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ДҮЛӨЙ ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ
ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН
ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ
1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
Дүлөй окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы
боюнча

башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу программасынын аныктамасы жана дайындалышы.
Дүлөй

окуучулар

үчүн

жалпы

билим

берүү

программасы

боюнча башталгы ч билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасы- бул билим берүү стандарты менен аныкталган окуу усулдук документ жана билим берүү мазмунун аныктаган, билим
берүү программасын иштеп ч ыгуу пландаштырылган, билим берүү
программасы боюнча мамлекеттик кызматтар үчүн стандарттуу
чыгымдардын болжолдуу эсептөө, анын ичинде билим берүү иш болжолдуу шарттары,дүлөй окуучулардын жекече, жаш курак жана
типологиялык

өзгөчөлүктөрүн ,

о.э.

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын эске алуу менен, бузулууларын коррекциялоону
жана

социалдык

адаптацияны

какмсыз

кылуучу

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.
Ден-соолук

мүмкүнчүлүгү

чектелген

окуучу лардын

жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу

программ асы

(мындан

ары-

БЖБ

БЫББП) ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын
башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын
талаптарына ылайык түзүлгөн жана инклюзия идеялары

боюнча

иштеген билим берүү уюму тарабынан боюнча башталгыч билим
берүүнүн

Дүлөй

окуучулар

үчүн

ылайыкташылган

болжолдуу

программасынын негизинде, билим берүү уюму (мындан ары ББУ)
тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана бекитилет.
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жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч билим
берүүнүн ылайыкт ашылган

болжолдуу программасы

берүү ишинин

мазмунун жана уюштуруу шарттарын

жана

берүү -коррекциялык

билим

билим

аныктайт

программаларынын

ишке

ашырылышын камсыз кылат.
ЖББП БББЫБП мүмкүнчүлүгү чектелген майып окуучулар
үчүн, жекече калыбына келтирүү программасы билим берүү боюнч а
атайын шарттарды түзүү бөлүгү (мындан ары - ИЖП) менен
толукталат.
ЖББП БББЫБПты ишке ашыруу инклюзивдик билим берүү
шартында жана башка окууч улар менен да бирге ишке ашырууга
болот.
Окуучулардын ЖББП БББЫБПты өздөштүрүүнү камсыз кылуу
үчүн тармак түрүн колдонуу мүмкүн.
Дүлөй окуучулар үчүн БББ ЖЫББП билим берүүнүн мазмунун,
күтүлүүчү

натыйжаларды,

жана

ишке

ашыруу

Кыргызстандын жалпы билим бе рүү системасы үчүн

шарттарын
аныктайт.

Дүлөй окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
болжолдуу программасынын түзүмү.
Дүлөй

окуучулар

үчүн

жалпы

билим

берүү

программасы

боюнча башталгы ч билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын түзүмү милдеттүү бөлүмдү жана билим берүүнүн
катышуучулары тарабынан калыптанган бөлүмдү камтыйт.
Жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч билим
берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасынын түзүмү 3
бөлүмдү камтыш ке рек: максаттуу, мазмундук жана уюштуруучу.
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Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы
дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана дүлөй окуучулар үчүн
БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы күтүлүүчү натыйжаларды, о.э.
бул

максаттарга

жана

жыйынтыктарга

жетүүнүн

жолдорун

аныктайт.
Мазмундуу бөлүк дүлөй окуучулар үчүн жалпы билим берүү
программасы боюнча башталгы ч билим берүүнүн ылайыкташылган
болжолдуу программасынын мазмунун аныктайт жана предметтик,
метапредметтик, инсандык натыйжаларга жетишүүгө багытталган
(ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша мазмундуу бөлүк жалаң гана
инсандык жана предметтик натыйжаларга жетишүүгө багытталган
болушу мүмкүн) төмөнкү программаларды камтыйт:
 окуучулардын универсалдуу (ЖББ БББЫБПтын вариантына
жараша - негизги окутуу кыймылдары) окуу кыймылдарын
калыптандыруу программасы;
 жекече

окуу

сабактардын,

түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын программасы;
 Дүлөй

окуучулар

коомдук

жана

адеп -ахлактык

жактан

өнүктүрүү жана тарбиялоо программасын (ЖББ БББЫБПтын
вариантына жараша );
 экологиялык

маданият,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы;
 коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;
 сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.
Уюштуруу бөлүгү камтыйт:


предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан
тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч
билим берүүнүн окуу планын;
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Стандарт

талаптарына

ылайык

ЖББ

БББЫБПтын

ишке

ашыруу үчүн шарттардын системасын.
Дүлөй окуучулар үчүн башталгыч билим берүүнүн окуу планы
(мындан ары – Окуу план) ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун
негизги уюштуруучу механизми болуп эсептелет.
Дүлөй

окуучулар

үчүн

ЖББ

БББЫБПты

иштеп

чыгуунун

негиздерине окуучулардын типологиялык жана жекече билим б ерүү
муктаждыктарын эс ке алуу принциби салынды.
Дүлөй окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы боюнча
башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын калыптандыруу ыкмалары жана мамилелери
Дүлөй
туруктуу

балдардын

бузулуусуна

категориясына
тубаса

же

угуунун

мурда

пайда

эки

тараптуу

болгон

(кепти

өздөштүрүүгө чейин) ээ болгон балдар кирет, дүлөйлүктө оозеки
сүйлөөнүн

табигый

системалуу

өнүгүүсү

психологиялык

психофизикалык

өнүгүү

мүмкүн

калат;

педагогикалык

-

жолу

болбой

өтө

кызыктай

атайын

жардамсыз

болуп,

коомдук

көнүктүрүү маанилүү чектелет.
Көпчүлүк
аныктоо

дүлөй

(өмүрүнүн

балдардын
алгачкы

толук

к андуу

айларында)

өнүгүүсү

жүргүзүлсө,

эрте

угууну

протездөөдө жана диагноз коюлгандан кийин дароо комплекстүү
медициналык

-

психологиялык

–

педагогикалык

коштоодо,

бузулуунун түзүмүн, жалпы деӊгээлин жана сүйлөө өнүгүшүн, жеке
өзгөчөлүктөрүн жана мү мкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бардык
баскычтарында сапаттуу билим менен камсыз кылуу болгон учурда
гана мүмкүн болот.
Дүлөй окуучулар - курамы боюнча бир өӊчөй эмес балдардын тобу,
алардын төмөнкү категориялары бар:
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1) Дүлөй окуучулар, мектепке келген учурунда жалпы жана кеп
өнүгүүсү

курактык

медициналык

нормага

жардамы

жакын,

менен

алар

комплекстүү

психологиялык

-

-

педагогикалык- колдоого жана сапаттуу мектепке чейинки
билим

алышкан,

курдаштары

менен

сүйлөшүү

жакшы

тажрыйбасы бар, учурда мүмкүн атайын психология лык педагогикалык- колдоодо, нормалдуу уккан курдаштарынын
чөйрөсүндө жана ошол эле календардык мөөнөттө, алардын
акыркы

жетишкендиктери

менен

салыштырмал уу

бирдей

билим ала алышат;
2) дүлөй булар эч кандай кошумча ден соолук чектөөлөрүнө ээ
эмес,

уккан

курдаштарына

окшогон

билимди,

жөндөмдүүлүктөрү жана атайын билим алуу мук таждыктарына
ылайык

узартылган

ылайыкташтырылган

календардык

мөөнөттө

БББ

билим берүү программасы боюнча ала

алышат;
3) кошумча ден соолук чектөөлөрүнө ээ болгон дүлөй окуучулар
(интеллектуалдык бузулуулары бар) булардын билим алуусу
жөндөмдүүлүктөрү жана атайын билим алуу муктаждыктарына
тийиштүү
жүзөгө

тандоолордун
ашырылат

негиз инде,

жана

узартылган

мазмуну

жана

мөөнөттө
акыркы

жетишкендиктери жыйынтыгы боюнча эч кандай кошумча ден
соолук чектөөлөрүнө ээ эмес, курдаштарына дал келбейт;
4) Дүлөй интеллектуалдык (орто, оор, тереӊ) жана өнүгүүсүнүн
көптөгөн тереӊ бузулу улары бар кеч дүлөй балдар, булар
өзгөчө жалпы жана атайын билим берүү муктаждыктарын эске
алуу

менен

түзүлгөн

жеке

негизинде билим алышат.
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өнүктүрүү

программаларынын

Ар түрдүү категориядагы угуусу бузулган балдардын атайын
билим алуу муктаждыктары ар түр дүү жана окутуу процессин
куруунун өзгөчө логикалык түзүмүн аныктайт жана билим берүүнүн
мазмунунда чагылдырылат.

2.

ИНКЛЮЗИВДИК

БИЛИМ

БЕРҮҮ

ИДЕЯСЫ

МЕНЕН

ИШТЕГЕН ДҮЛӨЙ ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ
БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ
БЕРҮҮНҮН
ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ
(ВАРИАНТ 1.1)
2.1. Максаттуу бөлүм
2.1.1. Түшүндүрмө кат
Вариант 2.1. дүлөй окуучулар
чектелбеген

курбулары,

жыйынтык

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү
жетишкендиктери

боюнча

бирдей, алар менен бир чөйрөдө, бирдей календард ык мөөнөттө (1 4- класстар) билим ала алат деп болжолдойт.
Бул окуучу жалпы билим берүү (класста угуусу бузулган
экиден ашык эмес бала)

агымына (инклюзияга) кошула алат.

Инклюзивдик мектепте окуган дүлөй окуучулар үчүн жалпы билим
берүү программасы боюн ча башталгыч жалпы билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу

програм масынын

ишке

ашыруу

максаты — Дүлөй окуучулардын ден соолук мүмкүнчүлүктөрү
чектелбеген

курбулары

менен

бир

жыйынтык жетишкендиктери боюнча

чөйрөдө

бирдей

мөөнөттө,

мамлекеттик билим берүү

стандартында аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга
ылайык, жалпы билим берүүчү мектепте окуган бул категориядагы
балдардын өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске алуу менен,
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сапаттуу билим алуусун камсыздоо аркылуу мамлекеттик билим
берүү стандартын ын талаптарын аткаруу.
Угуусу бузулган балдарды жалпы билим берүүчү мектепте
окутууда мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын

милдеттүү

түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык
колдоосу зарыл.
Атайын

колдоонун

негизги

багыттары

төмөнкүлөр

болуп

саналат:
Дүлөй

окуучулардын атайын билим берүү муктаждык тарын

канааттандыруу;

окутуунун

негизги

мазмунун

өздөштүрүүгө

коррекциялык көмөк көрсөтүү; кептин тыбыш ай туу жагын жана
көрүп кабыл алуу менен угуп кабы л алууну өнүктүрүү; күнүмдүк
жашоодо

жана

окуу,

анализаторлорду

жана

таанып

билүү

процессинде

сакталган

толуктоочу

жолдорун

ишмердүүлүктүн

өнүктүрүү; таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгү н өрчүшүнүн
камсыз

кылуу

үчүн

калыптандыруу

жана

окуучулардын
аларды

кептик

активдүү

мүмкүнчүлүктөрүн

пайдалануу

ыктарын

өнүктүрүү;
Психологиялык -педагогикалык колдоо:
 окуучулардын
окуучулардын

таанып-билүүчүлүк
ЖББ

БББЫБПты

өзгөчөлүктөрүнүн
өздөштүрүүдө

терс

таасирин минималдаштыруу,
 баланын

мугалимдер,

классташтары

жана

башка

окуучулар, ата -энелер ортосундагы шайкеш мамилени
өрчүтүү;
 класстагы жайлуу чөйрөнү сактоо, ички инсандык жана
инсан аралык конфликттерди жана топтор арасындагы
чыр-чатактардын алдын алуу боюнча иш алып баруу;
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 жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучун ун терс көз
карашын

алдын

алуу,

ийгиликтүү

окуп

кетүү

үчүн

шарттарды түзүү, өз алдынчалуулугу жана башкалардан
көз карандысыздыгы үчүн умтулуу (билим берүү жана
күнүмдүк маселелер б оюнча) көрүнүшүн өнүктүрүү;
 кептик жана кептик эмес каражаттарды туура кол донуу
жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.
БЖББ

БЫБПтын

өнүгүүнү
жоюу

түзүмүнө

коррекциялоого,

боюнча

жана

милдеттүү

коммуникативдик

БЖББ

БЫБПты

түрдө

угуукептик

тоскоолдуктарды

өздөштүрүүнү

колдоого

багытталган Коррекциялык иштин программасын камтыйт.
Коррекциялык
жалпы

билим

иштин

берүүчү

программасы
мектепте

дүлөй

билим

окуучулардын

а луудагы

атайын

муктаждыктарын эске алуунуокуу процессин жекелештирүү жана
айырмалоо аркылуу камсыз кылат.
Дүлөй

окуучуларга

психологиялык -педагогикалык

мүнөздөмө.
Дүлөй

окуучулардын

билим

алуудагы

атайын

муктаждыктары
Ар түрдүү категориядагы угуусу бузулган балдардын атайын
билим алуу муктаждыктары ар түрдүү жана окутуу процессин
куруунун өзгөчө логикалык түзүмүн аныктайт жана билим берүүнүн
мазмунунда чагылдырылат .
Ошондуктан

дүлөй

окуучулардын

жекече

психикалык

өзгөчөлүктөрүн, кептик өнүгүү денгээли менен шартталган билим
алуудагы

атайын

муктаждыктарын
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жана

бардык

ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучуларга тиешелүү ат айын билим
берүү керектөөлөрүн белгилесе болот.
Дүлөй

2.1.2.
берүүнүн

окуучулардын

болжолдуу

берүүнүн

жалпы

башталгыч

ылайыкташтырылган

программасын

жалпы

өздөштүрүүсүнүн

билим
билим

күтүлгөн

натыйжалары (вариант 1.1.)
Дүлөй окуучулардын жалпы билим берүү программасы боюнча
башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкта шылган

болжолдуу

программасын (мындан ары - БЖБ БЫББП) өздөштүрүүсүнүн жалпы
натыйжасы болуп толук кандуу негизги базалык билим берүү ,
коомдук (жашоо) ыйгарымдарын өнүктүрүү болуш керек.
Түзөтүү

иштеринин

программасын

өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган натыйжалары боюнча талаптар камтыйт:
1) негизги

жалпы

билим

берүү

программасынын

негизги

багыттарын өздөштүрүү
2)

окуучулардын

коомдук

(жашоо)

ыйгарымдарын

өздөштүрүү.
Күт үлгөн нат ыйжалар:
 күндөлүк турмушунда өз алдынчалуулугу жана көз
карандысыздыгынын прогресси;
 күнүмдүк

тиричилик

иштерине

катышуу

үчүн

түшүнүктөргө ошондой эле, жетиштүү сөз байлыгына
ээ;
 мектеп жашоосуна байланыштуу элестөөлөрү; мектеп
мейкиндигинде
кыйынчылык

ба гыт
учурунда

алуу
жардам

жөндөмдүүлүгү,
сурап

кайрылуу,

сабактардын жүгүртмөсүндө багыт алуу ;
 күнүмдүк

окуу

иштерине

кошул уу

боюнча

ыктар,

алына жараша катышуу, жоопкерчиликти өзүнө алуу.
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 маек баштаганды жана сактоону, өз ниетин сезимин
билдирүү, суроо-талап, каалоо, коркуу, суроо берүү,
маекти токтотуу жөндөмдүүлүгү;
 туура

баш

тартууну,

ыраазычылык,

ошондой

боорукердик,

эле

таары ныч,

ж.б.

билдирүү

мүмкүнчүлүгү;
 маектешинен

маалымат

алуу

жана

тактоо

мүмкүнчүлүгү. Өз сезимдерин билдирүүнүн маданий
түрлөрүн иштеп чыгуу;
 баарлашуу

каражаттарын

ийилчээктик

көрсөтүп,

натыйжалуу

сүйлөө

калыптардын,

оозеки

тандоодо,

өзгөрүү

баарлашуу
үлгүлөрүн

сүйлөө

учурунда
пайдалануу,

мүнөздүү

(темасында

пикир бар болсо);
 билим алууда кыйынчылыктар болгондо мугалимден
сурап

билүү,

өзгөчө

жардам

сурап

кайрылуу

баарлашуунун оор учурларын курдаштарынан жана
чоӊдордон жардам сурап билүүнү;
 курдаштары менен талашта жүрүм -турумдун жөнөкөй
көндүмдөрүн

өздөштүрүү

(кимдир

бирөөнүн

көз

карашын сыйлоо, көз карашын билдирүү) билүүс ү;
 туура

баш

тартууну,

ошондой

эле

таары ныч,

ыраазычылык, боорукердик, ж.б. билдирүү;
 жемиштүү сүйлөө ыктарын
маалымат

алуу

жана

колдонуп, маектешинен

тактоо,

байланыш

абалына

жараша жооп берүү, ачык -айкын жана так түрдө ойду
жеткире билүү.
 өз сөзүнүн дааналыгын жана адамдар аны түшүнүп
угуу мүмкүнчүлүгүн берүү. Маектешинин анын сөзүн
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түшүндүбү,

жокпу,

текшерип

туруу

жөндөмү

(ал

жетиштүү такпы же жокпу);
 угуу

жөндөмдүүлүгү

начар

адамдардын

бири -бири

менен баарлашуусунун өзгөчө жолдорун өздөштүрүү;
 Баарлашууну

максатка

жетүү

каражаты

катары

колдонуу кырдаалдардын санын көбөйтүү.
Дүлөй окуучулардын жашоо к омпет енцияларын өздөшт үрүү
Окуучулардын жашоо компет енцияларын өздөшт үрүүсүнүн
жыйынтыгы болуп инсандык жыйынтыктар эсептелет. Аларга
ар бир багыт боюнча атайын талаптар коюлат.
1. Өзүнүн

мүмкүнчүлүктөрү ,

жашоосун

камсыздоо

үчүн

муктаждыктар жөнүндө так элест өөлөрдү иштеп чыгуу
Бул багыт окуучулардын өзүнүн м үмкүнчүлүктөрү , жашоосун
камсыздоо

үчүн

муктаждыктар

жөнүндө,

чоңдор

менен

медициналык колдоо боюнча байланыш жана мектепте бол уу үчүн
атайын

шарттарды

жөндөмдүүлүктөрү,

түзүү
алардын

жөнүндө

баарлашуу

муктаждыктарын

жана

түзүүгө
укуктарын

түшүнүү тууралуу так элест өөлөрдү өнүктүрүүнү болжолдойт.
Күт үлгөн нат ыйжалар:
 балдарга майрам даярдоого жана өткөрүүгө катышуу үчүн
умтулуу, бул багытта прогресс;
 майрам

өткөрүүгө

катышуу

үчүн

кептин

жетиштүү

запасына жана аныктамаларга ээ (мага…… даярдоого
жана өткөрүүгө, катышууга, жооптуу болууга уруксат
беринизчи,

сураныч ... мен апама жарда м бере турган

болсо кыла алам, мен муну ….. менен жасай алам, Мен
...кыла алам, мен жардам бере алам . мен жакшы ырдай
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албайм, анткени м ен музыканы жакшы уга албайм , бирок
мен

...

алганы

кантип

билем.

Мен

майрамдык

көркөмдөөгө катышкым келет).
 Баарлашууну максатка жетүү каражаты катары колдонуу менен
тез арада күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү мүмкүнчүлүгү (оозеки
эмес, оозеки);
 маек баштаганды жана сактоону, өз ниетин сезимин билдирүү,
суроо-талап, каалоо, коркуу, суроо берүү, маекти токтотуу
жөндөмдүүлүгү;
 туура баш тартууну, ошондой эле таарын ыч, ыраазычылык,
боорукердик, ж.б. билдирүү мүмкүнчүлүгү;
 маектешинен маалымат алуу жана тактоо мүмкүнчүлүгү. Өз
сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн иштеп чыгуу;
 баарлашуу

каражаттарын

тандоодо ,

өзгөрүү

ийилчээктик

көрсөтүп, баарлашу у учурунда натыйжалуу сүйлөө үлгүлөрүн
пайдалануу, калыптардын, оозеки сүйлөө мүнөздүү (темасында
пикир бар болсо);
 билим алууда кыйынчылыктар болгондо мугалимден сурап
билүү, өзгөчө жардам сурап кайрылуу, ( мен башка жерге
олтурсам болобу, мен көрө албай жатам, суранам, көргөн
жокмун, түшүнгөн жокмун, ошондуктан …….) ;
 баарлашуунун оор учурларын курдаштарынан жана чоӊдордон
жардам сурап билүүнү;
 курдаштары

менен

талашта

көндүмдөрүн өздөштүрүү

жүрүм -турумдун

(кимдир бирөөнүн

жөнөкөй

көз карашын

сыйлоо, көз карашын билдирүү) билүүсү;
 туура баш тартууну, ошондой эле таарын ыч, ыраазычылык,
боорукердик,

ж.б.

билдирүү,

(жок,

кечиресиз,

сага

ыраазычылык билдирем, мен кечирим сурайм мүмкүн эмес,
13

бирок,

мен

үчүн

бул

жагымсыз,

анткени

...

сени

аябай

сыйлайм, сиздерге абдан ыраазыбыз, Сиз абдан пайдалуу /
жардам болгонуна рахмат, мен кечирим сурайм болобу сага
жардам бериш үчүн бир нерсе. Мен кечиресиз бул менин апам
нерсе,

сен,

чын

жүрөктөн

кечирим

сурайбыз

/

силерге

чындыкты айтып коёюн, ал болушу мүмкүн эмес, мен эм есмин,
бирок, өзгөртүүгө мүмкүн эмес, анткени, мен үчүн бул өтө
кымбат, мындай белегин кабыл албайт, ж.б. ..
 жемиштүү сүйлөө ыктарын колдонуп, маектешинен маалымат
алуу жана тактоо, байланыш абалына жараша жооп берүү,
ачык-айкын жана так түрдө ойду жеткир е билүү. (Кайра,
суранам, Мен абдан сиз ,? Мен барбы эмнени / Сиз ... силерди
эч качан таанычу / сиз / айтканды түшүнгөн жокмун, уккан
жокмун).

Сезимдерин

билдирүүнүн

маданий

түрлөрүн

калыптандыруу;
 өз сөзүнүн дааналыгын жана адамдар аны түшүнүп угуу
мүмкүнчүлүгүн берүү. Маектешинин анын сөзүн түшүндүбү,
жокпу, текшерип туруу жөндөмү (ал жетиштүү такпы же
жокпу);
 жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларын өздөштүрүү,
(сүйлөгөнүм
айтканым

түшүнүктүүбү?

Кайталайынбы?

эгер

түшүнүксүз болсо билдирип кой чу албетте

менин
мага

сураныч?;
 Угуу

жөндөмдүү лүгү

начар

адамдардын

бири -бири

менен

баарлашуусунун өзгөчө жолдорун өздөштүрүү;
 жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларын өздөштүрүү,
(сүйлөгөнүм

түшүнүктүүбү?

Ка йталайынбы?

эгер

менин

айтканым түшүнүксүз болсо билдирип койчу албетте мага
сураныч?;
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 Угуу

жөндөмдүүлүгү

начар

адамдардын

бири -бири

менен

баарлашуусунун өзгөчө жолдорун өздөштүрүү;
 Баарлашууну

максатка

жетүү

каражаты

катары

колдонуу

кырдаалдардын санын көбөйтүү.
 өзү үчүн жана башкалар үчүн да кор кунуч/коопсуздук жагынан
баланын

күндөлүк

жүрүм -шайкештиги;

объектини

жана

айлана-чөйрөнү коргоо;
 өзү жана башкалар үчүн, алардын иш -аракетинин натыйжасы
кандай болорун алдын ала билүүнү;
 Коркунучту

билдирүүчү

белгилер,

сөз

а йкаштарын

жана

аныктамалардын маанисин түшүнүү жана маанисине ылайык
иш-аракет кылуу ( жашоо үчүн коркунуч, сак болгула, тайгак,
сак болгула муз сыныктары, ушул жерде суу га түшүүгө тыюу
салынат; ж.б.) ;
 буюмдарды өз кызматына ылайык нерсе лерди колдонуу, кабыл
алынган абалдын тартибине жа на мүнөзүнө жараша;
 мектеп жана үйдөн тышкары тааныш жерлерди топтоо жана
кеңейтүү: короо, бакча, токой, парк, дарыя, шаардык жана
өлкөнүн кооз, ж.б. баланын күнүмдүк жашоосуна аларды
кошуу;.
 өз

байкоолорун,

пикирлерин,

иштерин,

билдирүү

үчүн

жетиштүү сөз айкаштарына жана аныктамаларга, ээ болуу;
 дүйнө

кубулуштары

менен

байланышкан

жеке

тажрыйба

топтоо, мейкиндик жана убакытта аларды уюштуруу;
 үй-бүлөдө жана мектепте өз жашоо мүнөзү жана тартибин
түзүүгө жөндөмдүү, ушул түшүнүк менен ылайык жашоого
аракет кылуу (кир бут кийимин жууп,

жайдын аптаптуу

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

мамиле түзүү, бул үчүн

жооп берүүгө

жөндөмдүү;
 жеке тажрыйба өткөрүп берүү үчүн сөз жана аныктамалар
жетиштүү байлыгын сактоо, курчап турган дүйнөдө болуп
жаткан окуялардменен өз ара мамилеси;
 баланын

кызыгуусун,

жөндөмдүүлүгүн

байкагычтыгын,

өнүктүрүү,

чоӊдор

жаңыларды
менен

байкоо

биргелешкен

илимий-изилдөө ишине кошулуу;
 дүйнө

менен

өз

ара

аракеттенүүсүн

акти вдештирүү,

өз

жыйынтыктуулугун түшүнүү;
 чоӊдор жана курдаштары менен биргелешкен илимий -изилдөө
ишине

кошулуу

үчүн

жетиштүү

сөз

айкаштарын

жана

аныктамаларын өздөштүрүү;
 пикирлерин, байкоолорун, корутундуларды

башка а дамдар

түшүнө тургандай кылып жеткирүүгө жөндөмдүү;
 жеке

турмуштук

тажрыйбасына

жана

башкаларды

кошуу

жөндөмүнө ээ болуу, башка адамдар менен жаркын элестери,
пландары, эскерүүлөрү, тажрыйбасы менен а лмашуу үчүн
жөндөмү, жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларына ээ
болуу.
 ар кандай коомдук кырдаалдар ар кандай жаштагы балдар
жана

кишилер менен жүрүш -туруш эрежелеринин (алардын

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

мектептин

мугалимдери

жана

окуучулары

менен;

чоочундардын коомдук транспортто, чачтарачтар менен, театр,
кино, дүкөндө, кезекте, оозеки байланыш боюнча сүйлөө
этикеттин эрежелерин, колдонуу;
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 ар кандай коомдук кырдаалдарда ар кандай коомдук макамы
бар адамдар менен өз ара аракеттенүү үчүн оозеки кепти
пайдалануу (кечиресиз, сизге мүмк үнбү, мен сизге тоскоол
болбоймунбу, мүмкүн? Суранам, мен ... жана башкалар);
 тийиштүү баарлашкан кырдаалга ылайык сүйлөө каражатта рын
колдоно

билүү.

Маектешинин

статусуна

ылайык

сүйлөө,

кебинде "сиз" же "сен" кайрылууну туура пайдалануу;
 белгилүү бир жагд айды эске алуу менен үндүн ар кандай
ыргагын колдоно билүү.
2. Күнүмдүк турмушта колдонулган коомдук жана турмуш
көндүмдөрүн өздөштүрүү
Бул багытка кирет:
 баланын

өзүн-

көндүмдөрүн

өзү

тейлөөдөгү

өздөштүрүүдөгү

(үйд ө
өз

жана

күчүнө

мектепте)
ишенимин

бекемдөө жана жигердүү позициясын түзүү;
 күнүмдүк жашоодо өзүн -өзү тейлөөдө жана башкаларга
жардам берүүдөгү көз карандысыздык үчүн умтулуун у
калыптандыруу;
 үй

жашоодо

түзмөктөрдүн

эрежелерин

иштеп

чыгуу,

күндөлүк турмуш -тиричилик иштери (азык -түлүк, тамакаш даярдоо, сатып алуулар, кир жуу, үтүктөө, тазалоо
жана

ремонт,

үйдүн

тазалыгын

сактоо,

жылуу

жана

жайлуулукту түзүү, жана башкалар) көп түрдүүлүгү жана
ар түрдүүлүгү, айланасындагы буюмдардын дайындалышы;
 ар кандай үй -бүлөлөр үй жашоонун ар кандай жолдор
менен ишке ашырылышы мүмкүн деген түшүнүк түзүү;
 башка балдар менен бирге жашоо, класстын күнүмдүк
турмушуна катышуусу, жоопкерч иликтүү алуу, майрам
17

бөлүгүндө катышууга умтулуусунун түзүү жана, майрам
маанисин
түшүнүү,

түшүнүү,

майрамдар

үй -бүлөсүнө

ар

жагымдуу

башка

болорун

нерселерди

жасоону

каалоо.
Күтүлгөн натыйжалар:
 күндөлүк

турмушунда

өз

алдынчалуулугу

жана

көз

карандысыздыгынын прогресси;
 мектепке өз алдынчалуулугу жана көз карандысыздыгынын
прогресси (бала сабакка өз иш ордун да ярдаганды жана
сабактан кийин аны тазалаганды, кийимин алмаштырганды,
сумкасына

буюмдарын

чогултканды,

ж.б.,

чоӊ

кишилерге

кайрылбастан даярдай алат).
 үй жашоого байланыштуу элестөөлөрү; ар кандай күнүмдүк
иштерге

кошулуу

жөндөмдүүлүгү,

активдүү

катышуу,

үй

иштери үчүн жоопкерчиликти алуу;
 күнүмдүк тиричилик иштерине катышуу үчүн түшүнүктөргө
ошондой эле, жетиштүү сөз байлыгына ээ;
 мектеп

жашоосуна

байланыштуу

элестөөлөрү;

мектеп

мейкиндигинде багыт алуу жөндөмдүүлүгү,

кыйынчылык

учурунда

сабактардын

жардам

сурап

кайры луу,

жүгүртмөсүндө багыт алуу ;
 күнүмдүк окуу иштерине кошулуу боюнча ыктар,

алына

жараша катышуу, жоопкерчиликти өзүнө алуу.
 күн

сайын

түшүнүктөргө

мектеп

иштерине

ошондой

аныктамаларга ээ (

эле,

иштерине
жетиштүү

катышуу
сөз

үчүн

байлыгына,

кичи пейилдикке, айтчы мага бул бөлмө

кайда? Айтчы мага, азыр кайсы сабак бо лот? ...; Айткылачы,
мен бул…. үчүн жооптуу болгум келет ... Мен жууй алам ...,
мен ... сага жардам болсун, анткени мен ... алууга даяр);
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 күн сайын окуу боюнча бир катар и штерге активдүү катышуу
жөндөмдүүлүгү, жоопкерчиликти алуу;
 баланын билим алууга,

майрам даярд оого жана өткөрүүгө

катышууга болгон умтулуусу;

3. Баарлашуу көндүмдөрүн өздөштүрүү
Коррекциялык иштин бул аймагы коммуникация эрежелери
тууралуу

билимге

кырдаалдарда

ээ

аларды

тегерегиндеги

болушу

жана

пайдалануусу,

адамдар

менен

баланын

жакынкы

күнүмдүк

жана

баарлашуу

алыскы

тажрыйбасын

кеңейтүүгө багытталган.
Күтүлгөн натыйжалар:
 бала үчүн жеткиликтүү байланыштын бардык каражаттарын
пайдалануу менен күндөлү к маселелерди чыгара билүүнү;
 жеткиликтүү темада маекти баштоо, сактоо жана бүтүрү ү
жөндөмү, суроо бер үү, суроо-талап, каалоо, коркуу, ниетин
билдирүү;
 эки же андан көп катышуучулар менен баарлашуу жагдайга
сүйлөшүү аткарууга жөндөмдүүлүгү;
 Баарлашуу

процессинде

жөндөмдүүлүгү,

жемиштүү

билдирүүсүндө

аракеттен үүгө

ийилчээктик

көрсөтүү,

байланыш каражаттарын тандоодо, маекке мүнөздүү сүйлөө
түзүмүн колдонуу, (жеткиликтүү темада маек);
 билим алууда кыйынчылыктар бар болсо, өзгөчө жардам
сурап кайрылып, м угалимден сурап билүү;
 баарлашуунун оор учурларында, улуу жана жаштардын
жардам издөөгө жөндөмдүүлүк;
 сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн өнүктүрүү;
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 билдирүүгө же байланыш кырдаалга жараша ой -сезимдерди
башкара билүү;
4. Дүйнө сүрөтүн түшүнүү
Коррекциялык иштин бул аймагы балдардын күнүмдүк чөйрө
менен практикалык өз ара тажрыйбасын байытууга багыттал ган,
жаратылыш кубулуштарынын, коркунуч жана коопсуздук тууралуу
шайкеш

элестөөлөрүн

калыптандыруу;

баланын

жаш

курагына

ылайык дүйнөнүн толук сүрөтүн калыптандыруу, убакыт жана
мейкиндик боюнча, өзүнүн жашоосунда жана табигый окуялар
ортосунда

байланыш

түзүүнү

үйрөнүү;

алардын

өзгөрүлүшүнө

жылы кызыкчылыгы түзүү, айлана-чөйрө менен өз ара иш -аракет,
өз иш-аракетинин маанисин түшүнүү; баланын жөндөмдүүлүгүнө ,
башкалар

менен

өз

ара

түшүнүү

жана

карым -катышка

мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, башка адамдардын тажрыйба жана өз
тажрыйбалары менен бөлүшүүнү калыптандырууга багытталган.
Күтүлгөн натыйжалар:
 өзүн да, башкаларды, объектинин жана айлана -чөйрөнү коргоо
үчүн

эмне

болуп

жатканын

коопсуздук

боюнча

баланын

жүрүм-шайкештиги; өзү жана башкалар үчүн өз иш -аракеттери
кесепеттерин алдын алуу жөндөмдүүлүгү;
 белгилердин

маанисин

түшүнүү,

сөз

айкаштарынын

жана

аныктамалар менен коркунучту көрсөтүү, алардын наркы;
 өз

максатына

ылайык

нерселерди

пайдалануу,

аларды

пайдалануу боюнча шарттуу тартиби жана ушул жагдайдын
мүнөзү;
 өз пикирлерин, байкоолорун, баш каларга билдирүү үчүн сөз
айкаштардын жана аныктамалардын жетиштүү запасына ээлик
кылуу;
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 дүйнөнүн

кубулуштары,

мейки ндик

жана

убакыт

менен

байланышкан жеке тажрыйба топтоого, аларды уюштурууга
жөндөмдүү;
 өз үйүндө жана мектепте жашоо мүнөзү жана жол тартибин өз
ара түшүнүүнү;
 өз пикирлерин, байкоолорун, башка жак тарабынан түшүнө
турган корутунду жеткире билүү.
 Коркунучту билүү үчүн кабыл алуу жана жеке тажрыйбасын
башкаларга пикирлери киргизүү;
 башка адамдар менен алардын жаркын элеси, тажрыйба жана
пландарды

алмашуу

үчүн

жөндөмүн,

жетиштүү

запасы

айкаштарын жана аныктамаларды калыптандыруу.

iii.

Дүлөй окуучулардын башталгыч билим берүү боюнча
жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган

болжол дуу

программасын өздөштүрүүнүн күтүлгөн
жыйынтыкта рына жетүүсүн баалоо системасы.
Күтүлгөн

натыйжалардын мүнөздөмөсү инклюзивдик билим

берүүнүн бардык компоненттеринин биримдигинде гана

берилет,

ал тургай, айрым саптардын өздөштүрүүс үнүн жыйынтыктарын
карап чыгуу дагы туура эмес, себеби алардын суммасы угуусу
бузулган балдардын коомдук өнүгүүс үнүн жалпы динамикасын да,
билим берүүнүн сапатын да чагылдыра албайт.
Күтүлүүчү натыйжалар билим берүүнүн компоненттерин өз ара
чагылдырган бир бүтүн мүнөздөмөнү түзөт: окуучулар

билим

берүүнүн бул этабында кандай билимдерге ээ болушу керек; Ал иш
жүзүндө ээ болгон билимдердин жана көндүмдөрд үн

кайсынысын

канчалык жигердүү, жетиштүү жана өз алд ынча колдоно алат жана
колдонуш керек;
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Дүлөй окуучулардын "Чет тили", "Эне тили", "Музыкалык билим
берүү" бөлүмдөрү боюнча базалык бил им берүү программасынын
мазмуну

өздөштүрүүдө

мүмкүн

болгон

жетишпестиги

угуусу

бузулган

баланын ден соолугунун өзгөчөлү ктөрүнө байланыштуу,

жана аттестацияланбай калышы үчүн негиз болуп саналбайт.
2.2. Мазмундуу бөлүк
2.2.1. Коррекциялык иштин программасынын мазмуну жана
багыттары
Коррекциялык иштин мазмуну жана багыттары
Башталгыч билим берүү баскычында коррекциялык иштин
программасын, билим берүү уюму тарабынан Мамлекеттик билим
берүү стандартына ылайык жана болжолдуу Программаны эске алуу
менен бекитилет.
Коррекциялык

-

өнүктүрүүчү

иш

-

окуу

жана

сабактан

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык
байкоону; комплекстүү психологиялык-педагогикалык коштоонун
жеке маршрутун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу ар бир дүлөй
окуучунун

өзгөчөлүктөрүн

жана

өнүктүрүү

мүмкүнчүлүктөрүн

изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, анын ичинде кепти (оозеки жана
жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн
ж.б.;

о.э.

негизги

билим

берүүнүн

баштапкы

мазмунунун

өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү, балдар жан а кишилер
менен

инсан

аралык

мамилелерин

өнүктүрүү

ж.б.;

атайын

(коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) өткөрүү, анын
ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну өнүктүрүүгө багытталган
сабактарды

өткөрүү;

катышуучуларын

билим

билим
берүү

берүү
жана
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жа раянынын
сабактан

бардык

тышкаркы

иш -

чараларды,

окуучулардын

жыйынтыктарын

башталгыч

өздөштүрүүдөгү

билимдин

жетишкендиктерин

күтүлгөн
эске

алуу

менен уюштуруу жана өткөрүү боюнча, билим берүү уюмунда
угуусу бузулган жана угуусу нормалдуу балдар менен алардын ата энелери,

башкаруу

жана

педагогикалык

кызматкерлер

үчүн

психологиялык жактан бе йпил айлана түзүүнү камтыйт.
Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык
иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана

негизги багыттарын белгилеп

коюуга мүмкүнчүлүк берет.
Түзөтүү– өнүктүрүүчү иштин мазмуну жана формалары
Түзөтүү

–

өнүктүрүүчү

иш

мугалим-дефектолог,

педагог -

психолог, социалдык педагог тарабынан жүргүзүлөт . Бул иштин
жемиштүүлүгү

билим

берүү

процессинин

бардык

кызыкдар

тараптар менен системалуу түрдө аракеттенүүсү , анын ичинде
дүлөй окуучулар менен уккан окуучулар, мугалимдер, билим берүү
башкармалыгы,
педагогдор

сабактан

менен

тышкаркы

балдардын

и шмердикке

ата -энелери,

катышкан

ошондой

эле

медициналык кызматкерлер менен биргелешкен пландаштыруу жана
туруктуу кызматташтык менен ишке ашырылат
Мугалим-дефектологдун

(сурдопедагогдун)

түзөт үү-

өнүктүрүүчү ишинин мазмуну жана формалары.
Сурдопедагогдун түзөтүү -өнүктүрүүчү ишинин мазмуну жана
формалары,

негизинен

окуучуларды

тилге

окутууга,

кептик

ишмердигин, кептик жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган.
Сабактар жекече өткөрүлөт.
Психологдун

түзөтүү -өнүктүрүүчү

ишинин

мазмуну

жана

формалары балдардын инсандык, интеллектуалдык жана психо -
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эмоционалдык
буруусун,

өнүгүшүнүн диагностикасын; эс тутумунун, көӊүл

ой

кемчиликтерди

жүгүртүүсүн,

сезимдерин

коррекциялоону,

билим

жана
берүү

эркиндеги
жараянынын

катышуучуларына кеӊеш берүүнү камтыйт.
Сабактар ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен, жеке жана чакан топтордо, ошондой эле маектешүү, тренинг
жана башка түрлөрүндө өткөрүлөт.
Социалдык педагогдун

түзөтүү -өнүктүрүүчү ишинин мазмуну

жана формалары:
o үй-бүлө жана үй -бүлөлүк мамилелердин коомдук шарттарын
аныктоо;
o билим берүү уюмунун жана үй -бүлөлүк мамилелер, топтор
аралык мамилелердин туура аракеттенүүсүнүнө көмөктөшүү;
o коомдук

өз

ара

аракеттенүү,

юридикалык

жана

коомдук

маселелер боюнча ата -энелерге кеӊеш берүү, тобокел топтун
окуучуларынын үй -бүлөлөрү менен иштөө, кесипке багыт
берүү жана башка иш -чараларга катышат.
Сабактар ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен, жеке жана чакан топтордо, ошондой эле маектешүү, тренинг
жана башка түрлөрүндө өткөрүлөт.
Угуусу

бузулган

окуучунун

жана

аны н

үй-бүлөсү

менен

системалуу өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,
психологиялык-педагогикалык,

маалыматтык

–агартуучу

иш

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.
Диагност икалык иш дүлөй окуучулардын жекече өзгөчө
билим алуу муктаждыктарын , өнүгүү динамикасын, негизги билим
берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү
учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо максатында
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комплекстүү

изилдөөнү

жүргүзүүнү

камтыйт. талдоо жүргүзүү

боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү иштин

ийгилигинин анализи

жүргүзүлүп жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын ата энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.
Диагностикалык иш ар бир дүлөй окуучуну ар түрдүү адистер
тарабынан (мугалим, мугалим -дефектолог, психолог, социалдык
педагог,

медициналык

кызмат кер)

комплекстүү

изилдөөнүн

негизинде ишке ашырылат.
Мугалим (педагог):
o балдар

өздөштүргөн

билим,

көндүм

жана

ыктарды

аныктайт; окутууда алар туш болгон кыйынчылыктарды
жана бул кыйын чылыктардан арылуу

шарттарын ачып

берет;
o жеке

инсандык

өзгөчөлүктөрүн ,

жүрүм-ылайыктуулугун
мугалим

себебин

ар

кандай

кырдаалда

Оор

учурларда,

белгилейт.

түшүндүрө

алб аса

жана

каалаган

жыйынтыктарга жете албаса, ал адистердин (психолог,
мугалим-дефектологго, психоневрологго) кайрылат.
Мугалим-дефектолог

(сурдопедагог)

сурдопедагогикалык

диагностика ыкмаларын колдонуу аркылуу угуусу бузулган ар бир
окуучунун өзгөчөлүгүн жана өнүгүү мүмкүнчүлүгүн, анын ичинде
жалпы жана кеп өнүгүү даражасын изилдейт, угуу функциясынын
абалын изилдейт, кептик угуу өнүгүү дараж асын, сүйлөөнү көрүп угуу кабыл алуусун, анын тыбыштык жагын, оозе ки баарлашуу
мүмкүнчүлүктөрүн, сурдопедагогикалык ыкмалар аркылуу

жеке

угуучу аппараттардын жана / же кохлеардык импланттардын иштөө
режиминин тиешелүүлүгүн окуучулардын угуу кептик өнүгүү сүн
эске алуу менен аныктап, алардын билим алуу шарттарын, ар
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кандай

оозеки

кырдаалдарда

оозеки

тилин

пайдалануу

зарылдыгын, электрдик акустикалык каражаттарын курчап турган
дүйнөнүн кептик эмес дабыштарын таанууда туура колдонуусун
аныктайт; билим берүү жараянынын бардык катышуучулары менен
кеӊеш берүү иш-чараларын жүргүзөт, ан ын ичинде уккан балдарга
дагы, эгерде зарыл болсо кайталанган аудиологиялык текшерүүгө
сурдологиялык кабинетке (центрге) кеӊешке багыттайт.
Педагог - психолог:
дүлөй ар бир окууч уну текшерүүнүн тиешелүү милдеттерине
жана окууч улардын өзгөчөлүктөрүнө ылайык ыкмаларды колдонуу
менен психологиялык изилдөө жүргүзүп, изилдөө жыйынтыктарын
талдап,

анын

негизинде

катышуучулары

үчүн

билим

сунуштарды

берүү

процессинин

иштеп

чыгат,

з арыл

бард ык
болсо,

түзөтүүнүн мазмуну жана аны уюштуруу жөнүндө сунуштарды.
Түрдүү татаал диагностикалык учурларда кайталанган изилдөө
жүргүзөт жана / же тиешелүү уюмдарга изилдөөгө

багыттайт.

Окуучуну комплекстүү психологиялык -билим берүү жана коомдук билим берүү

коштоо программасын өнүктүрүүгө катышат. Зарыл

болсо, окуучуларга жардам жана колдоону камсыз кылуу үчүн
билим

берүү

уюмунун

саламаттык

сактоо

кызматкерлерине

кайрылат.
Социалдык педагог: коомдук- педагогикалык изилдөө жүргүзөт,
дүлөй окуучулардын коом дук микрочөйрөсүн, үй -бүлөсүн изилдейт,
окуучулардын коомдук тобокелдигин аныктайт. эске алуу менен
билим берүү бирдиктүү психологиялык, билим берүү жана коомдук билим берүү колдоо программасын иштеп чыгууга катышат. Зарыл
болсо, окуучуларга жардам жана колдоону камсыз кылуу үчүн
билим

берүү

уюмунун,

башка

кызматкерлерине кайрылат.
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уюмдардын,

бөлүмдөрүнүн

Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
 билим берүүнүн бардык катышуучуларынын анын ичинде,
баланын

ата-энесине

тарбиялоо

окутуу,

өнүктүрүү

суроолору менен иштөөнүн жалпы негизги багыттары
жөнүндө биргелешкен -негизделген сунуштамаларды иштеп
чыгуу;
 окуучулар

менен

иш

алып

баруу

боюнча

жекече

багытталган ыкмал ардын жана методдорду тандоо боюнча
психологиялык, медициналык жана педагогикалык колдоо
мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
 түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияла рын жана
усулдарын

тандап

алуу

суроолору

боюнча

үй-бүлөгө

кеӊеш берүү;
Маалыматт ык-агарт уучу иш окуучуларды окутуу жана тарбия
берүүнүн
курдаштары

ишинин
менен

өзгөчөлүктөрүнө,
өз

ара

мугалимдердин

аракеттенүү

жана

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге
түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
 мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай
категорияларынын өзүнчө -типологиялык өзгөчөлүктөрүн
түшүндүрүү

боюнча

тематикалык

аӊгемелешүүлөрдү

өткөрүү;
 маалыматтык

такталарды,

материалдарды көркөмдөө;
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басылма

жана

башк а

 мугалимдердин
жогорулатуу

психологиялык
үчүн

компетенттүүлүгүн

психологиялык

агартуу

иштерин

жүргүзүү;
 ата-энелердин

элементардык

психологиялык

компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн агартуу иштерин
жүргүзүү;
Психологиялык-педагогикалык иш билим берүү жараянынын
бардык катышуучулар үчүн б илим берүү уюмунда жана үй -бүлө
шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө багытталган.
Психологиялык-педагогикалык

иш

баланын

классташтары,

ата -

энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле калыптандырууга
көмөктү камтыйт; класста/мектепте ички кагылышуусу жана топтор
арасындагы чыр-чатактардын алдын алуу боюнча иш алып барат;
класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз кылуу;
жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты
алдын алуу ү чүн балага жеткиликтүү иштерде ийгилик учурун
камсыз кылуу.
Программаны ишке ашыруу механизми.
Инклюзивдик билим берүүдө түзөтүүчү

иш программасын

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин
ортосунда өз ара аракеттенүү механизмин ишке ашыру у үчүн негиз
болгон

комплекстүү

дисциплина аралык

ыкма жатат. Мындай

мамиле уюштур уучулук-мазмундуу мүнөздөмөлөрү түзөтүүчү иш
маалыматтарды эске алууну талап кылат: та таал (бардык адистер
тарабынан

изилдөөнү:

дарыгерлер,

психологдор,

мугалимдер)

окуучуну изилдөө; ар тараптуу жана комплекстүү (таанып билүү
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ишин изилдөө, эмоционалдык эрк сферасын, ок уучулардын жүрүм турумун) окуучуну изилдөө.
Түзөтүүчү иштин программасын ишке ашыруу үчүн адистер өз
ара аракеттеринин механизмин натыйжалуулугу негизинен коомдук
өнөктөштүктү

өнүктүрүү

деӊгээлине

жараша

болот.

Коомдук

өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн жооптуу билим берүү
мекемелери

менен

кызматташтыкты,

ар

түрдүү

уюмдарды

(мамлекеттик жана өкмөттүк эмес) жана органдарга билдирет;
майыптар жана ата -энелер бирикмелери, ата -энелер коомчулугун,
коомдук уюмдарды.
Дүлөй балдарды программанын бул варианты м енен окутууда
билим берүү уюму тарабынан дүлөй бала оку учу классты топтоодо
атайын атайын мамиле уюштурулат.
Башталгыч

били м

берүү

кыймылдарын.

Окуу

курстарынын

программасын,

баскычында

предметтеринин,

Универсалдуу

окуу

коррекциялык -өнүктүрүү

социалдык -адептик

өнүктүрүү,

тарбиялоо,экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону,
сабактан тышкары ишмердүүлүктү калыптандыруу программас ы
(коррекциялык иштен тышкары) толугу менен Башталгыч билим
берүүнүн Мамлекеттик

билим берүү стандартка туура келет.

2.3. Уюштуруу бөлүгү
2.3.1. Окуу планы
Окуу планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы
билим берүүнүн Мамлек еттик билим берүү стандартынын жана
Базистик окуу планынын талап тарын ишке ашырууну камсыз кылат.
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Түзөтүүчү иштин көлөмү жана мазмуну окуучула рдын билим алуу
муктаждыктарына

жараша,

жумасына

5

сааттан

ашык

эмес

аныкталат.
2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде
иштеген мектептерде дүлөй окуучулары үчүн башталгыч билим
берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим берүүчү
программаны ишке ашыруу шарттардын системасы.
БЖББ

БЫЖББПты

башталгыч

жалпы

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарына
ылайык

(мындан

тиешелүү

ары

-

талаптарынын

шарттардын
негизинде

системасы)
и штелип

стандарттын

чыккан

жана

инклюзивдик идеялардын негизинде иштеген билим берүү уюму
БЖББ

БЫЖББПты

өздөштүрүүдө

күтүлүүчү

жыйынтыктарга

жетишүүнү камсыз кылат.
Шарттардын системасы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой
эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу
керек. Шарттардын системасы камтышы керек: болгон шарттардын
сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык
(анын

ичинде

окуу-методикалык

жана

маалыматтык

колдоо);

шарттардын системасынын абалын.
Окуучулардын

б илим

алуусуна

коюлган

шарттар

үчүн

талаптар, БЖББ БЫЖББПты ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
шарттардын

бириктирүүчү

сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чекте лген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына
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кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, окуучулар, алардын ата -энелери үчүн ачыктыгы н
жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү) окуучулардын адеп ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, акыл -эс жана ден
соолугун коргоого кепилдик берет.
Бир дүлөй бала болгон учурда класстагы балдардын жалп ы
саны 25тен ашпаган окуучу, ал эми эки дүлөй бала болгон учурда
класстагы окуучулардын жалпы саны - 20 дан ашпаш керек.
Кадрдык шарттар
Башталгыч

жалпы

билим

берүүчү

уюмда

педагогикалык

кызматкерлердин ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли
тийиштүү

кызмат

орундарынын

квалификация лык

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.
Мугалим-дефектолог

(сурдопедагог)

«Педагогика»

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы» профили боюнча жогорку
кесиптик

билими

же

"Атайын

билим

берүү"

багыты

боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр дара жасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы
даярдыгы

бар

адамдар

мугалимдердин кесиптик

сурдопедагогика

даярдоодон өтүшү керек жана

ар

жаатында

кайра

кесиптик кайра даярдо о

жөнүндө

диплом алыш керек.
Педагогикалык

кызматкерлери :

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, дене тарбияны
окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, кошумча
билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү кызмат
боюнча

орто

жана

жогорку

кесиптик

педагогикалык

билим

(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
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угуусу бузулган балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында
адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик

жогорку кесиптик билими мене н бирге
угуусу бузулган

персонал)

белгиленген үлгүдөгү

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Билим берүү уюму, электракустикалык жабд уунун орнотуу
жана ремонттоо боюнча убактылуу ин женерди тартуу укугуна ээ, ал
кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюмунун штаттык жүгүртмөгө
кошулбаган медициналык жана башка уюмдардын адистери менен
(дарыгер-сурдолог, психиатр, невропатолог , офтальмолог, ортопед
ж.б.) медициналык отчетторду алуу жана андан аркы кароодон
өткөрүү

жөнүндө

параметрлери,

алардын

хирургия,

ден

соолугунун

медицина лык

абалы,

калыбына

дарылоо
келтирүү;

тууралоо (таяныч системасынын бузулуулары бар балдар үчүн, окуу
куралдарын жана кохлеардык имплантантты, айнектин, көркөм
бузулуулар түзөөнүн башка каражаттары, ж.б.) аркылуу тандоо ж.б.
суроолор боюнча кеӊешмелер уюштурулушу зарыл. Зарыл
тийиштүү

далилдерди

эске

алуу

менен,

тармактык

болсо,
өз

ара

аракеттенүү алкагында , окуучуларды медициналык коштоо ишке
ашырылат.
Финансылык шарттар
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын

бюджеттик

мамл екеттик

системанын

тиешелүү

билим

берүү

бюджеттин

каражаттарынын эсебинен дүлөй ар бир окуучуга мамлекеттик жана
акысыз билим берүү мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык
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камсыз

кылуу

ББ

каржылоо

ченемдеринин

негизинде

жүзөгө

ашырылат.
Материалдык -техникалык шартта р
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

аймактарды,

ошондой

эле

анын

ичинде

сабактан

түзөтүү -өнүктүрүүчү

тышкаркы

ишмердүү лүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

нормаларга

жана

өрт

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек. Алыскы иш алып
барууну

уюштуруу

аралыкта

зарыл

орнотулган

болсо,

адистер

жабдуулардын

компьютердик

комплектиси

менен

жана
толук

камсыз болушу керек.
Маалыматтык колдоо көрсөтүү дүлөй ар бир окуучуну зарыл
болгон ченемдик укуктук базаны жана билим берүү жараянынын
катышуучуларына

болжолдолгон

мүнөздөмөлөрү

боюнча

билим

берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.
Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине
шарттар түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki
куралдары,

санариптик

электрондук

маалымат

видеоматериалдар),

ресурстарды,

электрондук

анын

ичинде

билим

берүү

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтом ун, байланыш
технологияларын, ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизг и
билим

берүү

программасын

өздөштүрүүдө

жакшы

жыйынтык

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды
колдонуу зарыл.
Дүлөй окуучулардын өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн
эске алуу менен, коомдук жана билим берүү интеграциялоонун
айрым түрлөрү болжолдолот.
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Бул

адистердин

макулдашуунун

ортосундагы

милдеттүү

жогорку

талап

кылат.

сапаттагы
Ошол

өз

жана

ара

башка

адистерге өзгөчө психология жана коррекциялык педагогика, анын
ичинде санариптик китепканаларга, порталдар менен сайттарга,
аралыктык

кенеш

пикирин

алууга

Ошондой

эле,

берүү,

квалификациялуу

кайрылууга
анын

мүмкүнчүлүк

ичинде

а дистердин
берилиши

тармактык

ресурстар

жеке
керек.
жана

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашуу ну уюштуруу
камсыз кылат.
Мейкиндикти уюштурууга талаптар
Башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкталган

негизги

билим

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:
1) дүлөй окуучулардын Стандартта белгиленген Башталгыч
билим

берүүнүн

ылайыкталган

негизги

били м

берүү

программасын өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн;
төмөнкү шарттарды сактоону:
1)

билим

берүү

ченемдерин

(суу

процессинин
үчүн

санитардык -гигиеналык

талаптар,

канализация,

жарык

режими, аба-жылуулук режими, ж. б.);
2) турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган гардеробдор,
дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);
3) коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу
орду, мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам бөлмөсү,
ж.б.) болушу;
4) өрт жана электр коопсуздугу;
5) эмгекти коргоо боюнча талаптар;
6) өз убагында оңдоо мөөнөтү жана
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көлөмү.

7)

окуу

маалыматтарына,

ББ

уюмунун

ички

түзү мдүк

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.
Билим берүү уюмдары кошумча каражаттардын белгиленген
тартипте бөлүнгөн жана бюд жеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Дүлөй

балдар

маанилүү шарт

үчүн

жеткиликтүү

чөйрөнү

уюшту руу

үчүн

болуп, иш-класста же башка бөлмөдө окуучунун

жайгашкан жеринде, жамааттык иш чараларды өткөрүүдө атайын
алачык же электрондук алып жүрүүчүлөрдөгү басылма түрүндө
берилген маалыматтык тексттердин, билим жыйындарынын күн
тартиби

боюнча

маалыматтарды,

кошумча
бөлмөдө

маалыматтардын
добуш

деңгээлин

кайталаган

үндүк

контро лдоо

болуп

саналат;
Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар
бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде
сурдотехникалык каражаттар менен, ж.б. инвентарь менен начар
уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет ү чүн
каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары менен камсыз
болушу керек.
Инклюзия шартында класстардын т олуу даражасы 2

дүлөй

окуучудан ашык эмес. Класстын жалпы толуш у: 1 дүлөй окуучу бар
болсо 25тен ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген
окуучу- 2 дүлөй окуучу болсо, 20дан

ашык э мес ден соолук

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген окуучу.
Окуунун убакытт ык режими
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы СанЭжК
тарабынан аныкталат.
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Чарчоонун

алдын

алуу

максатында

иш

жөндөмдүүлүгү

оптималдуу болушу үчүн жумасына 1 жолу шаршемби же бейшемби
күнү жеңилдетилген окуу күнү болушу керек.
Сабакта окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан башка
класстарга 40 мүнөттөн ашпоого тийиш. Сабактардын ортосундагы
танапистин узактыгы 10 мүнөттөн кем эмес.
Ар

бир

сабактын

ортосунда

дене

тарбия

мүнөттөрү

өткөрүлүшү зарыл (алар жалпы булч уң чыңалуусун четтетүүгө жана
дене калыбын коррекциялоого
дене

тарбия

мүнөттөрүнө

багытталган. Мындан тышкары,

көрүү

тутумун

жандантууга

жана

чыңалуусун жоюш үчү н зарыл көнүгүүлөр киргизилет). Дүлөй
окуучуларды

психологиялык -медициналык -педагогикалык

колдоо

сабактарда жана сабактардан тышкары убакытта төмөнкү адистер
тарабынан жүзөгө ашырылат: мугалимдер, психологдор, саламаттык
сактоо адистери (педиатр -дарыгер, дарыгер –сурдолог,

медайым).

Дүлөй окуучунун иш ордун уюштуруу
Дүлөй

окуучунун

партасы,

бала

отуруп

мугалимдин

жана

өз

классташтарынын жүзүн көрө алган абалда турушу керек. Баланын
жумуш ордуна жарык жакшы берилиши керек. Партадан доскада
жайгашкан маалыматка, маалымат такталарына түздөн-түз эркин
мүмкүнчүлүк керек.
Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер мугалимдин кошумча
жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу атайын
турак орнотулушу зарыл.
Окуу ордун

уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуула рдын
бардыгы эске алынат. Көрүү жөндөмдүүлүгү начар укпай калган
жана начар уккан окуучунун иш орду офтальмологтун сунуштарына
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ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында бузулуулары
бар укпай

калган жана начар уккан

окуучунун иш орду атайын

жабдылган болушу керек.
Дүлөй окуучунун ата-энеси

баланы жекече жана заманбап

электр-акустикалык үн күчөткүч аппаратура менен камсыз кылуу су
милдеттүү шарт болуп саналат.
Заманбап санариптик угуучу аппараттар менен бинауралдык
(эки жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплантты колдонуу
жана жеке угуу аппаратын (меди циналык далил эске алуу менен)
бир эле убакта пайдалануу оозеки сүйлөөнү жана кептик эмес
дабыштарды кабыл алуунун натыйжалуулугун жакшыртат жана
мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез
тапканга мүмкүнчүлүк берет.
Билим берүү уюмунун китепканасы окуу планынын бардык
окуу предметтери боюнча басма билим ресур стары жана ЭОР менен
жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча адабият фонду менен
камсыз

болуусу

зарыл.

кошумча

адабияттар

Фонду

балдар

адабиятынын, илимий – популярдык адабиятты жана мезгилдүү
басма сөздү камтууга тийиш.
Заманбап маалыматтык билим берүү чөйрөсүнүн (флеш- тренажер,
анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын
ичинде электрондук маалымат ресурстарды, электрондук билим
берүү

ресурста рын,

маалыматтык

технологиялар

топтомун,

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттард ы
иштешин камсыз кылуу керек, бул ар бир окуучунун билим берүү
программаларын өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү
камсыз кылат.


Билим берүү уюмунун маалыматтык -билим берүү чөйрөсү
электрондук

(санариптик)

ишкердиктин
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төмөнкү

түрүндө

аткарууга

мүмкүнчүлүк

берүүгө

тийиш:

билим

берүүнү

пландоо;


билим

берүү

материалдарын

мугалимдердин
ресурстарын

жана

билим

сакт оо

жана

окуучулардын
б ерүү

жайгаштыруу,

иштерин

жараянынын

маалымат

катышуучуларын

колдонуу;


угуусу бузулган балдардын негизги жалпы билим берүүнүн
негизги билим берүү программаларын өздөштүрүүсүн жана
окуу-тарбия иштеринде жыйынтыктарын прогрессин жазууну;



өз

ара

-

интернет

аркылуу,

анын

ичинде

билим

берүү

жараянынын катышуучуларынын ортосундагы билим берүү
тармагын башкаруу көйгөйлөрүн че чүү үчүн билим берүү
жараянынын

жүрүшүндө

түзүлгөн

маалыматтарды

колдоно

билүү;


окуу

катышуучулардын

билим

берүү

ресурстарын

чейин

Интернеттен колдонууну көзөмөлгө алуу (маалыматты алууга
мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү
жана

билим

берүү

максаттарына

карама -каршы

келген

маалыматтарга чектөө коюу).

3.

ДҮЛӨЙ ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ
ПРОГРАММАСЫ
БЕРҮҮНҮН

БОЮНЧА

БАШТАЛГЫЧ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

ПРОГРАММАСЫ
(ВАРИАНТ 1.2)
3.1. Максаттуу бөлүм
3.1.1. Түшүндүрмө кат
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БИЛИМ

БОЛЖОЛДУУ

Дүлөй окуучулар үчүн башталгыч билим берүү боюнча жалпы
билим
ишке

берүүнүн
ашыруу

мектепте

ылайыкташылган

максаты

окуган

программасы

дүлөй

боюнча

ылайыкташылган

болжолдуу

камтыйт:

Вариант

окуучулар

үчүн

башталгыч

болжолдуу

программасынын
1.2.

жалпы

жалпы

инклюзивдик
билим

билим

программасын

берүү

берүүнүн
жыйынтык

жетишкендиктери боюнча мамлекеттик билим берүү стандартында
аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга ылайык, жалпы
билим берүүчү мектепт е окуган бул категориядагы балдардын
өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске алуу менен, сапаттуу
билим

алуусун

камсыздоо

аркылуу

мамлекеттик

билим

берүү

стандартынын талаптарын аткарат деп болжолдойт.
3.1.2. Дүлөй окуучулардын жалпы башталгыч билим б ерүүнүн
болжолдуу

ылайыкташтырылган

жалпы

билим

бер үүнүн

программасын өздөштүрүүсүнүн күтүлүүчү натыйжалары
Дүлөй окуучулардын жалпы билим берүү программасы боюнча
башталгыч
программасы

билим

берүүнүн

(мындан

ары -

ылайыкташылган
БЖБ

БЫББП)

болжолдуу

өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган натыйжалар ар бир программа боюнча жеке,
метапредметтик жана предметтик натыйжалары жөнүндө жалпы
түшүнүктү тактап жана аларды өнүктүрүү үчүн максаттуу жолду
эске

алуу

менен,

окуучулардын

жаш

өзгөчөлүгү,

алдынкы

максаттары жана баалоо системасы тарабынан коюлган талаптарга
жооп берүүсү керек.
Инклюзивдик
БЫББПтын

идеялар

өздөштүрүүсүнүн

мене н

иштеген

пландаштырылган

окуучуларды окутуу аяктагандан кийин бааланат.
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мектепте

БЖБ

натыйжалары

Дүлөй

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн

эске

алуу

жеке

мүмкүнчүлүк төрүн

менен

Башталгыч

билим

жана
берүү

баскычында предметтик натыйжалар чагылдырышы керек.
Филология предметтик аймагы (Тил жана кептик тажрыйба)
окуу

предметтери -

Кыргыз

/

орус

тили

жана

адабий

окуу,

Предметтик-практикалык окутуу:
1. Эне тилин окууга кызыгуусун калыптандыруу;
2. негизги сүйлөө түрлөрүн жана аларды пайдалануу эрежелерин
билүү;
3.

оозеки сөз байланышты колдонуу аркылуу максатка жетүү

каражаты катары, күндөлүк милдеттерди чечүү жөндөмү (оозеки
жана жазуу жүзүндө) баарл ашууда оозеки-дактиль кебин көмөкчү
түрүндө пайдалануу;
4.

маектешине жараша(уккан, н ачар уккан, дүлөй);

5.

оозеки (сүйлөө өнүгүү өзгөчөлүктөрү эске алуу менен) жана

вербалдык

эмес

тийиштүү

байланыш

каражаттарды

тандоо

жөндөмү;
6.

Кептин негизги мыйзамдарын, с өз пайда кылуучу моделдерин,

билүү (окуучулардын кептик өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);
7. Сүйлөм
уюштуруучу

куруу
сөз

көндүмдөрүн
тү рлөрүнүн

калыптандыруу,

маанилерин

ага

түшүндүрүү

кирген
менен

бирге;
8.

Жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшүн

өздөштүрүү жана эң көп

колдонулган аныктооч, мейкиндик, себеп, максатты, убактылуу
жана

семантикалык

карым -каршылыктарды

билдирген

татаал

сүйлөмдүн түрлөрүн өздөштүрүүгө;
9.

орфографиялык

билимдерин

ж ана

каллиграфиялык көндүмдөрүн өздөштүрүү.
Адабий окуу:
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көндүмдөрүн,

1. Туура, оозеки көркөм сөз каражаттарын пайдалануу менен бүт
сөздөрдү үн чыгара жылмакай окуу;
2. Окуунун (тааныштыруучу, изилдөө, та ндоо, издөө) ар кандай
түрлөрү колдонуу, маанисин түшүнүү;
3. Түрдүү

тексттердин

мазмуну

жана

өзгөчөлүктөрүн

кабыл алуу каармандарды н жоруктарына

сезип

баа берүү

жана

талкуулоого катышуу ( угуусу бузулган окуучулардын сүйлөө
өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);
4. Ун

чыгарып

жана

ичинен

окуу,

чечмелөөнүн

баштапкы

ыкмаларын билүү, көркөм адабий, илимий популярдуу жана
билим

берүү

тексттерди

талдоо

жана

негизги

адабий

түшүнүктөрдү колдонуп которуу;
Сөз өстүрүү:
1. Максатка жетүү каражаты катары, жаш курагына тиешелүү
күнүмдүк

маселелерди

чечүүдө

о озеки

сөз

баарлашууну

колдонуу, анын ичинде Интернет байланыш, оозеки жана
жазуу тилин колдонуу мүмкүнчүлү гүн билүү (угуусу бузулган
окуучулардын сүйлөө өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);
2. Маек баштаганды жана сактоону, өз ниетин сезимин билдирүү,
суроо-талап, каалоо, коркуу, суроо берүү, маекти токтотуу
жөндөмдүүлүгү;

3. Өз сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн иштеп чыгуу;
чоңдорго

жана

курдаштары

менен

байланыш

учурунда

түшүнбөй калган суроолорун тактоо, тааныш жана тааныш
эмес сөз айкаштарынын

баарлашуунун
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жаңы шарттарында

түзүлүшүн

билдирүү;

маектешине

жараша

байланыш тын

тийиштүү каражаттарын тандоо (уккан, начар уккан, дүлөй);
4. Дактилологияны

көмөкчү

каражаты

катары

колдонуу

жөндөмүн өздөштүрүү;
5. Маектешинен маалымат алуу жана тактоо мүмкүнчүлүгү. анын
ой-ниети жана натыйжасын (угуусу бузулган окуучулардын
сүйлөө өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен) байланыштыруу,
маектеши

менен

баарлашуунун

негизинде

маанилүү

бир

маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү.
Предметтик-практикалык окутуу
1. Тилди баарлашуу каражаты катары өздөштүрүү (предметти кпрактикалык ишмердүүлүк, окуу жана ар кандай кошумча -окуу
иш-чараларын
негизги

жүргүзүү

түрлөрүн

жана

шартында),
аларды

анын

ичинде

пайдалануу

кептин

эрежелерин

өздөштүрүү, оозеки кепти жашоо жана окуу милдеттерин
чечүүдө (оозеки жана жазуу жүзүндө) пайдалануу;
2. Объекттерди

жана

иш -аракеттерди

билдирген

сөздөрдүн

маанисин толук билүү, түшүнүү;
3. Мейкиндикте багыт алуу жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
Баарлашуунун ар кандай кырдаалдарында жана байланыштуу
кепте

диалог сөз түрлөрүн пайдалануу, суроолорду түзүү

жана аларга жооп берүү жөндөмдү үлүгү;
4. курдаштары

менен

эмгек

калыптандыруу.
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кызматташтык

көндүмдөрүн

Математика жана информатика -предметтик аймагы
Математика-окуу предмети
1. Баштапкы
жана

математикалык

жаш

курагын а

билимдерди

ылайык

өнүгүү

даражасына

практикалык

(күнүмдүк)

милдеттерди чечүүгө пайдалануу;
2. Оозеки

жана

логикалык

ой -жүгүртүү,

математикал ык

кеп

негиздерин билүү (дүлөй окуучулардын сүйлөө өнүгүшүнүн
өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);

3. Курстун

мазмунун

амалдарды,

өздөштүрүү

мейкиндик

үчүн

жөнөкөй

элестө өлөрүн,

логикалык

керектүү

эсеп

көндүмдөрүн, математикалык терминдерди (угуп -көрүп кабыл
алуу, түшүнүү үчүн, айтылыш өзгөчөлүктөрү жана аларды
пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууну

эсепке алуу

менен) өздөштүрүү;
4. Арифметикалык амалдарды оозеки жана жазуу жүзүнд ө
жана

сандык

туюнтмаларды,

тексттик

мас елелерди

сан
чечүү

жөндөмдүүлүгү, жөнөкөй алгоритмин куруп, жана алгоритмге
ылайык иш-аракет кылуу, изилдөө, геометриялык фигураларды
таануу жана тартуу, таблица, схема, диаграммалар, графиктер
менен иштөө жөндөмдү үлүгү, калыптандыруу;
Компьютердик сабаттуулук жөнүндө алгачкы түшүнүктөр алуу.
Табият таануу- предметтик аймагы
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Курчап турган дүйнө менен таанышуу, Айлана -чөйрө окуу
предметтери:
 өз өлкөсү, анын тарыхы жана маданияты, Кыргызстандын
жетишкендиктери менен сыймыктануу, эне жер жана үй бүлөсүн сыйлоо сезимин калыптандыруу;
 курчап турган дүйнө жөнүндө элестөөлөрдү өздөштүрүү ;
 натуралисттик

терминдер,

убакыттык

жана

мейкиндик

мамилелерин чагылдырган, жаратылыш кубулуштарын жана
объектилерин
өздөштүрүү

билдирген
жана

өз

сөздөр

жана

алдынча

кепке

сөз

а йкаштарын

кошуу

(дүлөй

окуучулардын сүйлөө өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен);
 Айлана-чөйрөнү маалымдоо негиздерин өздөштүрүү, дүйн ө
бүтүндүгүн сезүү;
 дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук,
табигый жана коомдук жана жаратылыш чөйрөдө ден-соолук
сактоо ченемдерин сактоо жүрүм -туруму, жаратылыш жана
адамдардын,

адеп-ахлактык

жүрүм-турумдардын

негизги

эрежелерин өздөштүрүүгө;
 тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү
жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.
Искусст во - предметтик аймагы
Көркөм сүрөт окуу предмети:
 адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык
өнүгүүсүндө

көркөм

сүрөттү

элестөөлөрдүн калыптануусу;
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ролу

тууралуу

баштапкы

 эстетикалык

сезимдерди

өнүктүрүү,

сулуу

көрүү

жана

түшүнүү, «сулуу эмести» сулуулуктан айырмалоо, көркөм
өнөр

чыгармаларын

искусство

баалоо

чыгармаларына

жөндөмүн
активдүү

өнүктүрүү,

көркөм

сезимдик -эстетикалык

мамилесин тарбиялоо;
 көркөм

чыгармачылык

ишмердүүлүгүнүн

ар

кандай

түрлөрүндө (көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик
көркөм

өнөр,

айкел,

долбоорлоо,

ж.б.)

практикалык

билгичтиктерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү;
 курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан э стетикалык
сулуу объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү,
аларга

өз

сезимдерин

жана

баа

мамилеси

билдирүү

жөндөмдүүлүгү;
 көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практ икалык
көндүмдөрдү
жана

өздөштүрүү,

коомдогу

иш тин

эмгектин

адамдардын

өмүрүндө

мааниси

жөнүндөгү

баштапкы

элестөөлөрдү калыптандыруу;
 материалдардын

к асиеттери

жөнүндө

элестөөлөрдү

калыптандыруу;
 өзүн-өзү тейлөө көндүмдөрдү калыптандыруу;
 ар

кандай

материалдарды

иштеп

чыгуу

үчүн куралдарды

колдонуу көндүмдөрүн өздөштүрүү;


коопсуздукту сактоо эрежелерин өздөштүрүү;

 предметтик-калыптандыруу
жөндөмдүүлүгүн

ишине

калыпт андыруу,

кызыгуу

жана

жеткиликтүүнүн

технологиялык маселелерди чечүүгө чыгармачыл мамилени
жогорулатуу;
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 биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара
жардам

берүү,

пландаштыруу

жан а

уюштуруу

алгачкы

көндүмдөрүн калыптандыруу.
Дене тарбия предметтик аймагы:
Дене тарбия окуу предмети:
 адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш
жөндөмдүүлүгүн
маанилүүлүгү

жакшыртуу
жөнүндө

үчүн

дене

баштапкы

тарбиянын
элестөөлөрдүн

калыптандыруу.
 ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби,
эртең

мененки

машыгуу,

эс

алуу

иш -аракеттери,

сырткы

оюндар, ж.б.) уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;
 өзүнүн физикалык абалын, физикалык жүктөрдүн көлөмүн
башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;
Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү
программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздөштүрүү
жыйынтыктары чагылдырат:
Коррекциялык -курс "Кепт ик угууну жана

оозеки кепт ин айт уу

тарабын калыптандыруу" (Жеке сабактар):
1) эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана
аппаратты,

же

эки

кохлеардык

имплантты ,

окутуу

жана

сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө, баарлашууда
маектик

жана

окуу-иштик

мүнөздөгү

колдонууда угуп кабыл алуу;

46

кептик

материалды

2) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө,
баарлашууда маектик жана окуу -иштик

мүнөздөгү к ептик

материалды угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;
3) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө баарлашуунун
мүнөздүү абалдарын чагылдырган

диалог жана моно логдук

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
4) туш келди берилген текст маалыматтардан негизги оозеки
кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлөмдөрдү,
сөздөрдү, сөз айкаштарын);
5) текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго ж ооп
алуу жөндөмдүүлүгү; оозек и айтылган кептик маалыматты
кыйынчылык

менен

кабыл

алууда,

түшүнбөстүктөрдү

билдирүү;
6) баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп
бирдиктерине, кептик жана кептик эмес контекстиге

таянуу

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;
7) кептик материалды

айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин,

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана
табигый,

эмоционалдуу

чыгаруу,

кептин

калыптанган

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу, баарлашуунун кептик эмес каражаттарын
колдонуу

аркылуу

(мимика,

дененин

абалын,

пластиканы

ж.б.у.с.), сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык
жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
8) кебинде тыбыштарды жана алардын айкалыш ын туура

айтуу,

муундарды жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы боюнча
окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;
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9) оозеки кептик жүрүм -турумду түзүү жана оозеки баарлашууга
катышууну каалоону калыптандыруу;
"Музыка жана рит микалык көнүгүүлөр" коррекциялык курсу

(

фронталдык сабактар):
1) оозеки

түрүндө

жанрынын

табиятын

аныктоо

үчүн

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика музыка
угуп музыкалык сөз каражаттарынын;
2) адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий жана
адеп-ахлактык

өнүгүшүнө

ролу

тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдү калыптандыруу;
3) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана
музыкалык

көркөм

ишке

кызыгууну

калыптандыруу,

башталгыч эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;
4) импровизацияда,

үн -хордук

чыгармаларды

аткарууда,

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды
түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.
5) Музыка
кыймыл

менен

кыймылдын

активдүүлүгүн ,

байланышын,

кыймыл

ритм

сезимин,

координациясын,

кыймыл

көндүмдөрүн өнүктүрүү;
6) атайын

ритмикалык

көнүгүүлөрдүн

(ырлардын

айтылышы

менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары
менен бирге ритмикалык басуу ж.б.), музыка менен көнүгүү
кыймылдарын өздөштүрүү;
7) физикалык
сапаттарын

өнүгүү

кемчиликтерди

өнүктүрүү;

бийге

жоюу
дая рдык

жана

кыймыл

көнүгүүлөрүн

өздөштүрүү, кооз кыймылдарды, эстетикалык даамды, көркөм
кыймылдарды өнүктүрүүгө салым кошуучу бий элементтерин
өздөштүрүү;
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8) музыкалык-ритмикалык

ишмердүүлүк

менен

байланышкан

тематикалык жана терминологиялык лексиканы өздөштүрүү.
"Угуп

кабыл

алууну

өнүктүрүү

жана

сүйлөө

т ехникасы"

коррекциялык курсу ( фронталдык сабактар):
1) музыкалык

аспаптарды

(оюнчуктарды)

угуу

аркылуу

айырмалоо жана таануу; үндөрдүн санын, алардын үнүнүн
узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн
(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн
(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу
айырмалоо жана таануу;
2) окутуу жана сабактан тышка ркы иш-чаралардын
баарлашууда маектик жана окуу -иштик

жүрүшүндө,

мүнөздөгү кептик

материалды угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу
3) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө
мүнөздүү абалдарын чагылдырган

баарлашуунун

диалог жана монологдук

мүнөздөгү текстт ерди кабылдоо;
4) кептик материалды

айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин,

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана
табигый,

эмоционалдуу

чыгаруу,

кептин

калыптанган

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу, баарлашуунун кептик эмес каражаттарын
колдонуу

аркылуу

(мимика,

денен ин

абалын,

пластиканы

ж.б.у.с.), сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык
жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
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5) орфоэпиялык

эрежелерди б илүү, аларды кепте сактоо,

алдынча сүйлөөдө калыптанган

өз

кептик көндүмдөрүн ишке

ашыруу;
6) курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл алуу
жана оозеки аныктоо:


шаардын турмуштук ж ана коомдук мааниси бар ызычууну;



жаныбарлар

менен

канаттуул ардын

үндөрүн,

жаратылыштын кубулуштар ы менен байланышкан ызы чууну,

адамдын

физиологиялык

жана

эмоционалдык

абалы менен байланышкан үндөрдү;


пикир алышуу жана ырдоону, эркек жана аял үнүн таануу
жана айырмалоо;



окутуу

жана

сабактан

тышкаркы

иш -чаралардын

жүрүшүндө, баарлашууда курчап турган дүйнөнүн кептик
эмес үндөрүн угуп кабыл алуу тажрыйбаларын колдонуу;
3.1.3. Дүлөй окуучулардын башталгыч билим берүү
боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасын өздөштүрүүнүн белгиленген жыйынтыктарына
жетүүсүн баалоо системасы
Жогоруда
натыйжаларды

белгиленген
түзүү

-

жеке

билим берүү

жет ишкендиктерди

жана

уюмунун

Жеке

милдети.

жетишкендиктерге баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи
кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча баалоону
камтыйт.
Дүлөй

окуучулардын

инсандык

жыйынтыктык баа берилбейт.
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же ке

натыйжаларына

Билим
бекитилген

берүү

уюму

уюмдун

окуучулардын

локалдуу

актылары

типологиялык

жана

менен
жекеч е

өзгөчөлүктөрүнө негизделген жыйынтыктарын баалоо боюнч а өз
программасын иштеп чыгат. Б аалоо программасы Мүмкүнчүлүгү
чектелген окуучулар үчүн Мамлекеттик билим бер үү стандартында
көрсөтүлгөн

жеке

жыйынтыктардын

толук

коомдук

(жашоо)

компетенттүүлүгүн баалоо крит ерийлерин камтыган тизмесин, (бул
натыйжаларынын

тизмесин

билим

берүү

уюму

өз

алдынча

толукталышы мүмкүн;
o

Баалоо

индикаторлорунун

параметр

тизмесин

жана

натыйжасын; жыйынтыктардын упай системасын;
o

Ар

бир

окуучунун

жекече

сапаттарын

чагылдырган

документтерин (мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын")
жана бүт класстын жыйынтыктарын (мисалы, " ___ -класстын
окуучуларынын жыйынтык жетишкендиктеринин Журналы");
жеке

натыйжалары

боюнча

баа

берүү

материалдары;

баа

берүүнүн бардык маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү
билим берүү уюмдардын актыларынан турат.
o

Метапредметтик

натыйжалардын

баалоо

объектиси

жана

мазмунунун көрсөткөн универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли
төмөнкүдөй түрлөрүнө сапаттуу баа берүү менен ченесе болот:


Метапредметтик натыйжаларга жет үү атайын диагностикалык
милдеттерди
белгилүү

бир

аткаруунун
түрүнүн

униве рсалдык
даражасына

баа

окуу

ыктарынын

берүү

максатында

иштелип чыккан натыйжасы катары чыга алышат;


Метапредметтик натыйжаларга жет үү инструменталдык негиз
(же чечүү каражаты) катары, жана субъекттердин билим берүү
жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин
шарты катары каралышы мүмкүн. Математика, эне тили, адабий
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окуу, айлана-чөйрө боюнча текшерүү тапшырмаларды жүзөгө
ашыруу

ийгилигинине

каталарынын

мүнөзүн

таанып-билүүчүлүк

жараша,
эске

алуу

аракеттерине

жана

баланын

менен,
бир

ал

кетирген

окуучулардын

катар

ошол

пайда

жыйынтык чыгарууга болот. жалпы жыйынтыкка багытталган,
окуучулардын биргелешкен (командалык) ишин талап кылган
текшерүү иштердин жыйынтыгы боюнча коммуникативдик УД
калыптангандыгын баалоого мүмкүндүк бе рет.


Метапредметтик натыйжала рга жетишкендик предмет аралык
татаал милдеттерди ийгиликтүү аткарууда көрсөтүлгөн болот.

o

Баалоонун акыркы эки усулунун артыкчылыгы өлчөө предмети
болуп окуу ыктарынын

деӊгээлинин калыптанышы боюнча

тапшырмалар болгондугу эсептелет .
Текшерүү иштерди аткар уунун жыйынтыктары боюнча окуу
иш-аракеттеринин жана маалымат менен иштөө көндүмдөрүн үн
калыптангандыгы (түздөн-түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошондой
эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу иш-аракеттеринин
калыптангандыгы кыйыр бааланат.
Айрым

сабактар

боюнча

окуучулардын

жетишүү

жыйынтыктарын баалоо предметтик жыйынтыктарды баалоону
көрсөтөт.

Бул

натыйжаларга

жетишүү

үчүн

билим

берүү

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат
- негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн окуу
сабактары.

Билим

жана

программасын

окутуу

механизмдери,

анын

жыйынтыктарды

ылайыкталган

предметин
салттуу

баалоо

түзг өн

түрүндө

Стандартка
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негизги

билим

көндүмдөрдү
сакталат.

ылайык

берүү
баалоо

Предметтик

баа

берүүнүн

объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын
ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча
стандарттуу колдонгонунун

каражаттарынын,

билим берүү жана маалыматтык,

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү
талаптарына толук ылайык келүүг ө тийиш.
Окутуунун натыйжаларын баалоодо салтт уу 5 баллдык шкала
системасы

колдонулат.

натыйжаларын

баалоо

Бул

ыкма

үчүн

окуучулардын

окутуунун

ыкмаларды

колдонууга

боюнча

сабактардан

башка

тоскоолдук кылбайт.
Коррекциялык-өнүктүрүү

багыты

натыйжаларга жетишүүнү баалоо системасы - атайын иштелип
чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз мониторинг
жыйынтыктарына таянат. Дүлөй окуучулардын оозеки кепти кабыл
алуусу жана кайра чыгаруусунун мониторинги о куу жылына эки
жолудан

кем

эмес

өткөрүлөт

(эреже

катары,

окуу

жылынын

башында жана аягында); окуучунун пландаштырылган окутуунун
жыйынтыктарына жеткен учурларда башка убакытта (жыл аягына
күтпөй) жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындан тышкары, тыбыш айтууну
аналитикалык текшерүү жекече сабактарда ар бир ок уу жылынын
башында жүргүзүлөт.
Кептик эмес кабылдоону, кеп технологиясын өнүктүрүү жана
музыкалык-ритмикалык сабактардын мазмунун өздөштүрүү боюнча
жыйынтыгын текшерүү ар бир чейректин акырында жүргүзүлөт.
Ар бир окуу жылынын аягында, "Кептик угууну жана оозеки
кептин айтуу тарабын калыптандыруу», "Музыка жана ритмикалык
көнүгүүлөр",

"Угуп

кабыл

алууну

өнүктүрүү

жана

сүйлөө

техникасы" сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди алып
баруучу
окуучуга

мугалимдер
мүнөздөмө

класстын

мугалими

түзүшөт.
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Бул

менен

бирге

мүнөздөмө

ар

бир

текшерүү

жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын,
кептик эмес үнд өрдү, анын ичинде музык аны кабыл алуусун,
ошондой

эле

программалык

талаптарды

өздөштүрүү

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.
Педагогикалык
окуучулардын

кадрлардын

БББ

ЖББЫБПты

ишмерд үүлүгүн
өздөштүрүү

баалоо

жыйынтыктарын

жетишкендиктерин баалоо жүрүшүндө натыйжаларын эске алуу
менен өнүктүрүүнүн күтүлүүчү натыйжаларга жетишүүгө акыркы
баа берүү жыйынтыгына негизделет.

3.2. Мазмундуу бөлүм
3.2.1.

Окуучулардын

жалпы

(универсалдуу)

окуу

иш-

аракеттерин (ЖОИ) калыптандыруу программасы.
Окуу

сабактар

окуучулардын

боюнча

жалпы

жалпы

иш-аракеттерин

(универсалдуу)

окуу

көрсөткөн,

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компонент теринде кеӊири багыт алуусуна, окуучулардын
таанып билүү жана билим берүү максатарын өнүгүүсүнө өбөлгө
түзөт.
ЖОИ программасы окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып билүүчүлүк

жана

к оммуникативдик

иш -аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Инсандык жалпы окуу иш-аракеттерине төмөнкүлөр кирет:
 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун и чки
абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт
алуу жана "Жакшы окуучу" үлгүсүн кабыл алуу;
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 коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

материалдарына

окуу -таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

сезип

муктаждыкты

кабылдоо

үчүн

өнүктүрүү,

тиешелүү

окутуу

ыкмаларды

колдонуу жөндөмү;
 мугалимдердин,

балд ардын,

ата-энелердин

баалоосун

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү ийгиликтин /
ийгиликсиздиктин себептерин түшүнүүгө багыт алуу;
 өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;
 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек

жашоого

(анын

ичинде

өз гөрүүсүз

анализаторлор

коргоо: көрүү, угуу, теринин с езгичтигин, ж.б.) орнотуу, аны
реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке ашыруу;
 кыймылдуу активдүүлүктүн зарылдыгы, мобилдүүлүк;
 өз алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз
карандысыздыкка багыт алуу;
 экологиялык

маданияттын

баалуулуктарын
экологиялык,

кабыл

негиздери:
алуу,

сарамжалдуу,

өз

табигый

дүйнөнүн

ишмердүүлүгүндө

саламаттык -жүрүм-турумдун

нормалары ээрчүү даярдыгы;
 дүйнө

жана

улуттук

көркөм

маданият

мене н

таанышуу

негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимин өнүктүрүү;
 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.
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Жөнгө салуучу жалпы окуу иш-аракетт ери төмөнкү көндүмдөр
менен көрсөтүлгөн:
 Окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;
 Мугалим тандаган багыттарды эске алуу- менен биргеликте
жаңы окуу материалында иш-аракет кылуу;
 Коюлган тапшырмалар боюнча, ишке ашыруу шарттарына
ылайык иш-аракеттерин пландоо;
 Натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү

жана

акыркы

текшерүү жүргүзүүнү;
 Милдеттерди

жыйынтык

талаптарына

ы лайык

тиешелүү

деӊгээлинде баа берүү, иш -аракеттерди жүзөгө ашыруунун
тууралыгын баалоо;
 Мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жан а башкалардын
сунуштарын жана баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;
 Сакталган

анализаторлорду

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;
 Иш-аракет аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,
аларга

баа

берүү

жана

эсепке

алуунун

негизинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары
жөнүндө жазууну пайдаланууга;


Зарыл болгон практикалык жардамд ы туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;

 Компенсациянын негизи катары алгоритмдик иш -аракеттерди
кылуу.
Таанып билүү жалпы окуу иш -аракетт ери төмөнкү ыктар
менен көрсөтүлгөн:
 окуу максаттарын ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө
үчүн

окуу

китептерин,

энциклопедияларды,
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маалымдама

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде
контролдонуучу Интернет мейкиндигинде окуу (анын ичинде
электрондук, санариптик);
 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты жазуу, анын
ичинде МКТ инструм енттерин колдонуу;
 маселелерди

чечүү

үчүн

белги -симвоолдук

каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;
 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;
 маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;
 көркөм жана окуу тексттерд и мазмундук кабыл негиздерин
билип,

билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүн

тийиштүү

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;
 аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу
жана

классификация

сыяктуу

логикалык

операцияларды

критерийлерди жан а негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;
 айлананын

кубулуштарын

изилдөө

алкагында

себеп-

натыйжалык байланыштарды түзүү;
 объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

ал ардын

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;
 аналогияларды түзүү;
 маселелерди чечүү боюн ча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;
 билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;


ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.

Коммуникат ивдик жалпы окуу иш-аракетт ер төмөнкү көндүмдөр
менен

көрсөтүлгөн:

сүрөттөп

бере

алуу.

акыркы
жабык

күндүн
сүрөттөр
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окуяларын
мазмунун

(8 -10-сүйлөм)
билүү

үчүн

суроолорду берүү, анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт тартуу
жана сүрөт боюнча окуя айтып берүү. Объекттин оозеки жана
жазма

сүрөттөлүшү

боюнча

аны

таанып-билүү,

жана

тартып

сүрөттөө; кээ бир белгилери боюнча айырмаланган эки окшош
буюмдарды сүрөттөп, аларды салыштыруу. Сүрөттөрдүн тизмеги же
бир

сүрөт

аталышын

боюнча
ойлоп

бир

табуу

окуяны

(10 -12

(мугалимдин

сүйлөм)

жардамы

түзүү;

менен).

анын
Сүрөт

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки иш -чараларды айтуу
менен аӊгеме түзүү, окуянын атоо (мугалимдин жардамы менен 1012 сүйлөм). Мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу учурунд а
болуп өткөн кызыктуу окуялар жөнүндө мугалимге , курбуларына
айтып берүү. Бир туугандары, ата-энесине өмүрүнүн кызыктуу
окуялары тууралуу кат жа зуу жөндөмүнө ээ болуу. Өтүнүч, каалоо,
түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. М угалимдин тапшырмасы
боюнча же өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу. Суроо берип, иши
тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бер е алат. Таанып -билүү
мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу
кабыл

алуу

негизинде

диалогго

каты шуу.

Коммуникативдик

милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл болгон каражаттарды туура
колдонуу,

монологдук

ашыруу,

ИКТ

айтып

берүүнү

каражаттарын

жана

колдоонуу

менен

а ралыктан

ишке

баарлашуу

каражаттарын колдонуу аркылуу баарлашуунун диалог формасын
өздөштүрүү; ар түрдүү ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү
үчүн

кызматташуу

түрүндө

позициясына

билдирүүлөрдү

умтулуу;жазуу

куруу; маселелерди

жана

чечүүнүн

оозеки
жолдору

боюнча ар кандай басым жасоо; мо нологдук айтып берүүнү куруу
баарлашуу каражатта рын туура колдонуу, баарлашуун ун диалог
формасын өздөштүрүү; ар кандай оозеки тапшырмалардын туура
чечүү

үчүн

толуктоочу

ыкмаларды,
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калган

көрүүнү

кантип

колдонууну билүү; шериги менен пикир алышуунун т иешелүү
каражаттарды колдонуу.
Жалпы

окуу

иш-аракеттерин

калыптандыруу,

жазма

чыгармаларынын негизги түрлөрүн үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо;
тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин)
жазып жатканда колдонуу. Энчилүү аттарда жана чекиттен к ийин
баш

тамга

жазуу.

Сөздөрдү

муундарга

бөлүү.

Ташымалдоочу

жөнөкөй учурларында эрежесин сактоо. Өтүнүч, каалоо, түрткү
билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин тапшырмасы боюнча же
өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу. Суроо берип, иши тууралуу
жоопту

бир

сүйлөм

менен

айтып

бере

алат.

Таанып -билүү

мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу
кабыл алуу негизинде диалогко катышуу.
Диалогко катышууга жөндөмдүү болушу үчүн:
 маселелердин

кезектелишинин

жардамы

менен

каникул

учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн суроо берүү;
 жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү;
 жакшы көргөн сабагы жөнүндө, аларды изил дөө жөнүндө сөз
кылуу.
Кызыктуу окуялар менен күндү сүрөттөп, мектептин кабарларын
айтып күндөлүк жазуу. Аӊгеме планын түзүү жана (окуяны окуп
байланыштуу)

пла н

боюнча

баяндама

жазуу.

Кабыл

алынган

ченемдерге ылайык жазуу иштерин жүргүзүү. Жазуу иштеринин
негизги ыктарына ээ болуу. Майрам жөнүндө курбуларынан суроо
аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып берүү. Баарлашууну

ар

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар
менен айкалыштырууга үйрөнүү. Сюжетти сактоо, ал эми окуп
көлөмүн

узартуу

же

азайтуу,
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айрым

сүйлөмдөрдү

ордуна

синонимдердин тандоону к олдонуу менен текст жазуу. Каттардын,
куттуктоолордун тексттерин түзүү, жазма китепчени алып жүрүү .
Окуу-инт еллектуалдык жөндөмдөрү : сабактардын белгилерин
пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү
белгилерин бөлүү.
Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн:
 салыштыруу, тандоо, негизгини бөлүү, жалпылоого таянып
өздөштүрүү;
 Башталгыч эмпирик алык жалпылоонун жөндөмдүүлүгү.
 Уруулары жана белгилүү бир айырмачылык м енен тааныш
түшүнүгүн аныктоо.
"Жана", "же", "жок" логикалык байламталардын маанисин түшүнүү
жана туура колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн
маанисин түшүнүү жана туура колдонуу.
Объектилердин белгилери менен иш:
тааныш

объекттер

жана

көрүнүштөрд үн

маанилүү

белгилерин

бөлүү. Логикалык талдоо аракет системасына ээ болуу, салыштыруу
боюнча, негизги ма анини тандоо жөндөмдүүлүктөрү. Башталгыч
эмпирикалык жалпылоо жөндөмдүүлүгү. Уруулары жана белгилүү
бир айырмачылык м енен тааныш түшүнүгүн аныктоо. "Жана", "же",
"жок" логикалык байламталардын маанисин түшүнүү жана туура
колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн маанисин
түшүнүү жана туура колдонуу.
Тааныш буюмдардын, окуялардын олуттуу белгилерин бөлүп, бул
негизде

окшоштуктард ы

жана

айырмачылыктарды
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табуу.

Оз

алдынча же мугалимдин ж ардамы менен түшү нүктү аныктоо жана
түшүндүрүү. Тема боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө,
бүтүндү элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы боюнча
текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү.
Нерсени салыштырып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын
негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;
ошол эле түрдөгү тааны ш түшүнүктөрдү салыштыруу жана жалгыз
же мугалимдин жардамы менен, жалпы же белгилүү бир түшүнүк
боюнча, аларды аныктоо.
Тааныш

буюмдарды,

иш-чаралардын

маанилүү

белгилерин

бөлүү, жана окшоштуктары же айырмачылыктарды табууга ушул
негизде. өз алдынча же мугалимдин жардамы м енен түшүнүктөрдү
аныктоо үчүн объектинин
биргелешип

логикалык

сүрөтүн тартуу. Курдаштары менен

классификация

уюштуруу;

салыштыруу;

ошол эле түрдөгү тааны ш түшүнүктөрдү салыштыруу жана өз
алдынча же мугалимдин жардамы менен жалпылоо же белгилүү бир
түшүнүк боюнча, аларды сүрөттөө. Жалпы түшүнүктөрдү билдирүү
үчүн

мисал

келтирүү.

Бүтүн

предметти

элементтерге

бүтүндөн элементтерди көрө бил үү. Өздөрүнүн

бөлүү,

иш-аракеттеринин

кезектүүлүгүн айтып берүү. Логикалык ой объектисин суроого
жооп алуу арыклуу аныктоо: "Ким (эмне) дешет? ал? "бул жөн үндө
андан ары эмне деп айтылат?. Суроолорго жооп бер үү: "Эмне үчүн
сиз

мындай

деп

ойлойсуз?".

Өздөрүнүн

иш -аракеттеринин

кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык
байламталарды, "бардык", "кээ бир" квантор сөздөрд үн маанисин
түшүнүү, туура колдонуу; бул

маалыматтарга таянып жөнөкөй

корутунду чыгаруу.
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3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын программасы
Окуу сабактарынын программалары дүлөй окуучулардын БББ
ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн күтүлүүчү жыйынтыктарга жетишүүнү
камсыз кылышы керек.
Окуу
берүүнүн

сабактарынын

программалары

башталгыч

б олжолдолгон

ылайыкташтырылган

билим

программасын

өздөштүрүүнүн күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик,
предметтер

аралык)

жана

Универсалдуу

окуу

кыймылдарын

калыптандыруу программасынын талапта рынын негизинде иштелип
чыгат.

Окуу сабактарынын негизги мазмуну
Филология предметт ик аймагы.
ТИЛ ЖАНА КЕПТИК ТАЖРЫЙБА
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 сабатты

өздөштүрүү

процессинде

окуу

жана

жазуунун

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;
 мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө
баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;
 кеп бирдиктеринин практикалык грамм атикалык көркөмдөө
жана

куруу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү.

Баарлашуунун

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;
 коомдук-турмуштук,

жалпы

жана

атайын

билим

алуу

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди
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чечүү

үчүн

жазуу

жана

оозеки

тилин

пайдал ануу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү ;
 көркөм

чыгарманын

мазмунун

түшүнүү

көндүмдөрүн

калыптандыруу, текст менен иштөө;
 окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу ;
 баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө
тиешелүү

денгээлде

оозек и

билдирүү

үчүн

дараметин

өнүктүрүү;
 көрүп-угуу жана угуу аркылуу оозеки кепти кабыл алуу,
анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки коммуникация
процессинде пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;
 окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу,
алардын

ой

жүгүртүүсүн

өнүктүрүүгө,

предметтик –

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу
кебин өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.
 анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды
түзүү

боюнча

логикалык

аракеттер;символдук

белги -

аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты тамга менен);
 билимдердин
өнүктүрүү,

структуралаштыруу;билимдерди
актуалдаштыруу;окуу

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн

кеңейтүү,

иш -аракеттерин
логикалык

тизмегин

түзүү;
 оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү
сүйлөө;моделдештирүүү
менен)

жана

(мис, сөз

моделди

кайра

жана эрктүү

түзүмүн
куруу

схема

(сөз

түзүү

бөлүгүнө

өзгөртүүлөрдү киргизүү);
 пландаштыруу,

контролдоо

натыйжалуугун текшерүү;
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жана

жыйынтыктын

 жаш

курагына

тий иштүү

функцияларын,

анын

кептин

ичинде

формаларын

толуктоочу

жана

функциясын

пайдалануу;
 сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн негиз түзүү жана илимий
билимдердин

системасын

жана

ишинин

негизги

элементтерин, жаңы билимдерди колдонуу көндүмдөрүн
өнүктүрүү.
1. Кыргыз/орус т или
Кеп ишмердигинин т үрлөрү.
Угуу.
Оозеки баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын аӊдап -сезүү.
Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо. Берилген тексттеги угуп
жаткан маалыматты түшүнүү, суроол орго жооп аркылуу анын
мазмунун билдирүү.
Сүйлөө.
Коммуникативдүү

милдеттерди

баарлашуунун

максаттарына

каражаттарын

тандоо.

наты йжалуу

жана

Оозеки

шарттарына
кептин

чечүү
ылайык

диало г

үчүн
тил

формасын

практикалык түрүндө өздөштүрүү. Окуу милдетине ылайык оозеки
монологдук

баяндоонун

практикалык

өздөшт үрүү

(сүрөттөө,

баяндоо, ой жүгүртүү). Окуу жана күнүмдүк кырдаалдарда сөз
этикетинин
кечирим,

эрежелерин
ыраазычылык,

өздөштүрүү

(саламдашуу,

суроо -талап

менен

коштошуу,
кайрылуу).

Орфоэпиялык ченемдерди жана туура интонацияны сактоо.
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Окуу.
Окуу текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу үчүн тандап
алып окуу. ачык текстте бер илген маалыматты табуу. Текстте
камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй ты янактарды иштеп
чыгуу. Текстте камтылган маалыматты чечмелөө жана жалпылоо.
Жаратылыш объекттери н жана алардын моделдери менен алипедеги
сүрөттөрдү салыштыра б илүү; жаркыраган сүрөттөрдөн дүйнөнүн
объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү дидактикалык материал ды
колдонуп туура талдоону пайдалануу мүмкү нчүлүгүн өздөштүрүү.
Тексттин түзүлүшүн жана тил өзгөчөлүктөрүн м азмунун талдоо
жана баалоо.
Жазуу.
Сабаттуулук

системасында

тамгаларды,

муундарды,

сөздө рдү,

сүйлөмдөрдүн айкалыштарын жазуу. Окуу ишинин бул түрү үчүн
коюлган белгилүү эрежелер боюнча сөздөрдү окуунун астында
жазуу. Уккан, окуган тексттин мазмуну (толук, тандалма) жөнүндө
баяндама жазуу. Өз чакан тек сттерди түзүү (эссе) окуучулар
кызыккан

темалар

чыгармалардын

боюнча

негизинде,

(элестөөлөрдүн
а удиожазууну

негизинде,
угуунун

адабий

негизинде

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

кайра

жазуу.

Жазуу

шрифтинин

тамгалардын

элементтерин кабыл алуу жана жазуу (таяк, кайырмак, айлана,
сүйрү).
Сабатт уулукка окут уу .
Фонетика.
маанисинин

Кеп

тыбыштары.

биримдигин

Сөздүн

сезүү.

тыбыштык

Сөздөгү

түзүмү

тыбыштардын

менен
санын,

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

айырмачылык,

жумшак

жана

басым

каткалаӊ

түшкөн

жана

түшпөгөн

үнсүздөр.

Муун

сүйлөө нүн

минималдуу бирдиги катары. Сөздөрдү муундарга бөлүштүрүү.
Басым ордун аныктоо.
Графика.
Үн жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы тыбышт ын турумдук
белгиси катары өздөштүрүү. Үндүүлөр - үнсүздөрдүн жумш артуу
же каткалаӊдоо көрсөткүчү катары.
Е,ё,ю,я

тамгаларынын

функциялары.

Сөздөрдүн

ортосунда

мейкиндик, ташым ал белгиси, абзац. Тамгалардын тизилүү катары.
Алфавитти билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары туура атоо.
Алфавит менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу сөздүктөр,
китеп, каталогдор.
Окуу.
Муундук окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү тыбышка
багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине
ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу. Сөздөрдү, сөз
айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди түшүнүп

окуу.

тыныш белгилерине ылайык басы м жана тыным менен окуу. Кыска
тексттердин жана ырлардын материалында маалымдар жана көркөм
окууну

өнүктүрүү.

Орфоэпиялык

(бүтүн

сөздөр

менен

окууга

өтүүдө) окуу менен таныштыруу. Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып
окуу) көчүрүп жазып жатканда, өзүн -өзү көзөмөлдөө каражаты
катары.

66

Жазуу.
Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын
макулдашуусунун

жана

так

Дептеринин

мейкиндигинде,

ыктарынын

өнүктүрүү.

кыймыл
класс

Тамгаларды,

көндү мдөрүн
тактасында
тамга

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз

өнүктүрүү.
багыт

алуу

айкалыштарын,
жана сүйлөмдөрдү

көчүрүү. Айтылышы менен карама-каршы келген сөздөрдү жана
сүйлөмдөрдү

жазуу.

Текстти

туура

көчүрүүнүн

ыкмаларын

өздөштүрүү. Тамга эмес графикалык каражаттардын функцияларын
колдонуу:

сөздөрдүн

ортос унда

мейкиндик,

ташымал

белгиси,

абзац.
Сөз жана сүйлөм.
Сөз талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ үчүн материал
катары. Сөздүн маанисине көз салуу. Сөздөр

менен сүйлөмдөрдү

айырмалоо. Сүйлөмдөр менен иштөө: сөздөрдү бөлүп айтуу, өз
тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен кийин сөздөрдү
баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү
Орфография.
Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу жана аларды колдон уу:
 создөрдүн өзүнчө жазылышы;
 сүйлөм башында, энчилүү аттардагы баш та мгалар;
 муун боюнча ташым ал; тыныш белгилерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Текстти өз алдынча үн чыгарып окууда
жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр сериясы, өздүк
оюндар материалдары, сабактар, байкоо боюнча анча чоң э мес
баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.
Кепт ин граммат икалык ст рукт урасын т үзүү
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I. т илдин негизги граммат икалык мыйзамченемдүүлүкт өрүн
практ икалык өздөшт үрүү
Практикалык грамматикалык жалпылоо.
Сүйлөмдөрдү

түзүү.

Сүйлөмдөгү

сөздөрдүн

ортосундагы

байланышты аныктоо, сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.
Сүйлөмдөн эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды
билдирген сөздөрдү бөлүп көрсөтүү. Ким? Эмне? деген суроолорго
жооп

берүүчү

объекттерди,

иш -аракеттери

жана

белгилерди

билдирүүчү сөздөрдү айырмалап, аларды бириктирүүчү к им? эмне?,
кандай?,

кайда?

Эмне

кылат?

суроолоруна

жооп

берүү.

Сөз

айкаштарынын баштапкы сан атооч мүчөлөрү боюнча аныктоо бир,
бирөө. Жекелик жана көптүк санды айырмалоо. Этиш чактарынын
түрлөрүн бөлүп эмне кылды? эмне кылат? эм не кылып жатат? деген
суроолор боюнча аныктап, аларды уч ур чак, өткөн чак, келээр чак
терминдери менен белгилөө.
Сөздөргө суроону туура коюу, жана алар боюнча предметти,
иш-аракетти,

предметтин

абалын,

мейкиндигин,

сапатын, белгисин, көрсөтүүч ү сөздөрдүн аныктамасын

убакытын,
белгилөө

үчүн суроолордун туура жазуу.
Улама мүчөлөрдү жардамы менен

уюшулган этиштик сөз

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого ж ооп берген сөздөрдү
айырмалоо. "З ат", "иш-аракет", "белгиси" деген түшүнүктөргө алып
келүү, андан кийин "сөз түркүмдөрү" дег ен жалпы түшүнүктү
өнүктүрүү. "Зат атооч", "этиш", "сын атооч" ме нен таанышуу,
этиштердин мезгил менен өзгөрүшүн байкоо, "жактоо" терминин
өздөштүрүү.
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Зат

атоочтордун

грамматикалык

түрлөрүнүн

өзгөрүшүнө

жараша сүйлөмдүн маанисинд еги өзгөрүүлөрдү байкоо. "жө ндөлүш"
түшүнүгүн өздөштүрүү. Зат

атоочтун

жөндөлүш

типтерин

өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш", "тактооч"
терминдерин акырындык менен киргизүү.
Ким? Эмне? Эмне кылып жатат? суроолору боюнча жөнөкөй
сүйлөмдүн

түзүлүшүн

структураларды

өздөштүрүү.

өздөштүрүү:

көпчүлүк

татаал
аныктооч,

синтаксистик
мейкиндик,

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

сүйлөмдүн

Өздөштүрүлгөн

жалпы

колдонулган

түрлөрүн

өздөштүрүү.

материалдын чегинде өз алдынча сабаттуу кепке

ээ болуу.

II. Грамматиканы өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу
маалымат
Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, аларды
айтуу ортосундагы айырмачылык. Жумшак жана каткалаң үнсүздөр,
жумшак жана кат калаң үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана
түгөйлөш эмес тыбыштарды

үнсүздөрдүн жумшактыгы боюнча

аныктоо. Басым, сөздө басым түшкөн үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү
муундарга бөлүү.
Тыбыштардын

сапаттык

мүнөздөмөлөрүн

аныктоо.

Тыбыштарды жана сөз айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ ор ус адабий
тилинин ченемдерине ылайык так айтуу. Сөздөрдү фонетикалык
талдоо.
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Графика.
Үн жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы тыбышт ын
турумдук белгиси катары өздөштүрүү. Үндүүлөр - үнсүздөрдүн
жумшартуу

же

каткал аӊдоо

көрсөткүчү

катары.

Тамга

эмес

графикалык каражаттардын функцияларын

колдонуу: сөздөрдүн

ортосунда

абзац.

тизилүү

мейкиндик,

катары.

ташымал

Алфавитти

белгиси,

билүү:

алардын

Тамгаларды н

тизмегин

билип,

тамгалары туура атоо. Алфавит менен иш алып баруу, тамгаларды
колдонуу сөздүктөр, к итеп, каталогдор. Сүйлөмдүн аягында суроо
жана илеп белгилери ( таанышуу). Адамдардын аттары шаарлар,
айыл-кыштактар, дарыялардын аттарын баш тамга менен жазуу.
Лексика.
Маанисин тактоону талап кылг ан сөздөрдү

табуу. Тексттеги

сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жа рдамы менен маанисин
тактоо. Би маанилик жана көп маани лик сөздөр.
Түз

жана

каймана

Синонимдерди

жана

жүргүзүү. Сөз

курамы

маанидеги

антонимдерди

сөздөр
кепте

жөнүндө

түшүнүк.

пайдаланууга

(морфоэмика). Сөз бөлүктөрү

байкоо
жөнүндө

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.
Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк. Уӊгулаш сөздөр,
тектеш,

сөздөр

түшүнүгүн

өздөштүрүү.

Сөздү

түзүмү

боюнча

тандоо. Сөздүк төр, маалымдамалар, катал огдор боюнча алфавит
менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү,
алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.
Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат
атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз алдынча жана кызматтык сөз
түркүмдөрү. Зат

атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси.

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу.
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Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү
ыктарын өнүктүрүү. Зат атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат
атоочун жекелик саны. Зат атоочун жекелик саны, жөндөмө боюнча
өзгөрүшү. Зат атоочун 1,2,3-жагы боюнча боюнча өзгөрүшү. Зат
атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат атоочун көптүк саны, көптүк
саны боюнча өзгөрүшү. Зат атоочу морфологиялык талдоо.
Сын атооч.
Сын атоочту кепте колдонуу, жана анын мааниси. Сын атоочко
берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат атоочун менен айкашууда
саны, жөндөмө боюнча өзгөрүшү. Сын атоочту морфологиялык
талдоо.
Ат атооч.
Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк. Жекелик ат атоочтор,
кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1, 2, 3 -жак
жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама ат атоочтордун жөндөлүшү.
Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны, анда, ал
үчүн).

Этиш.

Анын

мааниси

жана

кепте

берилүүчү суроолор. Этиштин белгис из
түшүнүк. «Эмне

колдонуу.

Этишке

түрү жөнүндө жалпы

кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.
Этиштин чактары: өткөн чак, келээр чак, уч ур чак. Этиштин
өткөн

чак, келээр

чагынын

жак

жана са н боюнча өзгөрүшү.

Этиштин I жана II жагы боюнча жакталышы (практикалык билүү),
аныктоонун ыкмалары. Этишти морфологиялык талдоо.
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Уӊгу.
Сөздүн алдынакелүүчү аффикс (орус тилинде). Кепте көбүнчө
колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын милдети: зат
атоочтун

жана

ат

атоочтун

жөндөмө

Сөздүналдына жалгануучу аффикс

формаларын

(приставка)менен

түзүүсү.
предлог

ортосундагы айырмачылык.
Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын , сөздөрдү айырмалоо.
Мааниси менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн
грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу.
Максатын
суроолуу,

билдирүү

илептүү,

жай

боюнча
сүйлөмдөр.

сүйлөмдөрдүн
Ойго

бөлүнүшү :

эмоцион алдык

түс

(интонация) берүү. Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү баса белгилөө.
Орфография жана пунктуация. Орфографиялык сергектикти
калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.

Туура жа зуу

эрежелерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кай да ким
менен, эмне максат менен баарлашууну ишке ашыруу. Диалог
түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз пикирин билдирүү.
Окуу кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп эт икетинин
эрежелерин

өздөштүрүү

(саламдашуу,

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки

жана жазуу түрү ндө суроо-жооп

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

(баяндоо,

сүрөттөө).

баяндоо мүнөзүндөгү

Сюжеттик

жай

суроолордун

жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр
(суроолор,

сүрөткө

план менен сюжеттик окуя т үзүү

сүйлөмдөр

түрүндө).

Аӊгемелерге

сүрөттөө

элементтерин киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп
түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст. Тексттин белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн маанилик
биримдиги. Тексттин наамы. Текс ттеги сүйлөмдөрдүн тизмеги.
Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин түзүлүшү
боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлө мдөрдүн, тексттин
бөлүктөрүнүн

(абзацтардын)

тартиби.

Текст

планы.

Берилген

текстке план түзүү.
Текст түрлөрү: баяндоо, сүрөтт өө, ой жүгүртүү , алардын
өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү
менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын
элементтери менен баяндамалар; сүрөттөө дилбаяндары, повесть дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.
3. Адабий окуу:
Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү :
 сүйлөө ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен образын" түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына
каармандын

тагдырына

көз

салуу

инсандык багыт алуусун калыптандыруу;
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аркылуу

окуучунун

 адабий чыгармалардын каармандарын сезимдик натыйжалуу
аныктоо

аркылуу

"Мен -образын"

салыштыруу

негизинде

өзүн-өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;
 жаратылышты сүйүү сезими;
 каармандардын

аракеттеринин мазмунун жана маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;
 дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун
негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин иштеп
чыгуу;
 каармандардын

аракеттеринин

мазмунун

жана

маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;
 окуялардын

сүрөттөрүн

жана

каармандардын

иш

-

аракеттерин оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө
(кайра түзүү);
 баарлашуу

максаттарын,

өзгөчөлүктөрүн

эске

анын

алуу

ичинде

менен,

угуучунун

аудио -визуалдык

каражаттарын пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү
жана көркөм куруу;
 окуялардын

жана

каармандардын

иш -аракеттеринин

логикалык себеп- ырааттуулугун түзүү;
 олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий
чыгарманын планын куруу; билимдерди түзүмдөштүрүү;
 өз оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;
 көркөм жана билим берүү тексттерин м азмундук кабылдоо;
 билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);
 Окулган чыгармаларды жана башка иштерди талкуулоодо
өнөктөштөр менен кызматташуу.
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Окуу.
Үн чыгарып окуу.

Муундук

окуудан бүтүн сөздөрдү окууга

акырындап өтүү (жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык), текст
таанууга мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын акырындык
менен көбөйтүү. Тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным
ченемдерин сактоо менен окуу. Тыныш белгилерин басым менен
белгилеп

окуу,

эрежелерин

окуу.

И нтонация-релиз

менен

сүйлөмдөрдү окуу.
Ичинен окуу. Ичинен окуп, чыгарман ын

маанисин түшүнүү

(көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү чыгармалар колдонулат).
Тексттен керектүү маалыматты табуу жөндөмү. Тексттин ар кандай
түрлөрү менен иштөө. Текст тин ар кандай түрлөрү жөнүндө жалпы
түшүнүк

алуу:

көркөм,

окуу,

илимий -популярдуу,

аларды

салыштыруу. Тексттин бул түрлөрүнүн максатын аныктоо.
Элдик

фольклордук

текстин

өзгөчөлүктөрү.

тексттерди

сүйлөмдөрдөн айырмалоону практика лык өздөштүрүү. Китепти аты
жана көркөмдөлүшү боюнча мазмунун болжолдоо.
Тексти өз алдынча мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, аларды
атоо. Маалыматтын ар кандай түрлөрү менен иштей билүү.
Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү,
тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊ геме учурунда
текстти колдонуу аркылуу толуктоо. Көркөм жана маалымдоочу
материалдар менен иштөө.
Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү
катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп
окуу, көркөм, справочная. Китептердин элементтери: мазмуну, баш
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сөзү, башкы бет, аннотация, иллюстрация. Китептеги
түрлөрү:

илимий,

көркөм

(тышкы

көрсөткүчтөр

маалымат

таянуу менен

китептер, маалымдоочу материал).
Китептердин

типтери

(басылмалардын):

китеп -чыгарма,

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары
Окулган
турумуна

материалдын

түрткү

болгон

мазмуну,

нерселерди

баатырлардын
түшүнүү,

адеп

жүрүм моралдык

ченемдер жагынан талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү, ар
түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларында гы идеялардын,
каармандардын, өлкөнү сүйүү түшүнүктөрдүн окшоштугун билүү .
Чыгармалардын баатырларынын мүнөздөмөсү.
Тексттердеги каармандарды, окуяларды мүнөздөгөн сөздөрдү
жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо
(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын
аналогия

боюнча

же

тескерисинче

салыштыруу.

Автордун

каармандарга мамилеси н текстти талдоонун негизинде аныктоо.
Баатырдын,

каармандын

мүнөздөмөсү.

Баатырдын

мүнөзү

портрет, иш-аракеттери жана с өз аркылуу билдирилиши. Көркөм
тексттин ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана кыска
( негизги идеялары).
Берилген

текстти

мүнөздөмөсү
берүүчү

айтып

(каарман

негизги

берүү :

жөнүндө

сөздөрдү

чыгарма

аӊгеме

тандоо ),

түзүүгө

окуянын

каарманынын
мүмкүнчүлүк

ордун

сүрөттөө

(тексттен окуянын орду жөнүндө аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк
берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жа на
башка тексттер менен иштөө. Окуу, илимий -популярдуу жана башка
тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.
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Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү
жана таяныч сөздөр.
Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга
таянып айтып берүү. аныктоо. Текстти толук жана кыскача айтып
берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).
Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)
Диалогду

кептин

түрү

катары

кабыл

алуу.

Диалогдогу

баарлашуунун өзгөчөлүктөрү:
 суроолорду түшүнүү, аларга өз

алдынча жооп берүү, жана

текст боюнча суроолорду берүү;
 маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылык тык
менен талкууланган маселе боюнча өз ой-пикирин айтуу (окуу
тексти, көркөм, илимий -таанып билүүчү текст).
Окуудан тышкаркы баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин
колдонуу.
Сөз

менен

иштөө

(сөздүн

түздөн -түз

жана

каймана

маанилерин, жана бир нече маанилер ин таануу), активдүү сөз
байлыгын активдешти рүү. Монолог оозеки кеп катары. Жазуучунун
текстине таянып, сунушталган тема боюнча, же суроого жооп түрү
(формасы) боюнча чакан монолог айтуу. Тексттеги не гизги ойду
билдирүү. Окуу жана көркөм тексттин өзгөчөлүгүн эске алуу менен
уккан же окуган тексттин мазмунун айтып берүү. Таасирлерди
баяндамада

(сүрөттөмө,

аргумент,

баяндоо)

(тиричилик,

өнөр

ишинен, көркөм чыгармадан) айтып берүү. Өз аӊгемесинин планын
куруу. Монолог билдирүүсүндөгү өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен
тил көркөм (синоним, антоним, салыштыруу) каражаттарын тандоо
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жана колдонуу. Чыгарманын мазмуну баш атына туура келиши
(теманын чагылышы, окуян ын орду, каармандардын мүнөзү) көркөм
каражаттарды

берилген

темадагы

мини -сочинениелерде,

аңгемелерде пайд алануу (салыштыруу).
Балдардын окуу чөйрөсү
Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар
адабиятынын
кечеӊдеген

классикалык
кенже

чыгармалары,

мектеп

псих икалык

окуучуларынын

өнүгүүсү

кабыл

алусуна

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлү к адабияттын
чыгармалары. Китептердин ар кандай түрлөрү: тарыхый, укмуштуу
жоруктар

жөнүндө,

илимий-популярдык,

маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары
(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка
элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар,
жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман
иштер жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.
Адабий

пропедевтика

(иш

жүзүндө

өздөштүрүү),

көркөм

адабий кеп тин маанисин аныктоо, тексттин наркын аныктоо үчүн
(мугалимдин

жардамы

менен)

кө ркөм

сөз

каражаттарын

билдирүү:синоним, антоним, салыштыруу.
Адабий түшүнүктөрдөн багыт алуу: көркөм чыгарма, автор
(айтып

берүүчү),

сюжет,

тема;

чыгарманын

каарманы,

анын

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойло ру; жазуучунун каарманга
болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо,
поэзиянын

өзгөчөлүктөрүн

бөлүү

(ритм,

уйкаштык).

Фольклор

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын
жанрдык түрдүүлүгү. Кичине

элдик формалар (бешик ырлары,
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балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар)
таануу,

айырмалоо,

(жаныбарлар
Жомоктун

неги зги

жөнүндө,
көркөм

маанисин

турмуштук,

өзгөчөлүктөрү:

аныктоо.

-

Жомоктор

сыйкырлуу

жомоктор).

лексика лык,

курулуусу

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

жөнүндө

негизги

түшүнүк,

курулуш

жана

сөз

каражаттары нын өзгөчөлүктөрү.
Окуучулардын
чыгармалардын

чыгармачыл

негизинде)

иш-аракеттери

окуучулардын

(адабий

чыгармачыл

иш -

аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө: ролдор менен
окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен сүрөттөө,
өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору , жана аларды
пайдалануу
тизмеги:

(себеп -белгилөөчү
иш-аракеттерди

сочинение

элементтери

байланыштарды,

ишке
менен

ашырууга
изложение,

иш -чаралардын

планды
адабий

сактоо);
чыгармага

негиздеп өз текстин түзүү (окшо штук боюнча текст), сүрөттөрдүн
чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке тажрыйбанын
негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү.
Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким м енен, эмне максат
менен

баарлашууну

практикалык

ашыруу.

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

ишке

жана

Өз

күнүмдүк

өздөштүрүү

Диалог

пикирин
баарлашууда

(саламдашуу,

түрүндөгү

ке пти

билдирүү.

Окуу

кеп

коштошуу,

этикетинин
кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки

жана жазуу түрүндө суроо-жооп

диалогун түзүү. Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай
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тема боюнча оо зеки монолог айтууну иш жүзүндө өздөштүрүү
(баяндоо, сүрөттөө).
Сюжеттик сүрөткө суроолордун жардамы баяндоо мүнөзүндөгү
окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор, с үйлөмдөр түрүндө); даяр
план

менен

түрүндө).

сюжеттик

окуя

Аӊгемелерге

түзүү

сүрөттөө

(суроолор,

элементтерин

жай

сүйлөмдөр

киргизүү.

Окуу

материалдары менен оозеки жооп түзүү (окуу жана ишкер тилинин
спецификасы).
Текст.
Тексттин

белгилери.

биримдиги.

Тексттеги

Тексттин

наамы.

(абзацтардын)

сү йлөмдөрдүн
Тексттеги

маанили к

сүйлөмдөрдүн

тизмеги.

Тексттин

бөлүктөрүнүн

тизме ги.

Тексттин

түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу,

сүйлөмдөрдүн, тексттин бөлүктөрүнүн (абзацтардын) тартиби.
Текст планы. Берилге н текстке план түзүү.
Тексттин

түрлөрү:

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, бе рилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчили ги
алдында, жамаат менен чогуу даярдалган план боюнча изложение
жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян
жазуу (сочинение).
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Окуучулардын
чыгармалардын

чыгармачыл

негизинде)

ишмердүүлүгү

окуучулардын

адабий

(адабий
чыгарманын

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка,
драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган текст менен
иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп мамилелерди

түзүү,

иш -чаралардын

тизмеги:

иш -аракеттерди

жүзөгө ашыруу); курамын элементтери менен берүү, өз алдынча
текст

негизинде

көркөм

түзүү

(окшоштук

боюнча,

текст),

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды
бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын
негизинде,

окулган

адабий

чыгармалардын

негизинде

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.

4. ПРЕДМЕТТИК -ПРАКТИКАЛЫК ОКУТУУ
Предметтик-практикалык

иш -сүйлөө

ишинин

негиздерин

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу
сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз
менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучу нун
демилгелүү ишке аша турган активдүү ой ишине дем берет.

Иши

жөнүн дө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү, жардам сурап

кайрылуу, планын түзүү, шеригинин чыгармачыл ишин баалоо (баа
берүү үчүн планды колдонуу, схемалардын пайдалануу, сигнал
(окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети жана
башка көрүнөө каймана каражаттары, анын и чинде; ар кандай
татаалдыктагы модель үлгүлөрү) сөздөрү.
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Мугалимдин

тапшырмасын

түшүнүү

жана

атка руу.

Мугалимдин суроолоруна жооп берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор
менен мугалимге жана курдаштарына менен кайрырлуу.

Зарыл болгон материалды жана ишти баштоого уруксат алуу.
жумуш кылууга каалоосун билдирүү, иши н аяктоосун билдирүү.
Оозеки жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамааттык
ишти

жүзөгө

ашыруу.

О ндүрүлгөн

буюмду

атоо .

Буюмдун

өлчөмүн аныктоо жана атоо.
Жардамды төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат:
 окуу ишин пландаштыруу боюнча көмөк көрсөтүү; окутуу иш
учурунда кошумча нускама;
 маалымдама

жана

көрсөтмө

куралдар

үлгүлөрүн

камсыз

кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин
стимулдаштыруу; илгерилетүү;
 ийгиликтүү жагдайларды түзүү.
Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө ар
кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи
кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу картала рына, андан
кийин өз алдынча куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз
ара башкаруу.

Ишмердүүлүктүн түрлөрү.
Ийлеп-чаптоо. Пластилинди жумшартуу. Материалга каалагандай
өзгөртүү, формасын (тоголок, сүйрү, таякча) берүү.
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пластилинди

бөлүгүн үзүү, керектүү өлчөмдөгү бөлүктөр гө бөлүү. ар кандай
формадагы буюмдарды пластилинден жасоо.
Аппликация. Даяр формалар жана шаблондор. Формалар

жана

үлгүлөр боюнча контурдун бойлото кесүү. Ар кандай калыптарга
буюмдарды

кесүү.

Кагаздын

каалаган

түсүн

тандоо.

Баракка

чаптоо.
Сүрөт

тартуу.

пастел,

Тартуу

фломастер,

үчүн

көмүр,

материалдар:

бор

ж .б.

Ар

карандаш,
түрдүү

калем,

графикалык

материалдар мен ен иштөө ыкмалары. Исскустводо сүрөт тартуу
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам,

имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүү лүгүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү. Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын сүрөтү н
тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
Тематика
алмурут,
матрёшка,

жана

бадыраӊ,
топ,

иш-аракеттин

сабиз,

машина,

козу

объектилери:

карын,

жашылчалар.

помидор,
Жемиштер,

шар,
каз,

алма,
кубик,

оюнчу ктар,

өрдөк, түлкү, каз, чыны, үстөл, отургуч, керебет, ашкана идиштери,
эмерек, учак, трамвай. Жаңы жылдык балаты. Кышкы оюн. Кышкы
пейзаж. Жаз. Паркта жаз. Теремок. Чамгыр. Ромаш калар, роза, мак,
жалбыратар. Гүлдөр вазада.
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МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА ПРЕДМЕТТИК
АЙМАГЫ.
Мазмунун ишке ашыруунун нег изги милдеттери:
 математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана
алгоритмдик иш уюштуруу;
 коюлган максатына жана аны ишке ашыруу шарттарына
ылайык иш-аракеттерин пландаштыруу;
 натыйжа боюнча акыркы жана кадамдык контролду ишке
ашыруу;
 маселелерди чечүү ү чүн иш-аракеттерд ин ыкмаларды жана
натыйжасын айырмалоо;
 максатка жетүү үчүн жол тандоо;
 олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация (мис,
объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);
 элементардык маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;
 математика сабактарында математикалык жана практикалык
маселелерди чечүүдө, мисалы дүкөндөн эсептөө сыяктуу,
өнөктөштөр менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;
 практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык
кепти аң-сезимдүү пайдаланышат.

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан

түшүнүгү

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшүнүктү
калыптандыруу

окут уунун

дээрлик

бардык

убагында

жүзөгө

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүк төр менен иш жүзүндө
иштөөнүн натыйжасында ачылат; заттарды эсептөө, көлөмдөрдү
өлчөө

учурунда. Натыйжада, "сан" түшүнүгүнүн математикалык
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моделин куруу үчүн үч ыкма ачылат: сандык сан, иреттик сан, сан
көлөмдөрдү өлчөө бирдиги катары.
Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы
түшүнүгүн калыптандыруу менен тыгыз байланышкан. Бул процесс
номурлоо

жана

амалдарды

натуралдык

аткаруу

Нумерацияны

сандар

жүргүзүү

изилдеп

жатканда

менен

учурунда

арифметикалык
да,

калыптанат.

окуучулардын

иш -аракеттери

турумдук ондук системасын ишке ашыруу жана

бирдиктердин

катышына багытталган.
Математиканын

баштапкы курсунда арифметикал ык амалдар

түшүнүгү маанилүү орунду ээлейт. Ар бир арифметикалык амалдын
мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди аткарып,
белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге та янат. Ар
бир изилдөө-иши анын мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.
Сандар

менен

арифметикалык

амалдарды

изилдөөдө

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары маанилүү орунду ээлейт.
Алардын бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчү н, биринчиден,
эстеп

калуу

үчүн

балдарга

максатты

өз

убагында

аныктоо,

экинчиден, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөздөгү окутууну
уюштуруу. Балдар үчүн каралган тапшырмалар көп түрдүүлүгү
менен

айырмаланып

жана

класстын

балдарын

бүт

ишине

аралашууга тартуу керек.
Балдардын кызыкчылыктарын ишке аш ырууну, ошондой эле
пикирлер

ар

түрдүү

каражаттар

менен

жардам

берип,

иш

ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.
Башталгыч

мектептин

математика

курсунда ,

албетте,

абдан

маанилүү болуп математиканын негизги мыйзамдары гана эмес,
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анын практикалык тиркемелери

экенин белгилей кетүү керек.

Башкы нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү
эсептөөлөрдү,

өлчөөлөрдү

аткарып

жатканда,

маселелерди

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууг а балдарды окутуу зарыл. Оозеки
эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана
символдук моделдери пайдаланылат.
Стандарттын

талаптарына

ылайык

башталгыч

мектепте

математикан ы изилдөөдө, аӊ-сезимдүү бекем эсептөө көндүмдөрүн
калыптандыруу

керек,

кээ

бир

учурларда,

аларды

автоматташтырууга алып келиш керек.
Эсептөө

көндүмдөрүн

мааниси,

аларсыз

окуучулар

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн мазмунун өздөштүрө а лбайт
экенинде

гана

эсептөөлөр

эмес.

Алар

колдонулчу

болбосо,

химия

жана

системалуу
физика

ар

кандай

сыяктуу

окуу

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.
Программада оозеки эсептөө

техникалары менен бирге жаз уу

эсептөө ыктарына балдарды окутууга зор маани берилет. Жазуу
жүзүндөгү

ыкмаларды

окутуп

жатканда

алгоритмдештирүү

маанилүү.
Сандар

жана

көлөмдөр .

Буюмдарды

эсептөө.

Нөлдөн

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана
разряддар. Кошулучулардын суммасы катары көп орундуу санд ар
менен

тааныштыруу.

тартиби,

салыштыруу

(грамм, килограмм,

Сандарды
белгилери.

салыштыруу
Салмакты

жана
өлчөө

сандардын
бирдиктери

центнер, тонна); көлөм бирдиги
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(литр),

убакыт

бирдиги

(секунда,

мүнөт,

саат).

Бир

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир

тектүү

өлчөө

тектүү көлөмдөрдү

салыштыруу жана эсептөө. Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири,
төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
Арифмет икалык амалдар.
Кошуу,

кемитүү,

амалдардын

көбөйтүү

компо ненттеринин

жана

бөлүү.

аттары,

Арифметикалык

белгилери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын б елгисиз
бир компонентин табуу. Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма.
Кашаалуу жана кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби.
Сандык туюнтма нын маанисин табуу. Эсептөөдө арифметикалык
амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун а лмаштыруу
жана топтоо; сумманы жана айырманы санга көбөйтүү).
Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү текшерүү ыкмалары (алгоритм, тескери иш аракеттер,

тууралыгын

баалоо,

жыйынтыкты

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).

Текстт ик маселелер менен иштөө
Тексттик

маселелерди

Мамилелерди

камтыган

арфметикалык
маселелер:

ж ол

эсеге

менен

көп,

чыгаруу.

мынчага

көп

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

иш

аракеттер, сатып алуу жана сатуу, ж.б. Ылдамдык, убакыт, жол,
жумуш, эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын баасы
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жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү жолун пландаштыруу.
Маселенин

шартын

жазуу

(схемалар,

моделдер). Үлүштүн жалпы саны

таблицалар

жана анын

жана

башка

жалп ы үлүшү табуу

боюнча маселелер.
Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигура лар. Предметтердин
мейкиндикте жана жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору ылдый, оң-сол, ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык, бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик бурчтук ,
төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга чийүү
инструменттерин
фигуралар.

колдонуу.

Таануу

жана

Айлана -чөйрөдөгү

айтуу:

куб,

шар,

геометриялык
параллелепипед,

пирамида, цилиндр, конус.
Геомет риялык көлөмдөр
Геометриялык

көлөмдөр

узундугу. Узундук

аларды

өлчөө.

бирдиги (мм, см, дм, км).

Үзүк

сызыктын

Периметр. Көп

бурчтуктун периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ).
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө. Көп бурчтуктун аянтын эсептөө.
Маалымат менен ишт өө.
Эсеп,

көлөмдү

өлчөө

менен

байланышкан

маалыматтарды

чогултуу жана берүү, алынган маалыматты турукташтыруу, талдоо.
Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй
туюнтмаларды түзүү («жана», «жок», «эгер ... анда ...», «чыныгы /
жалган

экенин

.. .»,

«ар

бири»,

«баардыгы»,«кээ

бири»).

Передметтердин, сандардын, геометриялык фигуралардын катарын
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(чынжырын) эреже боюнча даярдоо. Маалымат

издөө планын,

жөнөкөй алгоритмин, жазуу, түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны
окуу жана толтуруу.
ПРЕДМЕТТИК

АЙМАК

«КООМ

ТААНУУ

ЖАНА

ТАБИЯТ

ТААНУУ»
Окуу предметтер «Айлана -чөйрө менен тааныштыруу»
«Айлана-чөйрө»
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 айлана-чөйрө, өз өлкөсү, шаары, айылы, өзү жөнүндө
негизги түшүнүктөрдү калыптандыруу;
 экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;
 негизги

адеп -ахлактык

нормаларды

жана

башка

адамдарга, коомдук то птор жана жамааттар арасындагы
мамилелеринин эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу
боюнча багыт алуу;
 сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык
анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн )реалдуу ишаракеттерди жасоо жана жүрүм - турумунда аны ишке
ашыруу;
 белги-символдук

каражаттарды

ичинде даяр моделдерди

пайдалануу,

анын

кубулуштарын түшүндүрүүдө

же объекттердин касиеттерин аныкто о үчүн;
 жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин т ышкы
белгилери

же

белгилүү

негизинде салыштыруу;
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мүнөздүү

касиеттеринин

 сакталган анализаторлордун ишмердүүлүктүн ар кандай
толуктоочу

жолдорун

калыптандырууга

шайкеш

пайдалануу;
 ар кандай бай ланыш милдеттерди чечүү үчүн тиешелүү
кеп

каражаттарын

колдонуу,

монолог

кебин

түзүү,

кептин диалог формасына ээ болуу;
 өз

иш-аракеттерин

жана

өнөк

менен

кызматташууну

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;

Бизди курчап турган жаратылыш. Адам
табигый

объекттер

жаратылыш.

буюмдар.

Объекттердин

салыштырмалуу
жайгашуусу

жана

(оң,

көрүнүштөрүнөн

өлчөмү
сол,
мисал:

тарабынан т үзүлгөн

Жансыз

белгилери

ж.б.).

(түс,

Мейкиндикте

ж огору,
жыл

жана

төмөн,

формасы,

предметтердин

ж.б.).

мезгилдеринин

жандуу

Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр ж аашы, бороон, күн менен түн.
Айлана

-чөйрөдөгү

заттардын

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар,
суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газда менен жөнөкөй
практикалык иштер. Жылдыздар

жана планеталар. Күн - бизге

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык
булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы
түшүнүк. Глобус Жердин м одели катары. Географиялык карта жана
план. Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста
жана картада жайгашуусу.
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Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.

Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү

(байкоолордун

негизинд е).

Өзүнүн

аймактагы жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба

туулган

ырайы, анын

компоненттери (абанын температурасы, булутт тар, жаан-чачындар,
шамал). Өз аймактын аба -ырайы. Жер кыртышынын формалары:
өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн
жана тоолордун ка ртадагы шарттуу белгилери). Өз аймагынын Жер
кыртышынын

формалары:

(байкоолордун

негизинде

кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктө р,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу касиеттери. Суунун
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

жаратылыш,

мааниси.

Суунун

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

сарамжалдуулук менен пайдала нуу.
Пайдалуу

кендер,

сарамжалдуулук

жашоо

менен

чарбачылыгы

пайдалануу.

Өз

үчүн

мааниси,

аймагынын

аларды

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

чарбачылыгы

курамы,

үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,
Жер

сарамжалдуул ук менен пайдалануу.
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адамдын

кыртышын

коргоо,

жа шоо
аны

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

Жапайы,

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн
аталышы,

чөптөр.

адам

маданий

жана

жашоо

бөлмө

чарбачыл ыгы,

мааниси. Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын

байкоолордун

негизинде

кыскача

мүнөздөмө.

Козу -

карындар: жегенге жарага н жана уулуу. Козу карындарды чогултуу
эрежелери.
Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын
жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын,
сойлоп

жүрүүчүлөр,

айырмачылыктары.
өзгөчөлүктөрү.

канаттуула р,
Ар

кандай

Жаныбарлардын

жаныбарлар

жана

жаныбарлардын
көбөйүүсү.

алардын

тамактануу

Жапайы

жана

үй

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушу нда жаныбарлардын
ролу.

Жапайы

жаныбарларын

жаныбарларды
багуу.

Өз

коргоо,

аймагынын

аларга

аяр

мам иле,

жаныбарлары,

үй

алардын

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

жаныбарлар

Табигый
үчүн

жа аматтын
азык -түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
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Адам - жаратылыштын бир б өлүгү. Табият
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын

менен адам

адам жашоосундагы

этикалык жана эстетикалык мааниси. Иш аркылуу адамдын табигый
мыйзамдарды өздөштүрүүсү. Жаратылышка адам ишмердүүлүгүнүн
оң жана терс таасирлери (тегерегиндеги аймактын, миса лынын
негизинде).
Табияттагы жүрүм -турум эрежелери. Жаратылыш ресурстарын
коргоо:

суу,

аба,

минералдар,

өсүмдүктөр

жана

жаныбарлар

дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары, улуттук парктар жана алардын
жаратылышты коргоодогу мааниси. Жаратылышты сактоого ар бир
адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын о рганизмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу, сезүү органдары, нерв системасынын ишин
бузулушунун

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

там ырдын

согуусун өлчөө. Д ен соолугунун абалын түшүнүү, чыӊ ден соолук
үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.
Адам жана коом.
Коом- жалпы маданияты менен бириккен

жана бири -бири менен

биргелешкен иш-чаралар менен орток бир максат менен тыгыз
байланышта

болгон

адамдардын
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чогулушу

катары.

Кыргыз

коомунун

негизи

катары

рухий,

адеп -ахлактык

жана

маданий

баалуулуктар.
Адам коомдун мүчөсү катары, маданияттын жаратуучу жана алып
жүрүүчүсү.

коомдун

жана

анын

мүчөлөрүнүн

ар

биринин

маданиятын өнүктүрүү. Башка адамдар менен мамилелер. Кыргыз
Республикасынын

ар

кайсы

улуттун

жана

коомдук

топтордун

өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара
жардам, башкалардын пикирлерин угуу

жөндөмү . Адамдын жан

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери. Чоӊдорго

колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети ата. Өз аты-жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн
аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар жана окуялар,
өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй-бүлөсү менен эс
алуу, каада-салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам кү ндөрү жана
салтанаттуу учурлар. Мектеп окуучусунун күн тартибин түзүү.
Достор, алардын ортосунд агы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум мадан ияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

94

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери. Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баал уулук-маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын

негизги

мыйзамы.

Бала

укуктары.

Кыргыз

Республикасынын Президенти.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикт и жана
мекендештер ортосундагы байланышты бекемдөө каражаты катары.
Өзү

туулган

кесиптери. Өз

жердин

адамдардын

эмгеги нин

өзгөчөлүктөрү,

аймагынын жашаган элдердин аттары, турмуштук

өзгөчөлүктөрү, салттары.
Туулган жер ине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -соолук
жана

дени

сак

жашоонун

мааниси.

Мекте п

окуучусунун

күн

тартиби, эмгек жана эс алуу кезектешүү сү; жеке гигиена. Дене
тарбия, таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн
шарт катары. Чыӊ

ден соолук үч үн ар бир адамдын өзүнүн жеке

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.
Жеӊил

жаракатта,

жардам көрсөтүү. Үйдө н

үшүк

алганда,

күйүп

кетүүдө

алгачкы

мектепке чейинки жол, жолдо коопсуз

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

көлмөдө

коопсуздугунун

коопсуз

эрежелери,

жүрүм-турум
газ,

электр

эрежелери.
энергиясын,

Өрт
сууну

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм турум эрежелери.
Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш
адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада жашаган
адамдардын ден соолугу жана коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар
бир адамдын моралдык парзы.
Искусство предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 Көркөм өнөрдүн айрым жетки ликтүү түрлөрүн кабыл алуу
жана

баамдай

билүү

(ж.б.,

китеп

мисалдарды

көрүүгө,

басылмалары)
 "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту
көрө билүү жөндөмү;
 көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы
тарабын

жана

турмуш

кубулуштарын

сүрөттөө

жөндөмү,

таануу жана сүрөттөө;
 ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык
билгичтиктер жана көндүмдөр;
 мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам
түзүү көндүмдөрү;
 сүрөттү окуу жана табигый түрү менен салыштыра билүүнү;
 таралган

салттуу

элдик

кол

өнөрчүлөрдүн

жана

кол

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди (аны н ичинде ата -энесинин)
билүүсү;
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 материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле
жасоо эрежелерин билүү;
 материалдардын
кездемеден,

айрым

түрлөрү

чопо,

менен

табигый

иштөө

(кагаз,

сүрө ттөр,

ж.б.)

жөндөмдүүлүктөрү;
 тапшырмага ылайык өндүрүү үчүн материалдарды тандап алуу
мүмкүнчүлүгү;
 айрым

материалдарды

кайра

иштетүү

боюнча

курал

пайдалануу көндүмдөрү;
 коопсуздук талаптарын жана санитардык талаптарды билүү;
 өзүн-өзү

жардам

көндүмдөр ,

кол

менен

иштетүү

материалдардын кээ бир ыкмалары;
 куралдар менен коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,
бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана саюу (тигүү ийнеси);
 буюмдун формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;
 татаал

эмес

формадагы

жөнөкөй буюмдардын

буюмд арды

чагылды ра

билүү,

формасын ийлеп -чаптоодо, графикада

колдонуу.
Көркөм өнөр т үрлөрү.
Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм чыгармачылык
өзгөчөлүктөрү:
образдык

сүрөтчү

мааниси:

жана

көркөм

көрүүчү.
элес

жалпылыкты бир нерсе аркылуу

Көркөм

сүрөт,

анын

өнөр,

анын

шарттулугу,

көргөзүү. Адеп -ахлактык жана

эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык көркөм чыгармаларда
чагылдырылышы:

жаратылыш,

адамга

жана

коомго

мамиле.

Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: окшош туктар жана
айырмачылыктар. Адам жана табигый дүйнө чыныгы жашоодо:
адамдын элеси, көркөм мүнөзү.
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Сүрөт (рисунок). Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем,
пастел,

фломастер,

көмүр,

бор

ж.б.

Ар

түрдүү

графикалык

материалдар мен ен иштөө ыкмалары. Исскустводо сүрөт тартуу
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам,

имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүү лүгүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү. Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын

сүрөтүн

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчө лүктөрү.
Живопись.
имараттардын,

Живопистик
буюмдардын

материалдар.
сулуулугун

Жаратылыш,

жана

көп

адам,

түрдүүлүгүн

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин
негизи. Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн
көркөм каражаттарын тандоо. Адам баласынын жана табиятын
живопистеги образдары.
Скульптура.
түзүүдөгү

Скульптура

скульптуранын

пластикалык

скульптура

материа лдары,

ролу.

көркөм

материалдары

көркөм

образ
менен

образ

түзүү

үчүн

элементардык

башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, т оголотуу, көлөмдү, форманы
чоюу). Көлөм - айкел тилинин негизи. Скульп туранын негизги
темалары. Адам жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу
билдирүү.
Көркөм долбоорлоо жана дизайн . Көркөм долбоорлоо жана
моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар
түрдүүлүгү. көркөм образ түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен
иштөөнүн элементардык ыкмалары (пластилин того лотуу, көлөмдү,
форманы

чоюу,

долбоорлоо

жана

кагаз

жана

картон

моделдөөнүн

-

ийүү,

ыкмаларын

кесүү).

адам

Көркөм

жашоосунда

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Декоративдик-жасалгалоо
жасалгалоо

көркөм өнөрү. Декоративдик-

көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда
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анын ролу. Элдик маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик
буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек, музыка, ырлар, бийлер,
эпостордо,

уламыштарда,

жомоктордо)

синтетикалык

мүнөзү

жөнүндө түшүнүк. Салттуу маданияттагы адамдын образы. Эркек
жана

аял

сулуулугу

элдик

маданиятта,

жомоктордо,

ырларда.

Сыйкырдуу образда р элдик маданиятта жана көркөм өнөрдө.
Композиция.

Композициянын

тегиздиктеги

жана

мейкиндиктеги башталгыч ыкмалар. Түшүнүктөр: композицияны
куруудагы горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр:
горизонттун линиясы, жакын - көбүрөөк, алысыраак -көбүрөөк,
тосуулар. Композициядагы айырмачылы ктын ролу:

төмөн жана

жогору, ири жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б.
Симметрия жана асимметрия.
Түс. Негизги жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак түстөр.
Түстөрдү

аралаштыруу.

Ак

жана

кара

боёктун

о браздын

эмоционалдык үнүн жана көрк өмдөөдөгү ролу. Түстүн сезимдик
мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү.
Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн түс

аркылуу көргөзүү.

Линия. Линиялардын түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал,
жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.
Чийин, штрих, так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын,
жаныбарлардын сезимдик абалын көргөзүү.
Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түр дүүлүгү жана аларды
тегиздикте
окшоштугу

жана
жана

мейкиндикте
түрлөрү.

чагылдыруу.

Жөнөкөй
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Формалардын

геометриялык

формалар.

Табигый формалар. Формалардын өзгөрүшү. Буюмдун формасынын
буюмдун мүнөздөмөсүнө тийгизген таасири. Силуэт.
Көлөм.

Көлөм

мейкиндикте

жана

тегиздикте.

Көлөмдүү

композициялардын көркөмдүгү.
Ыргак (Ритм). Ыргактын түрлөрү (тынч, жай , тынчы жок
жана башкалар). Чийиндердин түс төрдүн, тактардын ыргагы. Сүрөт
жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын ролу.
Композицияда элементтердин ыр гагы аркылуу кыймылды көрсөтүү.
Декоративдик-көркөм өнөрдө ритмдин өзгөчө ролу.
Искусст вонун маанилүү т емалары.
Жер

жалпыбыздын

-

кубулуштарына

байкоо

эмоционалдык

абалын

мезгилдеринин,

күндүн,

үйүбүз.

Табият

жүргүзүү,

алардын

айырмалоо.

Аба

түндүн,

ар

жана

жаратылыш

мүнөзүн

жана

ырайынын,

жыл

кандай

убактарында

жаратылышты чагылдыруудагы айырма. Пейзаж жанры. Табияттын
ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар кандай искусство
материалдарын

жана

каражаттарды

колдонуу.

Табияттагы

имараттар: куштардын уясы, ийиндер, бал челек, таш бака кабыгы,
үлүлдүн үй, ж.б.
Адам, адамдар ортосундагы мамилелер . Дүйнө жүзүндөгү ар
кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы.
Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө темалары искусстводо.
Сүрөт

каармандарынын

сапаттарын
боорукердик,

ойготуучу

мыкты

адамдык

сезимдерди

жан

дүйнөсү

жана

көр көм

мээримдүүлүк,

колдоо,

камкордук,

жана
образы:

баатырлык,

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка себеп болуучу
каармандардын сүрөттөрү.
Искусство бүгүнкү күндө биздин айланабызда. кооз, ыӊ гайлуу
жана

көркөмдүү

турмуш -тиричилик
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буюмдарын,

транспорт

түрүнүн долбоорлорун түзүү үчүн искусство материалдарын жана
ар кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары. Адамдын күнүмдүк
турмушундагы,

физикалык

чөйрөсүн

уюштуруудагы

көркөм

өнөрдүн (пластикалык) ролу жөнүндө түшүнүк. Натрюморт жанры.
Имараттар жана сейил парктарын, транспорт, идиш -аяк, эмерек
жана

кийим-кечелерди,

китептерди,

оюнчуктарды

көркөм

долбоорлоо жана жасалгалоо.
Көркөм-чыгармачылык иш т ажрыйбасы . Көркөм өнөр, сүрөт
жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнча ар кандай
иш-чараларга

катышуу.

Сүрөт

тартуу,

живопись,

айкел,

декоративдик искусство негиздерин өздөштүрүү.
Көркөм сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: композиция,
форма, ритм, сызык, түс, көлөм фактура. Адамдын турмуштук
предметтик чөйрөсүнүн моделдерин

түзүү. Ийлеп -чаптоо жана

кагаз пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч көндүмдөрүн
өздөштүрүү.
Живописте,

сүрөт

долбоорлоодо өз оюн
тандоо

жана

тартууда,

түзүүдө,

көркөм

ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды

пайдалануу.

мейкиндикти,

аппликация

тактарды,

Түс,

тон,

көлөмдү,

композицияны,

материалдын

чийинди,

фактурасынын

жардамы менен маанайды чагылдыруу.
Ар

түрдүү

материалдарды
пайдалануу:

көркөм
жекече

ко ллаж,

чыгармачылык
жана

граттаж,

техникаларды

жамааттык
аппли кация,

жана

ишмердүүлүктө
компьютердик

анимация, толук масштабдуу мультипликация, кагаз пластикасы,
гуаши, акварель, пастель, фломастеров, пластил ин, чопо, гуашь,
карандаш, сыя, колдонуучу жана табигый материалдар.
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Көркөм

искусство

каражаттарын

чыгармаларынын

талкуулоого

катышуу,

мазмунун

чыгармага

жана

ма милесин

билдирүү.

Жалпы маданий жана жалпы эмгек компетенттүүлүгү. Эмгек,
өзүн-өзү тейлөө маданиятынын негиздери
Кол

менен

эрежелери

буюмдарды

(ыӊгайлуулук,

жасоонун

элементардык

эстетикалык

көркөмдүк,

жалпы

бекемдик,

буюмдардын жана айлана-чөйрө гармониясы). Чийки заттардын
булагы катары жаратылышты урматтоо. Чеберлер жана кесиптер.
Тапшырманы талдоо, жумуш ордун уюштуруу, ишинин түрүнө
жараша, ишти пландаштыруу. Иш ордунда материалдарды жана
эмгек куралдарын сарамжалдуу бөлүштүрүү, жумуш уба ктысын
бөлүштүрүү. Маалымат алуу жана талдоо (окуу китебинен жана
башка дидактикалык материалдардан), иш -аракетин уюштурууда
анын пайдалануу. Ишти көзөмөлдөө жана жүрүшүн өзгөртүү.
Чакан

топтордо иштөө, кызматташтыкты ишке ашыруу, коомдук

ролдордун (лидери жана кол алдындагылары) аткарылышы.
Башталгыч

чыгармачыл

жана

долбоо рлоо

(долбоор

түзүү,

маалымат жана анын ишке ашыруу). Татаал эмес жамааттык,
топтук

жана

арасындагы

жеке

долбоорлор.

мамилелердин

Биргел ешкен

маданияты.

Өзүн

иште
-өзү

адамдар
сактоо

жеткиликтүү түрлөрү боюнча иштерди аткаруу, ички иши, б алдар,
кишилер жана курбуларга жеткиликтүү жардам түрлөрү менен
камсыз кылуу.
Ишти аткаруу үчүн материалдарды даярдоо. Материалдарды
сарамжалдуу пайдалануу. Алардын декоративдик -көркөмдүк жана
структуралык

өзгөчөлүктөрү

боюнча
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материалдарды

тандоо,

буюмдун максатына жараша , материалдарды кайра иштетүүдө
тиешелүү методдорун колдонуу.
Материалдарды кайра иштетүүдө каражаттар жана буюмдар
менен иштөө (колдонулган куралдардын аттарын билүү), аларды
сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу үчүн ыкмаларды

ишке

ашыруу.
Технологиялык

п роцесстин

жүрүшү

жө нүндө

жалпы

элестөөлөр: буюмдун түзүлүшүн жана дайындалышын талдоо;
практикалык иш-аракеттердин жана технологиялык амалдардын
ырааттуулугун тегиздөө; материалдарды жана эмгек куралдарын
тандоо; сарамжалдуу белги; бөлүктөрдү алуу үчүн кай ра иштетүү,
буюмду чогултуу, кооздоо, буюмду иш-аракетте текшерүү; зарыл
болгон өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү.
Дене тарбия предметтик аймагы
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 ден

соолугун

бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

дене

тарбия

маанилүүлүгүн түшүнүү;
 коомдук

жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо
маанилүүлүгүн түшүнүү;
 адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөк төшүү
үчүн дене тарбия маанисин баштапкы

түшүнүктөргө ээ

болуу;
 кыймылдардын

негизги

түрлөрүн

аткаруу

боюнча

тажрыйбаны өздөштүрүүгө;
 кыймыл активдүүлүккө багыт алуу, өзүн-өзү кабыл алуу, дене
тарбия

жүрүшүндө

билим

жөндөмдүүлүгү;
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тапшырманы

сактоо

 дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;
 машыгуу

учурунда

иш-аракеттерди

көрсөтүлгөн

ырааттуулукта кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;
 машыгуу

учурунда

кыйынчылыктарга

туруштук

берүүгө

түрткү иштеп чыгуу;
 өз жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн
жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;
 физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын
ала билүүнү;
 физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга
жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;
 кыймылга жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичине
зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып кирүү жөндөмү;
 ишмердүүлүк ыкмасын жана ишинин натыйжасын айырмалай
билүү жөндөмүнө;
 дени

сак

жана

коопсуз

жашоону

жөндөө,

саламаттыкты

сактоонун, жүрүм -туруму; дени сак жана коопсуз жашоо
эрежелерин өздөштүрүү;
 кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти
пайдалануу;
 машыгуу учурунда улуу адамдар жана курдаштары менен өз
ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;
 дене тарбия сабактарында баарлашуунун вербалдык жана
вербалдык эмес каражаттарын
чыгарууга жөндөмдүүлүгү.
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кабыл алуу, түшүнүү жана

Дене тарбия.
Дене т арбия жөнүндө билимдер
Дене

тарбия. Дене тарбия жөнүндө баштапкы билимдерди

калыптандыруу.

Дене

тарбия

ден

соолуукту

бекемдөө

үчүн

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө,
лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар
катары. Дене

тарбия

көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү

жүктөмдөр.
Машыгуу учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: сабак
ордун

уюштуруу,

кийим -кечек,

бут

кийим

жана

жабдууларды

тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык
физикалык

көнүгүүлөр .

сапаттардын

өсүшүнө

Физикалык
жана

көнүгүүлөрдүн

физикалык

өнүгүүсүнө

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги
физикалык

сапаттарын

өнүктүрүү

менен

дене

тарбиянын

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуу лук.
Спортт ук иш-ыкмалары.
Өз алдынча машыгуулар . Дененин туура турушуна шарт түзүү
жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды өнүктүрүү
үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден соолукту
чыӊдоо боюнча иш-чараларды аткаруу; (эртең менен ки машыгуу,
физкультминуткалар).
Өз алдынча оюндар жана оюн -зоокт ор. Таза абада ойной
турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында
жана спорттук залда). Оюндардын

эрежелери н сактоо. Физикалык

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

түзөтүү,

эртең

мененки
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машыгуу,

физкультминуткалар

боюнча көнүгүү то птомдору. Физикалык сапаттарды өнүктүрүү
үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура де м алуу көнүгүүлөрүнүн
топтому. Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо
ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

жөнөкөй

түрлөрү.

командалары
Сызык

менен

жана

ыкмалары.

колоннада

тизме

аракеттери; мугалимдин көрсөтмөсү менен жөнө көй буйруктарын
тизмеде

аткаруу.

Буюмдар

менен

(гимнастикалык

таяктар ,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар

жок

көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
Таяныч
ишке

секириктер: гимнастикалык эшекке чуркап чыгуун у

ашыруу

үчүн

имитациялык

көнүгүүлөр

(коопсуз дук

көн үгүүлөр.

Жөө

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм

мүнөздөгү

гимнастикалык

басуу,

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга
чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу
кыймылдары. Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга
керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура
кысуу, аны так жана аяр коюу (предметтер: шарлар, гимнастикалык
таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, гимнастикалык "эшек", "ат"
жана башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондо й эле алыска.
Лыжа тебүүгө окутуу . Лыжа

менен басуу; бурулуу; түшүү,

көтөрүлүү; токтотуу.
Гимнастика

элементтери :

тизилүү

көнүгүүлөрүн

колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.
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Лыжа

окуу

материалы

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

шамдагайлыкты жана координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.
Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
өтүп. Дене бойду туура сактап басуу. Чуркоо менен басууну
алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийи к көтөрүп,
багытын өзгөртүп, ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку старт
менен баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир буттап,
эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, бийиктикке;
бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип секирүү.
Спорттук оюндардын мате риалы боюнча:
Футбол:

Туруктуу

жана

тоголоткон

топту

согуу;

топту

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу
оюндар.
Баскетбол:
 баскетболчунун турушу;
 топсуз атайын кыймылдар;
 топту тосуу;
 топту сактоо;
 шакекче

түбүнөн

эки

колу

менен

бир

жерден

топту

ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир топту
кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу
жана тосуу;
Баскетболдун материал боюнча кыймылдуу оюндар.
Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жаг ынан эки
колу

менен

жупта

ыргытуу

жана

(төмөндө бир колу менен).
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кармоо;

төмөнкү

киргизүү

Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол
материалы боюнча кыймылдуу оюндар. Ар

түрдүү элдердин

кыймылдуу оюндары.

3.

2.3.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүкт үрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
Дүлөй

окуучулардын

инсандык-коомдук

өнүктүрүүгө,

аларды

коомго кошууга багытталган.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тар бия программасын ишке
ашыруу, биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -салттарын
камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

жана

жашоого

чыгармачылык

мамиле кылууга тарбиялоо;
 табиятка,

айлана-чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле кылууга тарбиялоо,
эстетикалык

идеалдар

жана

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
Билим берүү уюму көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил
же

бул

тарапка

артыкчылык

берип,

багыттарды

ар

түрдүү

ишмердүүлүктөрдүн формалары, түрлөрү менен толукташы мүмкүн.
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Балдарды

адеп-ахлактык

жактан

өнүктүрүү

программасы

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен ок уп кабыл алууну
педагогикалык уюшулган процесси;
-адеп-ахлактык

өнүгүү

инсандын

-

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин, бир бүтүн дүйнөнүн,
мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер рухий жана адепахлактык идеалдарын жана баалуулуктардын өзөктүү маанилерин
багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
 сабактардын мазмунун жана түзүмүн;
 окуу жана окуудан тышкаркы иштерге жаш балдардын жана
биргелешкен ишти уюштуруунун усулдары менен;
 чоӊдор

жана

балдар

ортосундагы

байланыш

жана

кызматташтык мүнөзүн;
 жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин уюштуруу боюнча
иш тажрыйбасы;
 белгилүү

баалуулуктарды

жана маанисин

канааттандыруу

үчүн арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга
жеке мисал болуу менен.
Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши
үчүн

бардык

коомдук

катышуучулардын
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-

тарбиянын

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар
кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана
спорт, массалык маалымат каражаттарынын.
Программа камсыз кылууга тийиш:
 ар бир баланын алган билимин, жүрүм -турум ченемдерин,
өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга жол берүүчү
тарбиялык иш-тутум ун уюштуруу;


тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы
ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн
түзүү.
3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык
калыптандыруу

маданиятты,
процесси

сергек

Дүлөй

жана

коопсуз

окуучуларга

жашоону

билим

берүү

процессинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат, жана билим берүүнүн
жалпы прициптерине (системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоог о
бир бөлүгү, сабактан тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш чаралар) жана атайын (бузулуу абалын эске алуу менен, атайын
билим

берүү

муктаждыктар ын

эске

алуу

менен,

сакталган

анализаторлорго таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү )
принциптерге таянат.
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо, ден
соолукту

сактоо

жана

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

сергек

жашоону

уюштуруу

калыптандыруу, экологиялык таза жүрүм-

турумду тарбиялоо.
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Программанын милдеттери:
 окуучуларды

окутуу

шарттарын

санитардык-гигиеналык

нормаларга ылайык келтирүү;
 жамаатта

жагымдуу

психологиялык

жана

эмоционалдык

климатты камсыз кылуу;
 балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап
калууга

салым

кошуучу

психологиялык

жардам

менен

камсыз кылуу,
 тышкы дүйнө менен баланын ортосунда дени сак мамиле
түзүү;
 дүйнөнүн

органикалык

элдердин,

маданият

биримдиги
жана

жана

жаратылыштын,

диндердин

ар

түрдүүлүгү

ылайыкташууга

баштапкы

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармач ыл
эмгекке түрткү болуу, иштин жыйынтыгына багыт алуу,
материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
 окуучулардын

сергек

калыптандыруу

үчүн

программасынын
денелик,
бекемдөө,

жана

коопсуз,

материалын

адеп -ахлактык
эс

коопсуз

алууну

жашоо

саламат

колдонуу

жана
камсыз

маданиятын
жашоо

менен

алардын

ден

соолугун

руханий
кылууга

байланышкан

маселелерди талкуулоо.
 Кыймыл

режимин

сарамжалдуу

уюштурууну,

спортт ук

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу
физикалык

өнүгүүнү,

организмдин
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ылайыкташуу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган
дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;
 туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө б асуулар
адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз
карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык
сабаттуулукту,

эко -маданий

түшүнүктөрүн

өздөштүрүүнүн

баалуулуктардын
жүрүшүндө

негизги

экологиялык

маданиятты калыптандыруу;


курчап

турган

чөйрөнү

коргоо

боюнча

иш -аракеттерге

катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу (мектепте жана
мектеп аянтчасында, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча
иш-чаралардын учурунда ж.б.); табият менен тажрыйбаны
өркүндөтүүнү

камсыз

кылуучу

ата -энелер

(мыйзамдуу

өкүлдөрү) менен билим берүү уюмунун окутуучуларынын
курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча биргелешкен иш чаралары;
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыпта ндыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология жумалыгын өткөрүү, сабак -тур,
сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. Иш аракеттер: маек, экология лык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
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Сабакта сергек жана коопсуз жашоону калыптандыруу боюнча
жасалган иштердин уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс
алуунун тартиби, ден соолук сактоо технологиялары, санитардыкгигиеналык талаптарды жана ченемдерди өткөрүү жолу м енен
жүзөгө

ашырылат.

учурундагы

Сабактан

кыймылдуу

тышкаркы

оюндарды

иш-чаралар

уюштуруу,

танапис

сергек

турмуш

жумасы, саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит
чыгаруу, күн тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер,
медициналык кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу
ишке ашат.
Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу
модели

жол

инспекторлору

менен

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды

жолугушуу

аркылуу,

у юштуруу аркылуу ишке

ашат.
Билим берүү уюму көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип,
же

бул

тарапка

артыкчылык

берип,

багыттарды

ар

тигил
түрдүү

ишмердүүлүктөрдүн формалары, түрлөрү менен толукташы мүмкүн.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын негизги
мазмуну.
Коррекциялык
мазмуну

-

-өнүктүрүүчү

төмөндөгүдөй

милдеттүү

аймактын
түзөтүү

курстарынын

курстары

менен

көрсөтүлгөн: Угуп кабыл алууну жана кеп техникасын өнүктүрүү
(фронталдык сабактар), кептик угууну жана кептин тыбыштык
тарабын

калыптандыруу

(жеке

сабактар),

ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).

музыкалык
Бул

-

тармактын

мазмуну Билим берүү уюму тарабынан ПМПКнын сунуштарынын,
ИПР негизинде өз алдынча толукталышы мүмкүн.
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Кептик

угууну

калыптандыруу

кепти к

жана

кептин

угууну

тыбыштык

өнүктүрүүнүн

айкын

тарабын
деӊгээли,

көрүп-угуу аркылуу оозеки кепти кабылдоо, мектепке кабыл алуу
үчүн

атайын

комплекстүү

изилдөө

жүргүзүүнүн

жүрү шүндө

алынган ар бир окуучунун кеп деӊгээли , ошондой эле окутуунун
жыйынтыктарын системалуу мониторинг боюнча ма алыматтардын
негизинде атайын техникалык ыкмаларды колдонуу менен ишке
ашырылат (жок дегенде бир жылда, эки, жолу)
Угуу сезимдеринин өнүктүрүү үн күчөткүч жабдууларды
колдонуу менен ишке ашырылат / бул учурда басым туруктуу
жабдууларды пайдалан уудан жекече угуучу аппараттарга оойт / же
алар жок эле.
Кептик угууну өнүктүрүү этап-этабы менен иштеп чыгуу, аны
сүйлөө материалды таануудан аны айырмалап уккан абалга өтүүнү
камтыйт;

тааныш

сөздөрдүн,

сөз

айкаштарынын,

тексттердин

материалы менен иштөө дөн, аз тааныш жана тааныш эмес

кептик

материалга өтүүнү (анын ичинде бул тексттерге жана диалогдорго
тиешелүү);
үн

күчөткүч

аппараттардан,

жабдууларды

материалды

кабыл

колдонуудан
алуу

жекече

атайын

угуучу

акустикалык

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

алуудан

сүйлөөнү

телефондон,

жазылган

үндү

кабыл

алуудан, ж.б.
Иштин

мазмунуна

класстык

жана

мектептен

тышкары

учурлардын типтүү оозеки жагдайларынан алынган фразалардан
турган диалогдор, монологдор кам тылат. Тексттер алг ач толугу
менен

(эки

жолу)

угууга

түздөн -түз

берилет,

андан

кийин

сүйлөмдөр сунушталат. К ийинки этабында сөздөр, тексттен чыккан
114

сөз айкаштар туш келди берилип, окуучу угуп кабыл алат, көрсөтмө
куралга таянып синонимдерди тандоо аркылуу түшүнүүсү т акталат
ж.б. Акыркы этапта текстке жооп менен катар тап шырмаларды угуу
менен аткаруу, тексттин мазмунуна байланыш туу маселелер жеке
багытталган суроолор колдонулат, о.э. окуучунун жигердүү жана
демилгелүү

катышуусу,

текстти

эркин

айтып

берүү,

диалог

колдонулат.
«Кепт ик

угууну

жана

кепт ин

т ыбыштык

т арабын

калыпт андыруу» (жеке сабакт ар) коррекциялык курсу.
Мазмунун

жүзөгө

ашыруунун

негизги

милдеттери

болуп

төмөнкүлөр саналат:
 кептик угууну калыптандыруу, анын негизинде оозеки
кепти жаңы көрүп -угуу арылуу кабылдоону түзүү жана
өнүктүрүү;
 жетишерлик

ырааттуу,

нормал дуу

сүйлөгөн

уккан

адамдардын табигый сүйлөөсүнө жакын түшүнүктүү кепти
калыптандыруу,
көндүмдөрүн

кеп

учурунда

калыптандыруу,

өзүн

көзөмөлдөө

баарлашууда

таб игый

кептик эмес каражаттарды пайдаланууну калы птандыруу;
 угуу

аппаараттарын

колдонуу

көндүмдөрүн

калыптандыруу;
 оозеки байланыш көндүмдөрүн активдештирүү, кептик
жүрүм-турумун, анын ичинде өз алдынча ойлорун жана
сезимдерин билдирүү (сүйлөө өнүктүрүүнүн негизинде),
калыптаган көндүмдөрүн тол ук ишке ашыруу үчүн, ар
кандай окуу жана окуудан тышкаркы учурларды колдонуу,
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өнөктөшүнө

кепти

кабыл

алуудагы

кыйынчылыктар

жөнүндө кабарлоо;
 окуучулардын оозеки кепти кабыл алуусуна жана ишке
ашыруусуна өбөлгөсүн өнүктүрүү, окуу жана окуудан
сырткары иш-чараларынын учурларында баарлашуунун ар
кандай көндүмдөрүн ишке ашырууну калыптандыруу.

Кептик

I.

аркылууугуу,

угууну
же

калыптандыруу .

кохлеардык

Угуучу

имплантты

аппараттар

колдонуп

сүйлөө

материалдарын (сөздөр, сөз айкаштарын, ар түрдүү жанрдагы жана
стилдеги тексттерди, маектик мүнөздөгү материалды, окутуу ишине
байланыштуу жана жалпы билим берүүчү предметтерди изилдөө
боюнча) угуу аркылуу жеке текст бирдиктерин (16 -18 жана андан
ашык

сүйлөмдөр). Окуучулардын фонематикалык угуусун иштеп

чыгуу, "назик" үндөрдү угуп айырмалоо. угуусу начар I жана II
угуунун бузулуу даражасы бар балдар менен шыбыры сөздөрдү
угуу боюнча машыгуу өткөрүү.
Кептик материалдарды ар кандай шарттарда угуп кабыл алуу:
-

бир

кырдаалда

(окутуунун

башында

мурунтан

тектүү

материал тандап, угуу көнүгүүлөрдүн темасын жарыялап, тексттин
темасы сөз айкаштарын, же сөздөрдү мисал келтирип);
- кырдаалдан тышкары;
- ызы-чуудан тышкары жайларда;
- табигый шарттарга жакын учурларда.
Кептик материалдарды берүү ыкмалары - окутуучунун үнү арк ылуу,
окуучунун үндөрү менен, электрондук каражаттары менен .
Кептик эмес үндөрдү жана музыканы кабыл алуу.
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Кептик

угууну

өнүктүрүү

ар

кандай

татаал

сөздөрдүн

материалдары, сөздөрдү ар түрдүү колдонуу жана иштин башка
түрлөрүн колдонуу менен жүзөгө ашырылат :
 суроолорго жооп берүү;
 керектүү сүрө ттү кабылдоо жана сөз тандоо;
 сүрөт менен иштөө;
 чийме же схема боюнча сөз айкаштарын тандоо;
 сөздөрдүн санын эсептөөнү сунуштоо, кайталоо;
 сүйлөм толуктооло; сөздөрдү ж аттоо, ошол эле ырааттуулукта
кайталоо;
 жок сөздөрдү аныктоо;
 берилген сүйлөмдөн каталар табуу;
 сөздүн биринчи тамгасын жатт оо жана алардан жаңы сөз
түзүү;
 маалымат сөздөр менен сунуш түзүү;
 логикалык басым жылган сөздөрдүн сүйлөмдөгү айырмасы;
 интонациясы ар кандай сүйлөмдөр ортосундагы айырма;
 маектин планын түзүү;
 окуянын бөлүктөрүн угуп айтып берүү, жана окуяны толук
айтып берүү.

II. Оозеки кептин айтуу жагын калыптандыруу
Дем алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синтагмаларды
токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө, сөздүн өзгөрүшүнө жараш а
басым сактоо, өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,
аларды тууралоо.
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Кепт ик

дем

алуу .

сөз,айкаштарынын

жана

Чогуу

айтуу,

сүйлөмдөрдүн

дем
саны,

чыгаруу,
дем

муун,

баса

за рыл

синтагмаларды токтоп бөлүү (тууроо менен , тааныш сөз айкаштары
менен өз алдынча, үлгү боюнча). Текстти окуп жатканда, айтып
берүүдө синта гмаларды токтоп туура бөлүү, текстти жаттап айтуу
учурунда, өз алдынча кепте.
Үн. Үндүн күчүн сөз басымы менен байлан ыштуу өзгөртүү,
катуулугун, бийиктигин (туурап жана өзү били п). Үндүн

күчүн,

катуулугун,

карата

бийиктигин

суроолуу

же

илептүүлүгүнө

өзгөртүү. маектешинин муктаж болгон алыстыгына жараша үн
бийиктигин жана күчүн өзгөртүү тынч (катуу, тынч, шыбырап)
суроолуу

же

илептүүлүгүнө

байланыш туу,

логикалык

басымга

ылайык. Логикалык басымды суроолор жана жоопторго ылайык (өз
алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги
сөздү

суроолор

жана

жооптор

мене н).

Диалогдо,

тексттерде,

жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо. Сөздүн фор масын
басымды өзгөртүү аркылуу (к ол - колдор).
Тыбышт ар жана алардын айкалышт ары .

Тыбыштар туура

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

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

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

турумдук жумшартып (кнопка,

ажыратуу белгисинен

кийин; р, ф, х, б, д; жумшак үнсүздөр

х, н, ф, сөздүн аягында.
тыбыштарды

айтуу.

айтылышын

коррекциялоо.

тыбыштардын

жазган); к, с, ш; я, е, ю, ё

Туурап жана өз алдынча жумшак

Өздөштүргөн

айтылышын

м, н,

тыбыштарды

Артикуляциясы
тактоо.

Үндүү

туура

бирдей

тыбыштардын

эмес
болгон
сөздө

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

жумшак жубун); Үнсүз тыбыштардын сөздө айтылышын

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

Сөздөрдү, сүрөттөрдү пайдалануу ме нен, мугалимдин

жардамы менен, графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү
боюнча кайра айтуу Сөздөрдү тиеш елүү ыргактарына туура тандоо.
Сөздөрдүн

бирге

туура

айтылышын,

үн

түзүмүнө

ылайык

нормалдуу бийиктиги, темпин, үн күчүн, сөздөрдүн ритминин жа на
ритмикалык контурун тандоо.
Сөздөрдү түзүмүнө ылайык, тааныш сөздөрдү, басымына жана
башка ченемдерине жара ша өздөштүрүү.
«Муун, басым» жөнүндө түшүнүк. Эки, үч, төрт, беш муундук
сөздөрдөн муун санын аныктоо; муун басымын анык тоо. Үндүү
жана үнсүздөрдү бөлүү; үнсүздөрдү жумшак жана каткалаӊдарга
бөлүү. Кепте орфоэпия эрежелерин сактоо.
Фраза.

табигый

ылдамдык

боюнча

сөздөрдүн

жана

сөз

айкаштарынын айтуу; айтылыш темпин өзгөртүү: жай, суроолуу же
илептүү (коштоп жана чагылдырып).
Окуп

жатканда

текстти

жай,

суроолуу

же

илептүүлүгүнө

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

темп

менен

сөздөрдүн

жан а

сөз

айкаштарынын

айтылышы. Диалогдо интонациянын бардык түрлөрүн колдонуу.
Эркин сүйлөөнү камсыз кылуу.
 Көркөм

ыр,

адабий

үзүндү

жалгыздатып айтуу;
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окуп

берүү.

Тыбыштарды

 Мугалимдин

артынан

муундарды,

сөздөрдү

кайталоо;

муундарга, сөздөргө калтырылган тыбыштарды киргизүү;
 Сөздөрдү берилген тыбышка жараша туура тандоо;
 Сөздөрдөн сөз айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн түзүү;
 Ырларды, тексттерди окуу;
 Табышмактардын жандырмагын табуу;
 Сүрөттөрдү атоо;
 Сүрөттөр тууралуу суроолорго жооп алуу;
 Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү толуктоо;
 Таблицаны алмаштыруу менен иштөө;
 Сүрөт окуя (сүрөт сериясы) жана башкалар.
«Угууну жана кеп техникасын өнүктүрүү»

коррекциялык

курсу (фронталдык сабактар).
Мазмунун

жүзөгө

ашыруунун

негизги

милдеттери

болуп

төмөнкүлөр саналат:
 музыкалык
сезимдерин

аспаптар

/

өнүктүрүү

оюнчуктарды
(барабан,

үн дөрүн

чоор,

угуу

аккордеон,

сыбызгы, ж.б.): үндөрдү туруктуу белгиленген аралыкта
кабыл алуусун аныктоо;


музыкалык аспаптар / о юнчуктарды үндөрдү укканда
айырмасы жана таануу;

 угуу менен үндөрдү өлчөмүн, алардын узактыгын, ритмин,
көлөмүн, ыргагын жана бийиктигин аныктоо;
 Сөздөрдүн просодикалык компоненттери боюнча иштөөдө
музыкалык
сезимдерин

аспаптар/оюнчуктарды
пайдалануу

айкашындагы интонация);
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(темп,

ритм,

үндөрүн
пауза,

угуу
сөз,

сөз

 көрүп-угууну жана угуу сезимд ерин оозеки кепти кабыл
алууда өнүктүрүү, абдан түшүнүктүү жана айтылышы
өзгөчөлүктөрүн ишке ашырууда сүйлөө материалдарын
табигый кайра чыгаруу;
 курчап турган дүйнөнүн кепти к эмес үндөрүн угуп кабыл
алуу жана оозеки аныктоо: шаардын тур муштук жана
коомдук мааниси бар ызы-чууну;
 жаныбарлар

менен

канаттуулардын

үндөрүн,

жаратылыштын кубулуштар ы менен байланышкан ызы чууну, адамдын физиологиялык жана эмоционалдык абалы
менен байланышкан үндөрдү;


пикир алышуу жана ырдоону, эркек жана аял үнүн таануу
жана айырмалоо;

 окутуу

жана

сабактан

тышкаркы

иш -чаралардын

жүрүшүндө, баарлашууда курчап турган дүйнөнүн кепти к
эмес үндөрүн угуп кабыл алуу тажрыйбаларын колдонуу;
I. Угуу сезимдерин өнүктүрүү.
Кептик

жана

кептик

эмес

үндөрдү

угуп

кабыл

алууну

өнүктүрүү, кептин ритмикалык жана интонациялык структурасын,
сөз

жана

ар

кандай

үндөр дү

угуп

кабыл

алуу,

багыт

алуу

көндүмдөрүн калыптандыруу.
 Эки жеке угуу аппаратын же кох леардык имплантты жана
аппаратты, же эки кохлеардык имплантты, окутуу жана
сабактан

тышкаркы

иш -чаралардын

жүрүшүндө,

баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү кептик
материалды колдонууда угуп кабыл алуу;
 Окутуу

жана

жүрүшүндө,

сабактан

баарлашууда
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тышкаркы
маектик

иш -чаралардын

жана

окуу -иштик

мүнөздөгү

кептик

материалды

угуу

аркылуу

таануу,

айырмалай билүү;
 Окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө баарлашуунун
мүнөздүү абалдарын чагылдырган диалог жана монологдук
мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
 Туш келди берилген текст маалыматтардан негизги оозеки
кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлөмдөрдү,
сөздөрдү, сөз айкаштарын);
 Текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго жооп
алуу жөндөмдүүлүгү;
 Оозеки айтылган кептик маалыматты кыйынчылык менен
кабыл алууда, түшүнбөстүктөрдү билдирүү;
 Баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп
бирдиктерине, кептик жана кептик эмес контекстиге таянуу
менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү ;
 Кептик материалды айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин,
күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана
табигый,

эмоционалдуу

чыгаруу,

ритмикалык-интонациялык
ишке

ашыруу

жана

аркылуу,

кептин

калыптанган

тыбыштык

көндүмдөрүн

баарлашуунун

кептик

эмес

каражаттарын колдонуу аркылуу (мимика, денен ин абалын,
пластиканы ж.б.у.с.), сүйлөө этикетин сактоо менен;
 Кептин

тыбыштык

жагын

өзүн -өзү

контролдоону

ишке

ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде
сактоо;
 Кебинде

тыбыштарды

жана

алардын

айкалыш ын

туура

айтуу, муундарды жана сөздөрдүн айтылышын, а йтылышы
боюнча окшо ш тыбыштарды айырмалап айтуу;
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 оозеки кептик жүрүм -турумду түзүү;


жана

оозеки

баарлашууга

катышууну

каалоону

калыптандыруу;
 Музыкалык

аспаптарды

(оюнчуктарды)

угуу

аркылуу

айырмалоо жана таануу;


үндөрдүн санын, алардын үнүнүн узактыгын угуу аркылуу
аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн (чогуу же чогуу эмес),
темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн (кадимки, катуу,
тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу айырмалоо жана
таануу;

 Окутуу

жана

жүрүшүндө,

сабактан

баарлашууда

тышка ркы
маектик

иш-чаралардын

жана

окуу -иштик

мүнөздөгү кептик материалды угуу, угуп-көрүү аркылуу
кабыл алуу;
 Кептик материалды айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин,
күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана
табигый,

эмоцион алдуу

чыгаруу,

ритмикалык-интонациялык
ишке

ашыруу

аркылуу,

жана

кептин

калыптанган

тыбыштык

кө ндүмдөрүн

баарлашуунун

кептик

эмес

каражаттарын колдонуу аркылуу (мимика, денен ин абалын,
пластиканы ж.б.у.с.), сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин
тыбыштык жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу,
орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
Музыканы угуп кабыл алуу жана айырмалоо.
 Музыка жөнүндө баштапкы билимдерди калыптандыруу;
хордук

аткаруу

тажрыйбасы;

композиторлор

баштапкы билимдерди калыптандыруу.
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жөнүндө

II. Кеп техникасы Дем алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда
синтагмаларды

токтоп

бөлүү,

текстти

айтып

бе рүүдө,

сөздүн

өзгөрүшүнө жараша басым сактоо, өзүнүн жана жолдошторунун
каталарын анык тоо, аларды тууралоо.
Чогуу айтуу, дем чыгаруу, муун, сөз, айкаштарынын жана
сүйлөмдөрдүн саны, дем баса за рыл синтагмаларды токтоп бөлүү
(тууроо менен , тааныш сөз айкаштары менен өз алдынча, үлгү
боюнча). Текстти окуп жатканда, айтып берүүдө синт агмаларды
токтоп туура бөлүү, текстти жаттап айтуу учуру нда, өз алдынча
кепте.
Музыкалык-ритмикалык сабактар
Музыканын адам жашоосундагы мааниси, анын маанайына
адамдын абалына таасири. Музыка жана музыкалык жанрлардын
жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багы ттары жөнүндөгү
жалпы түшүнүк. Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү. Элдик
музыка салттары. Кыргыз э линин чыгармачылыгы. Музыкалык жана
акындык фольклор: ырлар, бийлер, кыймылдар, ырым -жырымдар,
жаӊылмачтар,
образдар.

табышмактар,

Элдик

жана

композиторлорунун

оюндар.

Тарыхый

музыкалык

кесиптик

музыка.

Ата -мекен

Мекен

жөнүндө

чыгармалары.

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.
Музыкалык
музыкадагы
ойлорун,
Музыкалык

сабаттын

көркөмдүк

сезимдерин
жана

элементтери.

жана

сүрөттүүлүк.

билдирүү

кеп тик

Даана

каражаты,

интонация.

жана

жакшы

Интонация -адамдын
обондуу

Окшоштуктары

абалы.
жана

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Музыкалык
көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика,
тембр, жана башкалар).
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Музыкалык

кеп

адамдардын

ортосундагы

байланыш,

сезимдерге таасир этүү каражаты катары. Композитор - аткаруучу угуучу.

Композиторлордун

чыгармаларынын

музыкалык

тил

өзгөчөлүктөрү , көркөм мааниси. Музыкалык нота музыкалык кепти
бекитүүнүн бир жолу катары. Ноталык сабаттын элементтери.
Музыканын

өнүгүүсү -адамдын

ойлорунун,

сезимде ринин,

музыкалык интонациянын, көркөм образдар менен кагылуусу жана
салыштыруусу.

Музыкалык

форма

түрлөрү

музыкалык

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.
Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен
айырмачылык).
Музыканын көркөм табияты.
Музыкалык дүйнөнүн интонациялык байлыгы. Өлкөнүн музыкалык
жашоосу жөнүндө жалпы түшүнүк. Балдардын инструменталдык
жана

хор

жааматтары,

бий

жана

ыр

ансамблдери.

Белгилүү

аткаруучу жааматтар (хор, симф ониялык). Музыкалык театрлар.
Музыкалык конкурстар жана фе стивалдар. Балдар үчүн музыка:
радио- жана телепередачалар, видеофильмдер, үн жазуулары (CD,
DVD). Музыканын түрлөрү: вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн,
хордук, оркестрлик. Балдар, аял, эркек ыр үндөрү.

3.2.5. Коррекциялык иштин программасы
Коррекциялык
мүмкүнчүлүктөрү

иштин
жеке

программасы

жана

(же)

ден

соолук

психикалык

жагынан

кемчиликтери менен шартталган чектелген окуучуларга
билим

берүү

муктаждыктарын

аныктоого

багытталган;

өзгөчө
жеке -

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

эсепке

муктаждыктарын

эске

алуу
алуу

менен,
мен ен

атайын

билим

(ПМПКнын

берүү

сунуштарына

ылайык) ишке ашыруу.
Түзөтүү жумуштарынын программасы төмөнкү багытт арды
камтыйт:
1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын
өзгөчө билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун
жана

ишке

ашыруу

планы

менен

өз -өзүнчө

багытталган

иш -

чаралардын тизмеси;
2) билим берүү
чектелген

шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү

окуучуларды

педагогикалык-медициналык

комплекстүү
текшерүүнү

психологиялык жүргүзүү;

окуу

мониторингин жүргүзүү;
3) түзөтүү иш-чараларын коррекциялоо.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү
түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн: Угуп кабыл алууну жана кеп
техникасын өнүктүрүү (фронталдык сабактар), кептик угууну жана
кептин

тыбыштык

тарабын

калыптандыруу

(жеке

сабактар),

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).
 Коррекциялык - өнүктүрүүчү иш - окуу жана сабактан тышкаркы
ишмердикте

системалуу

педагогикалык -психологиялык

байкоону;
 Комплекстүү

психологиялык-педагогикалык

коштоонун

жеке

маршрутун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу ар бир дүлөй
окуучунун өзгөчөлүктөрүн жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн
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изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, анын ичинде кепти (оозеки
жана

жазуу

жүзүндөгү)

өздөштүрүү

деӊгээли н,

баарлашуу

көндүмдөрүн ж.б.;
 о.э. негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү,
жеке өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү , балдар жана кишилер менен
инсан аралык мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;
 атайын (коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) өткөрүү,
анын ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну

өнүктүрүүгө

багытталган сабактарды өткөрүү;
 билим берүү жараянынын бардык катышуучуларын билим берүү
жана

сабактан

тыш каркы

иш-чараларды,

окуучулардын

башталгыч билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын өздөштүрүү дөгү
жетишкендиктерин эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү
боюнча, билим берүү уюмунда угуусу бузулган жана угуусу
нормалдуу балдар менен алардын ата-энелери, башкаруу ж ана
педагогикалык

кызматкерлер

үчүн

психологиялык

жактан

бейпил айлана түзүүнү камтыйт.
Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык
иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана

негизги багыттарын белгилеп

коюуга мүмкүнчүлүк берет.
Угуусу

бузулган

окуучун ун

жана

анын

үй-бүлөсү

менен

системалуу өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,
психологиялык-педагогикалык,

маалыматтык

–

агартуучу

иш

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.
2.

Диагност икалык иш дүлөй окуучулардын жекече өзгөчө

билим
билим

алуу

муктаждыктарын,

берүүнүн

баштапкы

өнүгүү

динамикасын,

мазмунунун

негизги

өздөштүрүүсүн,

социалдык өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын
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аныктоо

максатында

комплекстүү

изилдөөнү

жүргүзүүнү

камтыйт. Талдоо жүргүзүү боюнча коррекциялык-өнүктүрүүчү
иштин ийгилигинин анализи жүргүзүлүп жана аны окуучулардын
муктаждыгына,

алардын

ата -энесинин

каалоосуна

жараша

өзгөртүү ишке ашырылат.
Диагностикалык иш дүлөй ар бир окуучуну ар түрдүү адистер
тарабынан (мугалим, мугалим -дефектолог, психолог, социалдык
педагог,

медициналык

кызматкер)

комплекстүү

изилдөөнүн

негизинде ишке ашырылат.
3.Кеӊеш иши
 Билим берүүнүн бардык катышуучуларынын анын ичинде,
баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору
менен

иштөөнүн

жалпы

негизги

багыттары

жөнүндө

биргелешкен-негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;
 Окуучулар менен иш алып баруу боюнча жеке че багытталган
ыкмалардын жана методдорду тандоо боюнча психологиялык,
медициналык

жана

педагогикалык

колдоо

мугалимдерине

адистердин кеӊеш берүүсүн;
 Түзөтүү-окутуу

жана

тарбия

берүү

стратегияларын

жана

усулдарын танда п алуу суроолору боюнча үй-бүлөгө кеӊеш
берүү.

4.

Маалыматт ык-агарт уучу иш

Окуучуларды

окутуу

жана

тарбия

берүүнүн

ишинин

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара
аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан

маселелер

боюнча

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке
ашырууну камтыйт .
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Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
 мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай
категорияларынын
түшүндүрүү

өзүнчө -типологиялык

боюнча

тематикалык

өзгөчөлүктөрүн

аӊгемелешүүлөрдү

өткөрүү;
 маалыматтык

такталарды,

басылма

жана

башка

материалдарды көркөмдөө;
 мугалимдердин
жогорулатуу

психологиялык
үчүн

психологиялык

компетенттүүлүгүн
агартуу

иштерин

жүргүзүү;
 ата-энелердин

элементардык

психологиялык

компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн агартуу иштерин
жүргүзүү.

5.

Психологиялык-педагогикалык иш

 Билим берүү жараянынын бардык катышуучулар үчүн би лим
берүү уюмунда жана үй -бүлө шартында жайлуу психологиялы к
климатты түзүүгө багытталган;
 Психологиялык -педагогикалык иш баланын классташтары, ата энелер,

мугалимдер

ортосунда

шайкеш

мамиле

калыптандырууга көмөктү камтыйт;
 Класста/мектепте ички кагылышуусу жана топтор арасындагы
чыр-чатактардын алдын алуу боюнча иш алып барат; класста
сезимдик жайлуу шарттарды камсыз кылуу;
 Жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты
алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү иштерде ийгилик учурун
камсыз кылуу.

129

3.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы
Түшүндүрмө кат
Сабактан
окуучулардын

тышкаркы

коомдо

ишмерд үүлүк

жашоого

керектүү

угуусу

коомдук

бузулган

тажрыйбага

жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар системасын алардын
жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ден
соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген окуучулар менен биргеликте
ар түрдүү иш-чараларды өткөрүү.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүктү

уюштуруунун

негизги

милдеттери:


Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;



сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;



окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш
курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү
муктаждыктарын эске алуу;



күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз
алдынчалуулукту өнүктүрүү ;



тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн
ар

кандай

түрлөрүндө

окуучулардын

кызыкчылыктарын

өнүктүрүү;


адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын
айланага

жана

өзүнө

муктаждыктарын,

туура

баа

баалуулуктарын

берүү,

эстетикалык

жана

сезимдерин

калыптандыруу;


эмгекти

сүйүүнү,

натыйжаларга

жетүү

кыйынчылыктарды
үчүн

туруктуулукту,

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;
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жеӊе

билүнү,

максатуулукка



окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш
тажрыйбасын кеӊейтүү,



негизги

коомдук

баалуулуктарга

оң

мамилесин

түзүү

көндүмдөрүн,

калыптандыруу;


адамдар

менен

коомдук

байланыш

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү, окучуунун үй -бүлө, билим
берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна мүмкүндүк түзүү;


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

чечүү

боюнча

кызматташуу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү;


башка адамдарга ишенимин бекемдөө;



ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка
адамдарды

түшүнүү

сезимдерин

өнүктүрүү,

экинчи

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.

Билим

берүү

уюму

окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинд е жеке), ата-энелердин (мыйзамдуу
өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун реалду у шарттарын эсепке алуу
менен

сабактан

багыттарын

тышкаркы

тандап,

ишмердүүлүктүн

уюштуруу

формаларын

артыкчылык

аныктап

алууга

укуктуу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу
бириктирүүгө

жана

өткөрүүнү

салым

тышкаркы

иш-чаралардын

алардын

кадимки

кошот.

түрлөрү

өнүгүп

келе
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камсыз

кылуу

Биргелешкен

сокур

аркылуу
сабактан

окуучулардын

жаткан

жана

курбуларынын

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске

алуу менен

уюштурулат.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

окуучулардын

жигердүү

эс

канааттандыруу,

алуу

билим

берүү

учурунда

уюмунда

муктаждыктарын

мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.
Окуучулардын сабактан тышк аркы ишмердүүлүгүн уюштурган
учурда

тармактык

карым

-катнаш

(мисалы,

кошумча

билим

берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, маданий
жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлү гү колдонулат. Сабактан
тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы иш-чараларды улантуу
үчүн каникул учурунда балдардын жайкы эс алуусун уюштуруучу
жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык лагерлердин
сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана кошумча билим
берүү уюмдарынын жайкы мектептеринин

мүмкүнчүлүктөрү

колдонулат.
Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байланышта
болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан
тышкаркы

прогр аммасын

иштеп

чыгуу

боюнча

иш -чаралардын

жумушчу программасы түзүлөт, алар башталгыч билим берүүнүн
ылайыкталган

негизги

билим

берүү

программасын

пландаштырылган натыйжаларын өздөштүрүүгө багытталган
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3.3. Уюштуруу бөлүгү
3.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткарууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

б ерүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.
Окуу планынын милдеттү ү бөлүгү милдеттүү предметтик
аймактын курамын жа на өздөштүрүүгө берилген окуу убакытын
класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамлекеттик -аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Билим берүү уюму билим берүү процессин уюштурууда, ар
бир

предмет

боюнча,

коррекциялык

–

өнүктүрүүчү

аймактын

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

окуу

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүл өт. Бул
аймакты

ишке

ашыруу

сабактан

тышкаркы

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт
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ишмердүүлүккө

(түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактын

саатары

БББ

баскычында

окутуунун

бардык

мөөнөттөрүндө жумасына 5сааттан кем эмес болушу керек).
Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын

сааттарынын саны, билим

берүү уюмунун же ргиликтүү актысында белгиленген.
3.2.2. Башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган
жалпы

билим

берүүчү

программасын

ишке

ашыруу

үчүн

шарттардын системасы.
БББ

БЫЖББП

ишке

Стандарттын

(мындан

талаптарына

ылайык

ашыруу
ары

үчүн

шарттардын

шарттардын

иштелип

чыгат

системасы

систе масы)

жана

тиешелүү

пландаштырылган

натыйжаларга жетүүнү камсыз кылат.
Шарттардын системасы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле
коомдук өнөктөштөр менен өз ара ар акеттешүүсүн эсепке алуу
керек.
Шарттардын системасы камтышы керек: болгон шарттардын
сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык
(анын

ичинде

окуу-методикалык

жана

маалыматтык

колдоо);

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.
Окуучулардын

билим

алуусуна

коюлга н

шарттар

үчүн

талаптар, БЖББ БЫЖББПты ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
шарттардын

бириктирүүчү

сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

а тайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, угуусу начар окуучулардын , алардын ата -энелери
үчүн

ачыктыгын

ж ана

жагымдуулугун,
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(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой,
акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.
Кадрдык шарттарга талаптар
БЫБЖП (вариант1.2)
Мугалим-дефектолог

(сурдопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»
кесиптик

билими

же

"Атайын

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

билим

берүү"

багыты

боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишк е ашыруу үчүн ар кандай
кесиптеги жана даярдыктагы мугалимдердин кесиптик даярдыгы
бар адамдар сурдопедагогика жаатында кайра даярдоодон өтүшү
керек жана кесиптик кайра даярдоо жөнүндө диплом алыш керек.
Педагогикалык

кызматкерлери :

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка м угалими, көркөм өнөр мугалими, дене тарбияны
окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог, кошумча
билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү кызмат
боюнча

орто

жана

жогорк у

кесиптик

педагогикалык

билим

(профиль, сапаттары) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
угуусу бузулган балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында
адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү
жогорку

кесиптик

кызматкерлер
бил ими

менен

(административдик
бирге

белгиленген

персонал)
үлгүдөгү

угуусу бузулган балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында
адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
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Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу
жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди та ртуу укугуна ээ, ал
кызматка тиешелүү квалиф икацияга ээ болушу керек.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюмунун штаттык жүгүртмөгө
кошулбаган медициналык жана башка уюмдардын адистери менен
(дарыгер-сурдолог, психиатр, невропатолог , офтальмолог, ортопед
ж.б.) медициналык отчетторду алуу жана андан аркы кароодон
өткөрүү

жөнүндө

параметрлери,

алардын

хирургия,

ден

соолугунун

медициналык

абалы,

калыбына

дарылоо
келтирүү;

тууралоо (таяныч системасынын бузулуулары бар балдар үчүн, окуу
куралдарын жана кохлеардык имплантантты, айнектин, көркөм
бузулуулар түзөөнүн башка каражаттары, ж.б.) аркылуу тандоо ж.б.
суроолор боюнча кеӊеш мелер уюштурулушу зарыл. Зарыл болсо,
тийиштүү

далилдерди

эске

алуу

менен,

тармактык

аракеттенүү алкагында , окуучуларды медициналык коштоо

өз

ара
ишке

ашырылат.

Финансылык шарттар
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын

бюджеттик

мам лекеттик

системанын

тиешелүү

билим

берүү

бюджеттин

каражаттарынын эсебинен дүлөй ар бир окуучуга мамлекеттик жана
акысыз билим берүү мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык
камсыз

кылуу

ББ

каржылоо

ченемдеринин

негизинде

жүзөгө

ашырылат.
Каржылык
БЫЖББПтын

камсыздоо
ар

бир

азиз-сокур

вариантына
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окуучулар
аныкталган

үчүн

БЖ ББ

материалдык -

техникалык

жана

кадрдык

шарттардын

өзгөчөлүгүнө

ыл айык

келүүгө тийиш.
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Дүлөй окуучу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө
жок,

курдаштарынын

чөйрөсүндө

узартылган

мөөнөттө

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

башт алгыч

ылайыкт ашт ырылган

жалпы

билим

берүүнүн

болжолдуу

билим

берүүчү

программа

каралышы керек, ал программаны ишке ашыруу боюнча ыйгарым
укуктуу мамлекеттик кызматтарды камс ыз кылуу үчүн:
1) Дүлөй окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке ашыруунун
жүрүшүндө

программанын

структурасына

коррекциялык

иштин программасын милдеттүү түрдө киргизүү

адистердин

атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;
2)Зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына
тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка
кызматкерлердин

(жардамчылардын,

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн
керектүү

саламаттык

техникалык

сактоо

жабдууларды

жана

кызматкерлерин,
кошу мча

атайын

түзүлүштөрдү

коштоочу инженерди) белгиленет;
2) БЖББ БЫЖББПты жүзөгө ашыруу үчүн Дүлөй окуучулар үчүн
мамлекеттик

билим

берүү

материалдык-техникалык

стандартына

шарттарды
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түзүү

ылайык
(атайын

атайын
окуу

китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабд ууларды,
атайын

техникалык

каражаттар,

жардамчы

шаймандарды

колдонууга, атайын ко мпьютердик программалар ж.б.)
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү чектелген бир окуучу үчүн Каржылык камсыздоону
аныктоодо жогоруда көрсөт үлгөн окутуу шарттары

эске алынууга

тийиш.
Каржылоо БЖББ БЫЖББПты ишке ашыруу үчүн адамдык,
материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу мен ен эсептелет.
Ошентип, Дүлөй окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББП ты ишке
ашыруунун

жүрүшүндө

каржылоого

караганда

класска

адамдык

бузулуулары
жогору

жана

жок

болушу

материалдык

ар

бир

мүмкүн.

окуучуну

Инклюзивдик

ресурстарга

нормативдик

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү

чектелген

ар

бир

2

окуучуга,

бүт

мектептин

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык

эсептелген.

Материалдык -техникалык шарттар
Билим берүү уюму Стандартты н талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

аймактарды,

ошондой

эле

анын

ичинде

сабактан

түзөтүү -өнүктүрүүчү

тышкаркы

ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

нормаларга

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек.
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жана

өрт

Алыскы иш алып барууну уюштуруу зарыл болсо, адистер
компьютердик

жана

аралыкта

орнотулган

жабдуула рдын

комплектиси менен толук камсыз болушу керек.
Маалыматтык колдоо көрсөтүү дүлөй ар бир окуучуну зарыл
болгон ченемдик укуктук базаны жана билим берүү жараянынын
катышуучуларына

болжолдолгон

мүнөздөмөлөрү

боюнча

билим

берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.
Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине
шарттар түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki
куралдары,

санариптик

электрондук

маалымат

видеоматериалдар),

ресурстарды,

анын

электрондук

ичинде

билим

берүү

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топто мун, байланыш
технологияларын, ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги
билим

берүү

программасын

өзд өштүрүүдө

жакшы

жыйынтык

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды
колдонуу зарыл.
Укпай калган жана начар уккан окуучулардын өзгөчөлүктөрүн
жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук жана билим
берүү

интеграциялоонун

айрым

түрлөрү

болжолдолот.

Бул

адистердин ортосундагы жогорку сапаттагы өз ара макулдашуунун
милдеттүү
психология

талап
жана

кылат.

Ошол

жана

коррекциялык

башка

ад истерге

педагогика,

анын

өзгөчө
ичинде

санариптик китепканаларга, порталдар менен сайттарга, аралыктык
кенеш берүү, квалификациялуу адистердин жеке пикирин алууга
кайрылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек. Ошондой эле, анын
ичинде

тармактык

ресурстар

жана

технологиялар

ар

түрдүү

тармактарында, эксперттер жана үй -бүлөнүн, адистердин ортосунда
маалымат алмашууну уюштуруу камсыз кылат.
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Мейкиндикти уюштурууга талаптар
Башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкталган

негизги

билим

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:
1) дүлөй окуучулардын Стандартта белгиленген Башт алгыч
билим

берүүнүн

ылайыкталган

негизги

билим

берүү

программасын өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн;
төмөнкү шарттарды сактоону:
1)билим

берүү

ченемдерин

(суу

процессинин
үчүн

санитардык-гигиеналык

талаптар,

канализация,

жарык

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);
2)турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган гардеробдор,
дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);
3)коомдук-турмуштук

шарттардын

(жабдылган

жумушчу

орду, мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам бөлмөсү,
ж.б.) болушу;
4)өрт жана электр коопсуздугу;
5)эмгекти коргоо боюнча талаптар;
6)өз убагында оңдоо мөөнөтү жана көлөмү.
7)окуу

маалыматтарына,

ББ

уюмунун

ички

түзүмдүк

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.
Билим берүү уюмдары кошумча каражаттардын белгиленген
тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Дүлөй

балдар

үчүн

жеткиликтүү

чөйрөнү

уюшту руу

үчүн

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

атайын

алачык же электрондук алып жүрүүчүлөрдөгү басылма түрүндө
берилген маалыматтык тексттердин, билим жыйындарынын күн
тартиби

боюнча

маалыматтарды,

кошумча
бөлмөдө

маалыматтардын
добуш

деңг ээлин

кайталаган

үндүк

контролдоо

болуп

саналат.
Окуунун убакыттык режими
Дүлөй окуучуларды окутуу 1-сменада уюштурулат. Сабактын
узактыгы:45 мин.
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы СанЭжК
тарабынан аныкталат.
Чарчоонун

алдын

алуу

максатында

иш

жөндөмдүүлүгү

оптималдуу болушу үчүн жумасына 1 жолу шаршемби же бейшемби
күнү жеңилдетилген окуу күнү болушу керек.
Сабакта окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан
башка

класстарга

40

мүнөттөн

ашпоого

тийиш.

Сабактардын

ортосундагы танапистин узактыгы 10 мүнөттөн кем эмес.
Ар

бир

сабактын

ортосунда

дене

тарбия

мүнөттөрү

өткөрүлүшү зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө жана
дене калыбын коррекциялоого багытталган. Мындан тышкары, дене
тарбия мүнөттөрүнө көрүү туту мун жандантууга жана чыңалуусун
жоюш үчүн зарыл көнүгүүлөр киргизилет). Укпай калган жана
начар

уккан

педагогикалык
убакытта

окуучуларды
колдоо

төмөнкү

психологиялык-медициналык-

сабактарда

адистер

жана

тарабынан

сабактардан
жүзөгө

тышкары
ашырылат:

мугалимдер, психологдор, саламаттык сактоо адист ери (педиатрдарыгер, дарыгер –сурдолог, медайым).
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Иш ордун уюштуруу
Дүлөй окуучунун

партасы, бала отуруп мугалимдин жана өз

классташтарынын жүзүн көрө алган абалда турушу керек. Баланын
жумуш ордуна жарык жакшы берилиши керек. Партадан доскада
жайгашкан маалыматка, маалымат такталарына түздөн-түз эркин
мүмкүнчүлүк керек.
Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер мугалимдин кошумча
жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу

атайын

турак орнотулушу зарыл.
Окуу ордун уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,
моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуулар дын
бардыгы эске алынат. Көрүү жөндөмдүүлүгү начар укпай калган
жана

начар

уккан

окуучунун

иш

орду

офтальмологтун

сунуштарына ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында
бузулуулары бар укпай калган жана начар уккан окуучунун иш орду
атайын жабдылган болушу керек.

4.

ДҮЛӨЙ

БЕРҮҮНҮН

ОКУУЧУЛАР
БОЛЖОЛДУУ

ҮЧҮН

БАШТАЛГЫЧ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

БИЛИМ
ЖАЛПЫ

БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ПРОГРАММАСЫ
(Вариант 1.3.)
4.1. Максаттуу бөлүм
4.1.1. Түшүндүрмө кат
Программанын 1.3 - варианты боюнча инклюзивдик билим
берүү чөйрөсүндө окуп жаткан окуучулардын акыркы жетишүү
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үчүн талаптар бардык баскычтарында дени сак курдаштарынын
акыркы жетишкендиктерине жана окутуунун акырына карата абал
боюнча талаптарга жооп бербейт.
Окутуунун жыйынтыгын баалоодо балдардын өнүгүшүндөгү
өзгөчөлүктөргө

байланыштуу

жетишээрлик

табигый

кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин эстен чыгарбаганыбыз
маанилүү,

бирок,

жалпысынан,

алардын

окуп -үйрөнүүсү

жана

өнүктүрүү ийгиликсиз ката ры кароого болбойт.
Программанын

1.3

вариантында

улам

олуттуу

аргасыз

жөнөкөйлөтүлгөн окутуу жана тарбиялоо, ошонд ой эле окуучуга
ылайыкташтыруу мүмкүн болушунча көп жана дени сак курдаштары
менен өз тажрыйбасын жана өз ара чектөө, бир к ыйла татаал
коомдук чөйрөгө киргизүү өзгөчө ишти талап кылат.
Бул вариант өнүктүрүү боюнча олуттуу жылыштар бар болсо
угуусу начар жана укпай калган баланы окутуунун 2.2. вариантына
которсо

болот Стандартка ылайык

башталгыч

бул топтогу окуучулардын

жалпы билими, окутууну аяктаган учурга карата ден -

соолугунун
окуучулардын

мүмкүнчүлүгү

боюнча

жетишкендиктерине

пролонгацияланган (узартылган) окуу

чектөөлөрү

туура

болбогон

келбейт,

билимди

мөөнөттөрүндө алат деп

болжолдойт.
Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП) иштеп чыгууда
жана ишке ашырууда

алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн

төмөнкү негизги милдеттерди чечүүнү карайт:


акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучунун

адептик

өнүгүүсүн,

угуусу
жалпы

бузулган
маданиятын

калыптандыруу;
 акыл-эсинде жеӊил артта калу усу бар
окуучуну инсандык өнүктүрүү;
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угуусу

бузулган



акыл-эсинде
окуучунун

жеӊил

артта

өзгөчө

калуусу

билим

бар

угуусу

берүү

бузулган

муктаждыктарын

канааттандыруу;
 окуу

сабактарын,

коррек циялык-

өздөштүрүүсүндө ,

жекече

мүмкүнчүлүктөрүн

эске

өнүктүрүүчү

курстарды

өзгөчөлүктөрүн

алуу

мене н

жана

пландаштырылган

натыйжаларга жетишүү;
 окуу ишин өздөштүрүүсүнө түрткү берүү;
 окуучулардын ден -соолугун сактоо ж ана чыңдоо;
 акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

угуусу

бузулган

окуучунун таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн
жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы
билим берүүнүн ылайыкташылган

болжол дуу программасын

өздөштүрүүсүнө терс таасирин минимизациялоо;
 Башталгыч жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз
кылуу;
 жалпы

башталгы ч

жана

негизги

жалпы

билим

берүү

ырааттуулугун камсыздоо;
 билим берүү процессинде иштиктүү типтеги заманбап билим
берүү

каражаттарды

жана

коррекциялоо

к аражаттарын

пайдалануу;


клуб, секция, студия системасын колдонуу менен коомдук
пайдалуу

иштерин

ишмердүүлүгүн,

жүргүзү ү,

спорттук–ден

соолукту

комдук–пайдалуу
чыңдоо

иштерин

уюштуруу, окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана
шыктарын табуу;
 Окуучулардын,
өкүлдөрүнүн),

алардын

ата -энелеринин

педагогикалык
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(мыйзамдуу

кызматкерлердин

жана

коомчулуктун

мектептин

ички

социалдык

чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

угуусу

бузулган

окуучулар коомдук тажрыйбаны окуу предметтерин изилдөө
процессинде

түзөтүү -

өнүктүрүү

курстардын

жүрүшүндө

топтоо мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу.
Дүлөй окуучулардын психологиялык-педагогикалык
мүнөздөмөсү
Программанын 1.3 варианты акыл-эсинде жеӊил артта калуусу
бар (интеллектиси бузулган), психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген
жана көрүү жөндөмдүүлүгү начар, церебралдык шал оорусу менен
жабыркаган

(ДЦП) дүлөй окуучуларга билим берүү үчүн иштелип

чыккан.
Эки

же

андан

ашык

бузулууга

ээ

болгон

окуучуларды

өнүктүрүү - бир кыйла татаал, анткени ар бир алгачкы бузулуу
экинчи бузулуулар менен комплексте

болот, бул бузулууларды н

жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана ордун толтурууга тоскоолдук
кылат.

Бул,

көнүүсүн

өз

кезегинде,

жана

негизги

ылайыкташтырылган
жетишүүнү

окуучулардын
баштапкы

программаларын

кыйындатат

жана

билим

билим
өздөштүрүү

били м

шарттарына

билим

берүү

натыйжалары

алуунун

өзгөчө

муктаждыктарын шарттайт. Ошондуктан бул балдарды окутууда
полифункционалдык

билим

бер үү

чөйрөсүн

түзүүнү,

педагогикалык мейкиндикти уюштуруунун өзгөчө шарттарын талап
кылат.
4.1.2. Дүлөй окуучуларга жалпы башталгыч билим бер үүнүн
болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим бер үүнүн
программасын өздөштүрүүсүнүн күтүлүүчү натыйжалары
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(вариант 1.3.)
Күтүлүүчү

натыйжалардын

түзүмүндө

инсандык

жыйынтыктарга негизги орун берилет, себеби, алар коомдук жана
маданий тажрыйба өздөштүрүү үчүн зарыл болгон татаал жашоо
компетенцияларын камсыз кылгандыгына байланыштуу болот.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар

дүлөй окуучулар (акыл-эс

бузулуулары бар) окуучулардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен
Филология
Кыргыз/ орус тили
Башталгыч билим бер үү баскычында Филология

предметтик

аймагы

класстарда)

«Сөз

өстүрүү»;

«Окуу»;

«Жазуу»

(1 -2

предметтеринен турат жана төмөнкү предметтик жыйынтыктарды
калыптандырууга багытталган
 окуучулардын чондор менен (мугалим менен) баарлашууга
муктаждыгын калыптандыруу, маанисин түшүнүүнү;
 өтүнүч, суроо менен кайрылуу мүмкүнчүлүгүн түзүү;
 иштин аткарылгандыгы тууралуу, ишти улантуу үчүн уруксат
алуу үчүн иш-аракеттер тууралуу пикир үйрөнүү.

Окуу.
 окуу көндүмдөрүн калыптандыруу;
 текст менен иштөө жана кептик ыктарды калыптандыруу:
окулганды чындык менен тууралоо, буюмдар менен, сүрөттөр
менен;
 окулган текстке тийиштүү реакция окутуу: кубануу, кайгыруу
ж.б.;
 окулгандын мазмунун жеткиликтүү вербалдык жана вербалдык
эмес каражаттар менен бере билүү жөндөмдүүлүгү;
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 китепте багыт алуу жөндөмү: текстти көрсөтүлгөн беттен
табуу, атын, авторун көрсөтүү;

Математика
 сандар, өлчөмдөр жана геометриялык фигуралар

тууралуу

баштапкы математикалык билимдерди буюмдарды сүрөттөп
жана түшүндүрүү, жараяндарды, кубулуштарды, ошондой эле
алардын сандык жана мейкиндик мамилелерине баа берүү
катары колдонуу;
 ченөө, саноо, өлчөө, баалоо негиздерин өздөштүрүү;
 окуу-таанып

билүү

жана

маалыматтык,

күнүмдүк

жана

кесиптик маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй математикалык
билимдерди колдонуу.

Коом т аануу жана т абият т аануу
 жандуу

жана

жансыз

жаратылыш

объектилерин

жана

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;
 жандуу жана жансыз объ ектилери мүнөздүү касиеттери же
тышкы

белгилери

боюнча

салыштыры п,

изилденген

объектилердин жөнөкөй классификациясын аткарууга;
 чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.
 Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй
мамилелерди аныктоо;
 Сакталган анализаторлордун жашоодо зарылдыгын түшүнүү.
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Искусст во
Эстетикалык сезимдерин өнүктүрүү "сулуу" жана "сулуу
эмести"

айырмалоо,

тү шүнүү,

сулуулукту

көрө

билүү

жөндөмү;
 көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы
тарабын жана турмуш кубулуштарын сүрөттөө жөндөмү,
таануу жана сүрөттөө;
 ар

түрдүү

көркөм

иш-чаралар

боюнча

башталгыч

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр; мейкиндикте
жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам түзүү
көндүмдөрү;
 сүрөттү

окуу

жана

табигый

түрү

менен

салыштыра

билүүнү;

Дене т арбия
 Дене тарбия адамдын ден соолуг ун бекемдөө боюнча ар
кандай формаларын жүзөгө ашыруунун системасы катары.
 Физикалык көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана
өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши.
 Дене-бойду жана негизги физикалык сапатта рын өнүктүрүү
менен

байланышы.

Негизги

физикалык

сапаттарын

мүнөздөмөсү: күч, ылдамдыкты, чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк
жана тең салмактуулук.
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Технологиялар
 материалдардын

айрым

түрлөрү

менен

иштөө

(кагаз,

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.) жөндөмдүүлүктөрү;
 тапшырмага ылайык өндүрүү үчүн материалдарды тандап алуу
мүмкүнчүлүгү;
 айрым

материалдарды

кайра

иштетүү

боюнча

курал

пайдалануу көндүмдөрү;
 коопсуздук талаптарын жана санитардык талаптарды билүү;

4.1.3. Дүлөй окуучулардын башталгыч билим берүү боюнча
жалпы

билим

берүүнүн

ылайыкташыл ган

болжолдуу

программасын өздөштүрүүнүн белгиленген жыйынтыкта рына
жетүүсүн баалоо системасы
Акыл-эсинде
ЖББЫБПты

бузулуулары

өздөштүрүү

бар

дүлөй

окуучулардын

жыйынтыктарындагы

БББ

инсандык

жыйынтыктары бааланбайт.
Пландаштырылган

натыйжа ларга

жетишкендиктерин

баалоо

толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдө рдүн) пикирин
эске

алуу

керек,

анткени

баалоонун

маанилүү

параметри

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

турмушунда,

өз

даярдыгын

жана

жөндөмдүүл үгүн

көрсөтүүсү болуп саналат.
Акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

угуусу

бузулган

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы
жетишкендиктерине

баа

берүү

принциптерге таянууга максаттуу:
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жолдорун

аныктоодо

төмөнкү

 өнүгүүүнүн

жекече

жана

типологиялык

өзгөчөлүктөрүн

окуучулардын атайын билим алуу муктаждыктарына жараша
баалоону чектөө;
 окуучулардын психикалык жана коомдук өнүгүүс үн, жеке
шыгын, мүмкүнчүлүктөрүнд өгү өзгөрүүлөрдү изилдөө менен,
жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;
 окуучулар үчүн БББ ЖББЫБПтын мазмунунун өздөштүрүү
жыйынтыктарындагы
параметрлерди,

жетишкендиктерди

критерийлерди

жана

баалоодо

өлчөө

инструменттердин

биримдиги калыс баалоону камсыз кыла алат.
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

окуучулардын жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө билим берүү
иштеринин н атыйжаларына комплекстүү мамиле кылуу, баа б ерүү
үчүн эки топтогу күтүлгөн натыйжаларга жетүүг ө жол берет:
инсандык, жана предметтик.
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо с окур окуучулардын өзүнчө предметтер
боюнча,

коррекциялык -өнүктүрүү

аймактын

курстары

боюнча

пландаштырылган натыйжаларга жетишүү болуп саналат.
Окуу

предметтерин

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик жы йынтыктарды
баалоо системасы, ок уучулардын билим алуу жетишкендиктеринин
динамикасын баалоону камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин
өнүгүүнү

баалоо

менен

предметтик

мазмунду

өздөштүрүү

денгээлин баалоону камтыйт.
Окуу сабактарын өздөштүрүү менен байланышкан предметтик
натыйжаларга ба а берүү объектиси, андан ары күнүмдүк жашоо
шартка көнүү боюнча окуучулардын

окуу-таанып билүү, окуу-

практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат.
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Жыйынтыктоо баалоо

сабактагы кыймылдарды

ийгиликтүү

өздөштүрүүсүн контролдоо менен чектелет.
Жыйынтык баага предметтер боюнча
алар

билим берүүнүн

натыйжалар чыгарылат,

кийинки баскычка өтүү мүмкүнчүлүгү

жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат

4.2. Мазмундуу бөлүм
4.2.1. Жалпы негизги

окуу иш-аракеттерин калыптандыруу

программасы (вариант 1.3.)
Программа интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган дүлөй
окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк жана
коммуникативдик иш -аракеттерин калыптандырууга багытталган.
Окуу

сабактар

окуучулардын

боюнча

жалпы

жалпы

иш-аракеттерин

(ун иверсалдуу)

окуу

көрсөткөн,

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компонентт еринде кеӊири багыт алуусуна, окуучулардын
таанып билүү жана билим берүү максаттарын

өнүгүүсүнө өбөлгө

түзөт.
Инсандык

1.
«окуучу»

ролун

жалпы

кабыл

окуу

алууга

иш -аракеттери
даярдоону

камсыз

баланын
кылат,

окуучуга жеткиликтүү ролдук функцияларды түшүнүүнү жана
окуу

процессинин

мазмунуна

жана

уюштурулушуна

кызыгуунун негизинде кошулууну камсыз кылат.
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2.

Коммуникативдик жалпы окуу иш-аракеттер окутуу

процессинде курдаштары жана чоӊдор менен пикир алышуу
жөндөмдүүлүгүн камтыйт.
Билим алуунун ар кандай учурларында окуу иш -аракеттеринин
тобун колдоно алуу, алардын калыптанышынын көрсөткүчү болуп
эсептелет.
Негизги окуу иш-аракетт еринин мүнөздөмөсү
Инсандык окуу иш-аракеттери.
 Инсандык окуу иш-аракеттери мектепке карата оң маанай,
окуучунун

ички

абалы,

мектеп

жашоосундагы

маанилүү

учурларына багыт алуу жана "окуучу" ролун кабыл алуу;
 коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди камтыган
окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

кызыкчылыктары;

материалдарына
сезүү -кабылдоо

окуу -таанып
ишине

билүү

муктаждыкты

өнүктүрүү, окутуу маселелерин сезип кабылдоо үчүн тиешелүү
ыкмаларды колдонуу жөндөмү;
 мугалимдердин, балд ардын, ата-энелердин баалоосун түшүнүү
боюнча,

окутуу

ишмердүүлүгүндөгү

ийгиликтин

/

ийгиликсиздиктин себептерин түшүнүүгө багыт алуу;
 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш курагына ылайыктуу баал уулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;


негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;

 сергек жашоого даяр болуу;
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Коммуникативдик окуу

иш -аракеттер төмөнкү көндүмдөр менен

көрсөтүлгөн:
 жупта, үчтөн, жааматта (мугалим -окуучу, окуучу- окуучу,
окуучу - үчтөн, окуучулар);
 чоңдорго

жардам

сурап

кайрылуу,

ар

кандай

коомд ук

учурларда курдаштары менен кызматташуу.
 Өтүнүч,

каалоо,

Мугалимдин

түрткү

билдирүүгө

тапшырмасы боюнча же

жөндөмдүү

болуу.

өз а лдынча кимдир

бирөөгө кайрылуу;
Жөнгө салуучу окуу иш-аракеттери
Төмөнкү көндүмдөр менен көрсөтүлгөн:
 «сабак», «танапис» түшүнүктөрүн окуу маселесин кабыл алуу
жана эске сактоо;
 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте
жаңы окуу материалында иш-аракет кылуу;
 коюлган

тапшырмалар

боюнча, ишке ашыруу шарттарына

ылайык иш-аракеттерин аткаруу;
 иш-аракеттерди жүзөгө ашыруунун тууралыгын баалоо;
 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын
сунуштарын жана баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;
 иш-аракет аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,
аларга

баа

берүү

жана

эсепке

алуунун

негизинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасоо;
 зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;
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Таанып

билүү

окуу

иш-аракеттери

төмөнкү

ыктар

менен

көрсөтүлгөн:
 маселелерди чечүү үчүн белги-симвоолдук каражаттарды
пайдалануу;
 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;
 маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;
 маселелерди чечүү бо юнча бир катар жалпы ыкмаларына ээ
болуу;
 билимдерин жана көндүмдөрүн вербализмин алдын алуу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ болуу.
Жалпы окуу иш-аракеттерин калыптандыруу, окуучулардын жалпы
маданиятын,

баалуулук

-инсандык,

таанып

билүүсүнүн

өнүгүү

маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу, сабактан тышкаркы иш чараларда жана сабактарда, коррекциялык- өнүктүрүүчү аймактын
курстарында ишке ашырылат.
Башталгыч
аракеттерин

билим

берүү

баскычында

калыптандыруу

коррекциялык-өнүктүрүүчү

окуу

аймактардын

жалпы

окуу

сабактарында
курстарында,

ишжана

сабактан

тышкары жана мектептик ишмердикте ишке ашырылат.
4.2.2.

Окуу

предметтердин,

корр екциялык-өнүктүрүүчү

аймактын курстарынын программасы
Кыргыз/орус тили
Окуу сабактарынын программалары дүлөй акыл эси жеӊил
артта калган (интеллектуалдык бузулуулар ы бар) окуучулардын
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүүнүн

жетишүүнү камсыз кылышы керек.
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күтүлүүчү

жыйынтык тарга

Окутуу

балдардын

ар

кандай

ишмердигинин

түрлөрүн,

өнүктүрүү жана балдардын баарлашууга муктаждыгын колдонуу
шартында калыптандырууну камтыйт.
Кепти

өнүктүрүү

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

түрлөрүн

уюштуруу, ошол эле учурда, оозеки сүйлөө кебинин лексикалык,
грамматикалык

жана

фонетикалык

тарабын

калыптандыруу

процессинде жүзөгө ашырылат. сөз өнүктүрүү боюнча иш кеп
ишмердүүлүгүн

ар кандай формаларында калыптандыруу (оозеки,

оозеки-дактилдик, жазуу) позициясында каралат.
Кенже

окуучуларды

тилге

коррекциялык

окутуунун

артыкчылыктуу багыты болуп кеп ишмердүүлүгүнүн калыптанышы
жана тил жөндөмдүүлүгүн, кептик

жүрүм -турумун өнүктүрүү

болуп саналат,
Кептин грамматикалык түзүлүшүн үйрөтүү, негизинен экинчи
класста балдардын тилди иш жүзүндө өздөштүрүү менен ишке
ашырылат.
Окуучулардын

тил

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүктүрүү

атайын

көңүл бурууну талап кылат. Башталгыч класстарда билим берүүнүн
негизги милдети кептик жүрүм-турумду түзүү болуп саналат, бул
иш башкалар мен ен кептик активдүүлүктү калыптандыруу, айланачөйрөдөгүлөр

менен баарлашууга каалоо жана жөндөмдүү болуп,

оозеки айтылган сөздөрдүн негизинде маалыматты кабыл алуу жана
ага жооп берүү про цессинде ишке ашырылат. сүйлөө ишмердигине
окутуу анын ар кандай түрлөрүн түзүүнү камсыз кылышы керек:
сүйлөө (маек жана монолог кеби), жазуу, окуу, угуу (жеткиликтүү
болгон чектерде). Сү йлөө ишмердигинин ар бир түрүн өздөштүрүү
балдардын

сүйлөө

муктаждыктарын,
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кеп ке

умтулуусун

калыптандырууну,

сүйлөөнү

пландоого

окутууну,

аны

ишке

ашыруунун ыкмаларын жана каражаттарын тандоо боюнчаыктарды
түзүүнү талап кылат.
Окуучулардын кебин өнүктүрүүнүн натыйжалуулугунун шарты
билим берүү процессинде тил үйрөнүү үчүн ар кандай ыкмаларды
колдонуу болуп саналат.Жаңы сөз менен таанышуу (сөз айкашынын
жаңы түрү менен) белгилүү бир сөздөрдү (сөз айкаштары сыяктуу)
колдонууну талап кылган кырдаалдарда, предметтик -практикалык
ишмердүүлүктүн ша ртында, ишке ашырылат. Кептик материалды
өздөштүрүү жана бышыктоонун билим алуу процессинин ар кандай
түрлөрүндө

көптөгөн кайталоо менен, сөз өстүрүү, окуу жана

математика сабактарында жүргүзүлөт.
Заманбап билим берүү уюму акыл -эс бузулуулары бар дүлөй
балдарды окутууда жайлуу билим берүү чөйрөс үн түзүү үчүн,
жетишерлик
болушу

көп

керек.

тармактуу
Мындай

билим

шартта,

берүү

мүмкүн,

компоненттерине
маанилүү

ээ

күнүмдүк

түшүнүктөр айрым активдүү сөздүк запасын түзүү үчүн, ошондой
эле балдардын буттары -бул категорияга демилгелүү сөз бир аз
өлчөмдө. Бул учурда, билим берүү ийгилиги сүйлөө материалдык
көлөмүн

кыскартуу,

ошондой

эле

ар

кандай

билим

берүү

жагдайларды, анын кайталанышын тез -тез уюштуруу менен камсыз
кылынат. Дүлөй окуучулардын кептик өнүгүүсүнүн натыйжалуу
педагогикалык зарыл шарты болуп тил үйрөнүү үчүн ар түрдүү
ыкмаларды колдонуу, анын ичинен окуучуларга жекече мамиле
болуп саналат.
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Жазуу.
Сабаттуулукту
түрлөрүн

жана

өздөштүрүү,

алардын

кептин

колдонуу

негизги

эрежелерин

ар

кандай

өздөштүрүү.

Материалдын ичинде сабаттуу өз алдынча кепти өздөштүрүү. Басма
тамгаларды жана алардын дактилологиялык
программасы боюнча тыбыштардын

белгилерин окутуу

үйрөнүү кезегине ылайык

өздөштүрүү.
Алиппенин

кесилген

тамгаларынан

сөз

өстүрүү

боюнча

сабактарда (сөз белгинин үлгүсү боюнча) окуган предметтерди
жана

кубулуштарды

Алиппенин

чагылдырган

сүрөттөргө

кесилген тамгаларынан сөздөрдү

жазуу

түзүү.

түзүү (1, 2, 3 -

муундан турган).
Алиппенин

кесилген

тамгаларынан

сөздөн

калтырылган

тамганы таануу жана киргизүү жөндөмдүүлүгү (сөз үлгүсү боюнча).
аларга таяк жана түрдүү түстөрдүн талчаларынан дубликаттарын
тандоо менен түз сызыктардын жана калыптардын жөнөкөй сөз
айкаштарын
кыймылдарын

чыгаруу

жана

макулдаштыруу

кабаттоо жана түз сызыктар

түзүү.
жана

Манжалардын,
өнүктүрүү.

колдун

Ийлеп -чаптоо,

боюнча ка йчы менен кагазды кесүү.

Ичке таяк, түстүү саман, кагаз тилкесине н фигураларды түзүү.
Мозаика менен оюндар. Колдун майда моторикасын өнүктүрүү.
Туура жазуу көндүмдөрү: отуруу, дептер, калем, карандаш
орду.

Контуру

боюнча

геометриялык

формалар га

окшош

та мгаларды

жазууга

буюмдарды схематикалык чийүү.
Жөнөкөй

тамгалардан

кыйла

татаал

окутуу.
 Жазуу техникасын өздөштүрүү;
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 текстти көчүрүү; ката таап, аларды оӊдоо;
 жазуу кебин баарлашуу жана окутуу каражаты катары
колдонуу
Сөз өстүрүү.
Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне
максат менен баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү ке пти
практикалык

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

жана

Өз

күнүмдүк

өздөштүрүү

пикирин

билдирүү.

баарлашууда

(саламдашуу,

кеп

коштошуу,

Окуу

этикетинин
кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук ж ооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки жана жазуу түрүн дө суроо-жооп
диалогун түзүү. Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай
тема боюнча оозек и айтууну иш жүзүндө өздөштүрүү.
Сюжеттик сүрөткө суроолордун жардамы менен жооп түзүү
жана жазуу (суро олор, сүйлөмдөр түрүндө);
Даяр
сүйлөмдөр

план

менен

түрүндө).

сюжеттик

окуя

Аӊгемелерге

түзүү
сүрөттөө

(суроолор,

жай

элементтерин

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп түзүү (окуу жана
ишкер тилинин спецификасы).
Грамматика курсунун программасынан терминология толугу
менен алынып салынат. Балдар

тилдин грамматикалык жагын

практикалык жол менен өздөштүрүшөт.
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1. Окуу.
Чыгарма үстүндө иштин болжолдуу жүрүшү камтыйт:
окуучуларга жаңы текстти өз алдынча окуп берүүгө сунуштоо;
тексттин мазмунун балдард ын сүрөттөрү түрүндө аппликация
жана моделдерди даярдоо, суроолоорго жооп берүү, текст боюнча
сүйлөшүүлөрдү (текст менен сүрөттөрдү , моделдерди салыштыруу,
тандалма окуу ж.б .).
талдоодо,

бир

эле

мезгилде

окуунун

көркөмдүгүн

калыптандыруу, окуп айтып берүүнү үйрөтүү (тексттердин баарын
эмес).
Класстан окуп ү йрөнүү, өз алдынча окуу
балдардын

жалпы

жана

кепти к

менен коштолот, ал

өнүктүрүү

боюнча,

китепке

кызыгууну өнүктүрүү боюнча ишти толуктайт.

4. Предметт ик -практ икалык окут уу
Предметтик-практикалык

иш -сүйлөө

ишинин

негиздерин

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу
сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз
менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучу нун
демилгелүү ишке аша турган активдүү ой ишине дем берет.
Иши жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү, жардам сурап
кайрылуу, планын түзүү, шеригинин чыгармачыл ишин баа лоо (баа
берүү үчүн планды колдонуу, схемалардын пайдалануу, сигнал
(окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети жана
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башка көрүнөө каймана каражаттары, анын ичинде; ар кандай
татаалдыктагы модель үлгүлөрү) сөздөрү.
Мугалимдин

тапшырмасын

түшүнүү

жана

аткаруу.

Мугалимдин суроолоруна жооп берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор
менен мугалимге жана курдаштарына менен кайрырлуу.
Зарыл болгон материалды жана ишти баштоого уруксат алуу.
жумуш кылууга каалоосун билди рүү, ишин аяктоосун билдирүү.
Оозеки жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамааттык
ишти

жүзөгө

ашыруу.

О ндүрүлгөн

буюмду

атоо.

Буюмдун

өлчөмүн аныктоо жана атоо.
Жардамды төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат:
 Окуу ишин пландаштыруу боюн ча көмөк көрсөтүү;
 окутуу иш учурунда кошумча нускама;
 Маалымдама

жана

көрсөтмө

куралдар

үлгүлөрүн

камсыз

кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин
стимулдаштыруу;
 Илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү.
Уюшулган окуучулардын окуу ишмердү үлүгүн көзөмөлдөө ар
кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи
кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу картала рына, андан
кийин өз алдынча куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз
ара башкаруу.

Математика.
Математиканын
мүмкүндүгүн

алышат,

баштапкы

негиздерин

мейкиндиктик
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өздөштүрүү

элестетүүлөрүн

жана

математикалык кептин негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ
болушат, математикалык цифраларды жана белгилерди жазууну
үйрөнүшөт.
"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, акыл эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу бузулган окуучулар микро
жана

макро-мейкиндикте

тажрыйбасын

байытууга,

нускоочу

көндүмдөрдү,

багытталган

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өздөштүрүшөт.
Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири -бири менен
белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин жайгашуусуну
сөз

менен

түшүндүрүү

жөндөмүнө

ээ

болу шат.

Окуучуларда

предметтердин көлөмү, түзүлүшү, саны, мейкиндиктик абалы жа на
аларды чийүү - өлчөө амалдары жөнүндө конкреттүү элестөөлөрү
калыптанат.
 Сандык тизмекти түзгөн мыйзам ченемдүүлүктү -эрежени
аныктоо

жөндөмдүүлүгү,

ошондой

эле

алдын

ала

берилген суммасына же өз алдынча тандалган эреже
боюнча сандык бир катарды түзүү (азайтуу/ бир нече
бирдиктерге чоӊойтуу, сандын бир нечеге эсеге өсүшү /
азайышы);
 Көлөмдөрдүн
бирдиктерин
минута

(убакыт,
(килограмм

— секунда; метр

узундук,
—

грамм;

масса)

негизги

саат

минута,

—

— дециметр, дециметр

—

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

сандарды,

көлөмдөрдү

окуганды,

жазууну,

салыштыруун у;
 сандарды

кошуу,

кемитүү,

көбөйтүү

жана

бөлүү

амалдары) жазуу арифм етикалык амалдардын алгоритмин
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кошуу жана көбөйтүү жадыбалдарын колдонуу аркылуу
жүзөгө ашыр уу; математикалык туюнтмаларды окуганды,
сандык

туюнтманын

маанисин

эсептегенди;көлөмдөр

менен амалдарды аткарууну;
 арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу
жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;
 тексттик маселелерди арифметикалы жол менен чыгаруу;
 маселеде

көрсөтүлгөн

байланышты

түзүү,

ойлонуштуруу,

кө лөмдөр

бул

тандоо

ортосундагы

маселени
жана

чыгаруунун

тандоо

өз

ара

жолун

иш -аракетин

түшүндүрүү;
 окуу маселелерин
байланышкан

жана күнүмдүк

маселелерди

турмушубуз менен

арифметикалык

жол

менен

чыгаруу;
 геометриялык фигурал арды таануу, атоо, тартуу (чекит,
сызык, үзүк, бурч, кө п бурчтук, үч бурчтук, тик бурчтук,
төрт бурчтук, айлана, тегерек.

Окутуунун мазмуну
1-класс
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 10го чей инки сандар. Сан курамы. 2ден 9га чейинки
сандардын курамы. С андарды салыштыруу, сандардын ортосундагы
мамилелерди

жазуу.

Сандык

барабардык

жана

барабарсызд ык.

Сандардын тизмеги. Мурунку санга 1ди кошуу менен кийинки
санды алуу, кемитүү аркылуу өткөн сандан 1ди алууга даярдоо.
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Арифметикалык амалдар.
Онго

чейинки

сандарды

топторун (кошуу) бүтүнгө
(бөлүктөрүнүн)

бир

кошуу

жана

кемитүү.

Заттардын

бириктирүү. Заттардын топторунан

бүтүндөн

алуу

(кемитүү).

Кошуу

жана

кемитүүнүн компоненттери. Компоненттин өзгөрүүсүнө ылайык,
кошуу жана кемитүү жыйынтыгын өзгөртүү. К ошуу жана кемитүү
амалдарынын ортосундагы мамилелери.
Кошуунун которуу касиети.
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Көлөмдөр:

узундук,

салмак,

көлөм

жана

аларды

өлчөө.

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.
Геометриянын
алуу,

элементтери.

"жогорку",

"төмөнкү",

Мейкиндик
"жогору",

жана түздүктө багыт

"төмөнкү",

"арасында",

"сол", "туура", "орто" ж.б. Чекит.

2-класс
Сандар жана көлөмдөр. Заттардын саны. 0дөн 20га чейинки
сандар. Ондук. Эки орундуу сандарды атоо жана пайда кылуу. Эки
орундуу

сан

моделдери.

Сандарды

окуу жана

жазуу.

Убакыт

бирдиги (сутка, таң, кеч, түн, жума, ай, жзыл,12 ай, 4 жыл мезгили)
Арифметикалык амалдар . Сандарды кошуу жана кемитүү. Кошуу
жана

кемитүү

ортосундагы

амалдары.

мамилелер.

Кошуу
Кошуунун

жана

кемитүү

жадыбалы.

амалдан белгисиз компонентин табуу.
Кошуу жана кемитүү амалдарынын касиеттери.
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амалдарынын

Арифметикалык

Тексттик

маселелер .

маселелерди

чыгаруу.

кемитүү, "… эсе

Арифметикалык
Жөнөкөй

жол

тексттик

менен

тексттик

маселелер:

кошуу,

азайтуу", "...га чоӊ", "... ге аз". Маселелерди

моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер. Маселени
чыгарууну пландаштыруу.
Мейкиндик мамилелер . Геометриялык

фигуралар.

Заттардын

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

арасында,

Геометриянын

ортосунда,

эле менттери.

фигуралар. Геометриялык

өйдө -төмөн,

Түздүк.

Жалпак

жакын -алыс).
жана

көлөмдүү

фигураларды белгилөө. Геометриялык

фигураларды курчап турган айланада.
Геометриялык

көлөмдөр. Геометриялык

көлөмдөрдү

Узундук. Узундук бирдиктери (сантиметр,

өлчөө.

дециметр). Узундук

бирдиктерин экинчи бирдиктерге айлантуу. Кесиндинин узундугун
өлчөө.
Маалымат

менен

иштөө.

Көлөмдөрдү

өлчөө,

эсептөө

менен

байланышкан маалыматты чогултуу жана ар кандай формаларда
көрсөтүү: таблица, мамы диаграмма . Заттардын, сан дардын, сандык
туюнтмалардын, геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр)
алдын ала берилген эреже боюнча даярдоо.
маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алг оритм (планын) жазуу, түзүү,
ишке

ашыруу.

Логика лык

байланыш

жана

сөздөрдү

колдонуп

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин ...",
ж.б.).
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3-класс.
Сандар жана көлөмдөр. Заттардын саны.
0дөн 100ге чейинки сандарды жазуу, атоо жана
Разряддар

пайда кыл уу.

жана класстар. Разряддык сандардын суммасы катары

көп орундуу сандар менен таанышт ыруу. Сандарды салыштыруу
жана салыштыруу белгилери. Көлөмдөрдү өлчөө. Көлөмдөрдү өлчөө
бирдиктери: узундук бирдиги (см, дм, м) жана убакыт бирдиги.
Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир өңчөй сандарды өлчөө
алардын ортосундагы катыш. Акча.
Арифметикалык

амалдар. Ондуктар менен саноо. Разряддык

кошулуучулар. Эки орундуу сандарды жазуу жана окуу. Сандардын
тизмектери. Сандарды салыштыруу.
Сандарды кошуу жана кемитүү. 100ге чейинки сандарды кошуу
жана кемитүү.
Тексттик маселелер . Жөнөкөй тексттик маселелерди чыгаруу.
Маселенин структурасы. Тексттик маселеле рде көлөм жана аларды
өлчөө менен чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтикасы.
Кыймыл

боюнча

жөнөкөй

маселелерди

чыгаруу.

Маселелерди

моделдөө.
Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигуралар. Заттардын
мейкиндикте
элементтери.

жана
Түздүк.

түздүктө
Жалпак

жайгашышы
жана

Геометриянын

көлөмдүү

фигуралар.

Геометриялык фигураларды белгилөө. Алардын сапаттары. Чийүү
аспаптарын колдонуу. Геоме триялык
айланада.
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фигуралар курчап турган

Геометриялык

көлөмдөр.

Геометриялык

көлөмдөрдү

өлчөө.

Узундук. Узундук би рдиктери (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр).

Узундук

Кесиндинин

бирдиктерин

узундугун

экинчи

өлчөө.

бирдиктерге

Периметр.

Тик

а йлантуу.

бурчтуктун

(

квадраттын) периметрин аныктоо.
Маалымат менен иштөө.
Көлөмдөрдү

өлчөө,

чогултуу жана
диаграмма.

эсептөө

менен

байланышкан

маалыматты

ар кандай формаларда көрсөтүү: таблица, мамы

Заттардын,

сандардын,

сандык

туюнтмалардын,

геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) алдын ала берилген
эреже боюнча даярдоо.
маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм (планын) жазуу, түзүү, о
ишке

ашыруу.

Логикалык

байланыш

жана

сөздөрдү

колдонуп

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

4-класс
1ден

100 чейинки сандар. Сандар

саны Сандар

жана

көлөмдөр. Заттардын

жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.1ден

100

чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирд иктер жана ондуктар
класстары. Сандарды

салыштыруу. Разряддар жана класстар.

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

өлчөө.

Көлөмдөрдү

өлчөө

бирдиктери:

узундук

бирдиги (см, дм, м), аянт б ирдиктери жана убакыт бирдиктери.
Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир өңчөй сандарды өлчөө
алардын ортосундагы катыш. Акча.
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Арифметикалык

амалдар.

Көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

жадыбалы. Көбөйтүү жана бөлүү амалдары. Бир орундуу санд арды
көбөйтүү, аларга тийиштүү бөлүү учурлары. 1санын көбөйтүү, жана
1ге көбөйтүү. 0 санына көбөйтүү,

0го көбөйтүү, 0 бөлүнүшү,

0

бөлүү мүмкүн эместиги.
Берилген санга караганда бир канча эсе көбүрөөк же азыраак
болгон

сандарды

тендемелерди

табуу.
чыгаруу,

х–36=23,

58–х=27,

амалдардын

х+38=70

сыяктуу

компоненттери

менен

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

Аянт. Аянт бирдиктери: чарчы сантиметр, чарчы

дециметр, чарчы метр. Алардын

ортос ундагы мамилелер. Тик

бурчтуктун (чарчы) аянты.
Геометриялык

фигураларды

тамга менен белгилөө. Убакыт

бирдиги: жыл, ай, күн. Алардын ортосундагы катыш. Кошуу,
кемитүү (жазуу учурлары). Кашаалуу жана кашаасыз туюнтмаларды
аткаруу. Сан
сандарды

туюнтмалардын маанисин табуу.

кошуу,

Эсептөөлөрдү
компоненттердин
ара байланышы,
Тексттик

орундуу

кемитүү жазуу алгоритмдери.
текшерүү

ыкмалары

(тескери

иш -аракеттер,

иш-аракеттери, баалоо жыйынтыгы

боюнча өз

эсептегич менен текшерүү).
маселелер

түзүлүшү. Маселени
амалдардын

Эки

маанисин

менен

иштөө .

Маселе.

Маселенин

чыгарууну пландаштыруу. Арифметикалык
ачуу

(кошуу,
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кемитүү)

«……эсеге

(ге)

көбүрөөк

...»,

«….эсеге

(ге)

азыраак»

м амилелерин

камтыган

маселелер.
Айырманы салыштыруу үчүн маселелер. Өлчөө
менен байланышкан маселелер. Көбөйтүү
бирдей

бирдиктери

жолу менен бир

нече

сумманы табуу маселесин (сүрөтү) чыгаруу. Милдеттери

бирдей бөлүктөргө мазмунду жана (дизайн) бөлүп бе рет.
Мейкиндик мамилелер. Геометриялык
мейкиндикте

жана

фигураларды

түздүктө

фигуралар. Заттардын

жайгашышы.

Геометриялык

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

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

фигураларды

өлчөө жана салыштыруу.

менен тик бурчтуктун сапаттары.
Геометриялык фигуралар
Чийме

шаймандарын

Квадрат

Чийүү аспаптарын колдонуу.

курчап турган айланада.
колдонуу

курулуштарды аткаруу. Геометриялык

(сызгыч,

бурч)

фигуралар

колдонуу,

курчап турган

айланада.
Геометриялык көлөмдөр. Геометриялык көлөмдөрдү өлчөө.
Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантиметр,

дециметр,

метр).

айлантуу.

Узундук

Кесиндинин
квадраттын)

бирдиктерин

узундугун
периметрин

экинчи

өлчөө.

бирдиктерге

Периметр.

аныктоо.Аянт

Тик

бурчтуктун

бирдиктери

(

(чарчы

сантиметр).
Маалымат менен иштөө . Көлөмдөрдү өлчөө,
байланышкан маалыматты чогултуу жана

эсептөө менен

ар кандай формаларда

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

геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр)

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

ашыруу.

Логикалык

байланыш

жана

сөздөрдү

колдонуп

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалг ан экенин ...",
ж.б.).
1ден

100 чейинки сандар. Сандар

саны Сандар

жана

көлөмдөр. Заттардын

жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.1ден

100

чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирдиктер жана ондуктар
класстары. Сандарды

салыштыруу. Разряддар

жана класст ар.

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

өлчөө.

Көлөмдөрдү

өлчөө

бирдиктери:

узундук

бирдиги (см, дм, м), аянт бирдиктери жана убакыт бирдиктери.
Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир өңчөй сандарды өлчөө
алардын ортосундагы катыш. Акча.
Арифметикалык амалдар.
Көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

жадыбалы.

Көбөйтүү

жана

бөлүү

амалдары. Бир орундуу сандарды көбөйтүү, аларга тийиштүү бөлүү
учурлары. 1санын көбөйтүү, жана
0 санына көбөйтүү,

1ге көбөйтүү.

0го көбөйтүү, 0 бөлүнүшү,

0 бөлүү

мүмкүн эместиги.
Берилген санга караганда бир канча эсе көбүрөөк же азыраак
болгон

сандарды

тендемелерди

табуу.

чыгаруу,

58–х=27,

х–36=23,

амалдардын

х+38=70

сыяктуу

компоненттери

натыйжалардын ортосундагы мамилелерин билүү негизинде.
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менен

х*3=21, х:4=9, 27:х=9 сыяктуу үлгүдөгү тендемелерди чыгаруу.
Аянт. Аянт бирдиктери: чарчы сантиметр, чарчы дециметр, чарчы
метр. Алардын

ортосундагы мамилелер. Тик бурчтуктун

(чарчы)

аянты.
Геометриялык фигураларды тамга менен

белгилөө. Убакыт

бирдиги: жыл, ай, күн. Алардын ортосундагы катыш. Кош уу,
кемитүү (жазуу учурлары). Кашаалуу жана кашаасыз туюнтмаларды
аткаруу.

Сан

сандарды

туюнтмалардын

кошуу,

кемитүү

маанисин

жазуу

табуу.

Эки

алгоритмдери.

орундуу

Эсептөөлөрдү

текшерүү ыкмалары (тескери иш -аракеттер, компоненттердин
аракеттери,

баалоо

жыйынтыгы

боюнча

өз

ара

иш -

байланышы,

эсептегич менен текшерүү).
Тексттик

маселелер

түзүлүшү. Маселени

менен

иштөө .

Маселе.

чыгарууну пландаштыруу. Арифметикалык

амалдардын маанисин ачуу (кошуу, кемитүү)
көбүрөөк

...»,

маселелер.

«….эсеге

Айырманы

(ге)

азыраак»

салыштыруу

«……эсеге (ге)

мамилелерин

үчүн

нече б ирдей

камтыган

маселелер.

бирдиктери менен байланышкан маселелер. Көбөйтүү
бир

Маселенин

Өлчөө

жолу менен

сумманы табуу маселесин (сүрөтү) чыгаруу.

Милдеттери бирдей бөлүктөргө мазмунду жана (дизайн) бөлүп
берет.
Мейкиндик мамилелер. Геометриялык
мейкиндикте
фигураларды

жана

түздүктө

фигуралар.

жайгашышы.

Заттардын

Геометриялык

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

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

өлчөө жана салыштыруу.
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Квадрат

менен тик бурчтуктун сапаттары.

Чийүү аспаптарын кол донуу.

Геометриялык фигуралар курчап турган айланада.
Чийме

шаймандарын

колдонуу

(сызгыч,

курулуштарды аткаруу. Геометриялык

бурч)

фигуралар

колдонуу,

курчап турган

айланада.
Геометриялык көлөмдөр. Геометриялык көлөмдөрдү өлчөө.
Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантимет р,

дециметр,

метр).

айлантуу.

Узундук

Кесиндинин
квадраттын)

бирдиктерин

узундугун

экинчи

өлчөө.

периметрин

бирдиктерге

Периметр.

аныктоо.Аянт

Тик

бурчтуктун

бирдиктери

(

(чарчы

сантиметр).
Маалымат менен иштөө . Көлөмдөрдү өлчөө,
байланышкан маалыматты чогултуу жана

эсептөө менен

ар кандай формаларда

көрсөтүү: таблица, мамы диаграмма . Заттардын, сандардын, сандык
туюнтмалардын, геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр)
алдын ала берилген эреже боюнча даярдоо.
маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм (планын) жазуу, түзүү,
о

ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп

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

Айлана –чөйрө менен т ааныштыруу. Айлана –чөйрө
Айлана –чөйрө менен тааныштыруу/ Айлана –чөйрө предмети
дүлөй

балдарды

окутууда

ачык

багыттуулукка ээ.
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социалдык -адаптациялык

Ар бир класс боюнча иштин мазмуну кийинки бөлүмдөрдө
ишке ашырылат: өзүндү бил; мен жана коом; мен жашаган шаар;
туулган өлкөм; менин жаратылышым.
Программаны изилдөө экскурсияларга , сапарларга, таза абада
практикалык
процессте

иштерди

балдар

өткөрүү

табият

менен

ишке

кубулуштарын

ашырылат ,

жана

бул

объектилерин

салыштырууну, байкоону, жана көрүп сүрөттөөнү, кубулуштардын
жана

предметтердин

белгилери,

мүнөздөмөлөрү

тууралуу

баяндоону үйрөнүшөт.
"Айлана-чөйрө
коммуникативдик

менен
жана

таанышуу

таанып-билүү

сабактарында

иш-аракети

максаттуу

жандандырылат.
Байланыштуу кеп

боюнча ишке балдарга байкоо өнөрүн

үйрөтүү, экскурсиялар жөнүндө сүйлөшүү, көргөнүн

сүрөттөөгө

үйрөтүү кирет.
Бардык

окуучулар

(электроакустикалык

кептик

түздөө

материалды

каражаттарын

көз -угуу

пайдалануу

менен)

аркылуу кабыл алышат.
Окуучулар

табигый, коомдук обьектилер

жана кубулуштар

бирдиктүү дүйнөнүн бир бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө,
системалаштыр ууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат, адам
жана

коом

жөнүндө

практикалык

тажрыйбага

багытталган

билимдин негиздерин өздөштүрүшөт.
Жандуу

жана

жансыз

жаратылыштын

изилденген

объекттердин жана кубулуштардын сүрөттөөнү, алардын маанилүү
белгилерин

бөлгө ндү

үйрөнүшөт.

объектилерди мүнөздүү касиеттери же
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Жандуу

жана

жансыз

тышкы белгилери боюнча

салыштырып,

изилденген

объектилердин

жөнөкөй

классификациясын аткарууну өздөштүрүшөт.
Чөйрөдө
Жандуу

жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырышат.

жана

жансыз

жара тылыштын

ортосундагы

жөнөкөй

мамилелерди аныктаганды өздөштүрүшөт.
Табият сыйлоо зарылдыгын түшүнүшөт.
Сергек жашоо зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум
эрежелерин сактоого;
жеке гигиенаны бекемдөө жана саламаттык сактоо үчүн адам
денесинин түзүлүшү жа на иштеши жөнүндө билимди пайдаланууну
үйрөнүшөт.
Балдарды жашоо менен тааныштыруунун ар түрдүү түрлөрү
жана усулдары бар: мектеп аянтында иштерди аткаруу, жаратылыш
экскурсиялары,

оюндар,

ишкан аларга

экскурсиялар,

көргөзмө,

сабактын мазмуну боюнча тасмала рды көрүү, майрамдарды даярдоо
жана өткөрүү, система луу жана максаттуу көнүгүүлөр, мектепте
практикалык маселелерди аткарууда (ийкемдүү окуу) билимдерин
колдонуу ж.б.
Сабакты өткөрүү жайлары ар түрдүү: класстык, мектеп аянты,
парк, көчө, жана башкалар.
Күн сайын алган билимин бышыктоо иш жүзүндө күнүмдүк
жашоодо

ишке

ашырылат.

Билимдерди

жалпылоо

жана

систематизациялоо сөз өстүрүү сабактарында (эки жумада бир
жолудан кем эмес) өтөт. Бул сабактын темасын мугалим аныктайт.
Үй

тапшырма

үчүн

(сабактан

тышкаркы

мүнөздөгү гана тапшырмалар берилет.
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иш)

практикалык

Искусство предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу
жана

баамдай билүү

(ж.б., китеп мисалдарды көрүүгө,

басылмалары)
 "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, тү шүнүү, сулуулукту
көрө билүү жөндөмү;
 көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы
тарабын

жана

турмуш

кубулуштарын

сүрөттөө

жөндөмү,

таануу жана сүрөттөө;
 ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалы к
билгичтиктер жана көндүмдөр;
 мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам
түзүү көндүмдөрү;
 сүрөттү окуу жана табигый түрү менен салыштыра билүүнү;
 таралган

салттуу

элдик

кол

өнөрчүлөрдүн

жана

кол

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди (анын ичинде ата-энесинин)
билүүсү;
 материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле
жасоо эрежелерин билүү;
 материалдардын
кездемеден,

айрым
чопо,

жөндөмдүүлүктөрү;

түрлөрү

менен

табигый

тапшырмага

иштөө

сүрөттөр,
ылайык

өндүрүү

(кагаз,
ж.б.)
үчүн

материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;
 айрым

материалдарды

пайдалануу

көндүмдөрү;

кайра

иштетүү

коопсуздук

санитардык талаптарды билүү;
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боюнча

талаптарын

курал
жана

 өзүн-өзү

жардам

көндүмдөр,

кол

менен

иштетүү

материалдардын кээ бир ыкмалары;
 куралдар менен коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,
бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана саюу (тигүү ийнеси);
 буюмдун формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;
 татаал эмес формадагы буюмдар ды чагылдыра билүү, жөнөкөй
буюмдардын формасын ийлеп -чаптоодо, графикада колдонуу.
Көркөм өнөр т үрлөрү.
Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм чыгармачылык
өзгөчөлүктөрү:
образдык

сүрөтчү

мааниси:

жана

көркөм

көрүүчү.
элес

Көркөм

сүрөт,

өнөр,

анын

анын

шарттулугу,

жалпылыкты бир нерсе аркылуу көргөзүү.
Адеп

-ахлактык

жана

эстетиканын

жалпы

идеяларын

пластикалык көркөм чыгармаларда чагылдырылышы: жаратылыш,
адамга жана коомго мамиле. Фотография жана көркөм өнөр
чыгармалары: окшоштуктар жана айырмачылыктар. Адам жана
табигый дүйнө чыныгы жашоодо: адамдын элеси , көркөм мүнөзү.
Сүрөт (рисунок). Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем,
пастел,

фломастер,

көмүр,

бор

ж.б.

Ар

түрдүү

графикалык

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо сүрөт тартуу
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам,

имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүү лүгүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү. Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын
тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
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сүрөтүн

Живопись.
имараттардын,

Живопистик
буюмдардын

материалдар.
сулуулугун

Жаратылыш,

жана

көп

адам,

түрдүүлүгүн

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин
негизи.

Коюлган милдеттерге ылайык ко оз сүрөттү түзүү үчүн

көркөм

каражаттарын тандоо. Адам

баласынын ж ана табиятын

живопистеги образдары.
Скульптура.
түзүүдөгү

Скульптура

скульптуранын

пластикалык

скульптура

материалдары,

ролу.

көркөм

материалдары

образ
менен

көркөм
түзүү

обра з
үчүн

элементардык

башталгыч ыкмалары
Көркөм долбоорлоо жана дизайн . Көркөм долбоорлоо жана
моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар
түрдүүлүгү. көркөм образ түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен
иштөөнүн элементардык
Түс. Негизги

жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын
эмоционалдык үнүн жана көркөмдөөдөгү ролу.
Линия. Линиялардын

түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал,

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.
Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды
тегиздикте

жана

мейкиндикте

чагылдыруу.

Формалардын

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар.
Көлөм.

Көлөм

мейкиндикте

композициялардын көркөмдүгү.
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жана

тегиздикте.

Көлөмдүү

Дене тарбия предметтик аймагы
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 ден

соолугун

бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

дене

тарбия

маанилүүлүгүн түшүнүү;
 коомдук

жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо
маанилүүлүгүн түшүнүү;
 адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү
үчүн дене тарбия маанисин

баштапкы

түшүнүктөргө ээ

болуу;
 кыймылдардын

негизги

түрлөрүн

аткаруу

боюнча

тажрыйбаны өздөштүрүүгө;
 кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,
дене

тарбия

жүрүшүндө

билим

өзүн -өзү кабыл алуу,
тапшырманы

сактоо

жөндөмдүүлүгү;
 дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;
 дене тарбия

сабактарында баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу, түшүнүү жана

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.

Денет арбия жөнүндө билимдер
Дене тарбия. Дене тарбия жөнүндө баштапкы билимдерди
калыптандыруу.

Дене

тарбия

ден

соолуукту

бекемдөө

үчүн

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө,
лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар
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катары. Дене

тарбия

көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү

жүктөмдөр.
Машыгуу

учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды
тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык
физикалык

көнүгүүлөр .

сапаттардын

Физикалык

өсүшүнө

жана

көнүгүүлөрдүн

физикалык

өнүгүүсүнө

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги
физикалык

сапаттарын

өнүктүрүү

менен

дене

тарбиянын

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Таза абада ойной тург ан кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана
(спорт

аянтчаларында

жана

спорттук

залда).

эрежелерин сактоо. Физикалык мыктылык.

Оюндардын

Дене -бойду туура

кармоо, анын ооруларын алдын алуу жана түзөтүү , эртең мененки
машыгуу,

физкультминуткалар

Физикалык сапаттарды

боюнча

көнүгүү

то птомдору.

өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому.

Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.
Көз

үчүн

гимнастика.

Спорттук -ден

соолукту

чыӊдоо

ишмердүүлүгү.
Гимнастика. Уюштуруу командалары жана ыкмалары. Т
Тизилүүнүн жөнөкөй түрлөрү.
Сызык

менен

колоннада

тизме

аракеттери;

мугалимдин

көрсөтмөсү менен жөнөкөй буйруктарын тизмеде аткаруу. Буюмдар
менен (гимнастикалык таяктар, желектер, обручтар, чоӊ жана
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кичине топтор) жана буюмдар

жок көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң

топтору үчүн).
Таяныч секириктер :
гимнастикалык эшекке чуркап чыгууну ишке ашыруу үчүн
имитациялык көнүгүүлөр (коопсузд ук эрежелерин сактоону күчөтүү
менен).
Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр.
Жөө басуу, жүгүрүү, ыргытуу.
Жип

менен

жөргөлөп,

секирүү.

гимнастикалык

тос коолдуктарды
тактадан

б асуу

дубалга

чыгып,

аркылуу

жоюу

кыймылдары.
Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга керектүү
тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, туура кысуу, аны
так жана аяр коюу

(предметтер: шарлар, ги мнастикалык таяктар,

обручтар, скамейкалар, мат, гимнастикалык "эшек", "ат" жана
башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле
алыска.
Гимнастика

элементтери :

тизилүү

көнүгүүлөрүн

колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .
Лыжа

окуу

материалы

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

шамдагайлыкты жана координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .
Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
өтүп. Дене бойду туура сактап басуу. Чуркоо менен басууну
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алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртү п,
старт менен

ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку

баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка,
бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип
секирүү.
Ден соолук топтору -ден соолук аб алына байланыштуу

дене

тарбия сабактары сунушталбаган окуучуларга түзүлөт. Сабактар
таза абада, дарылоо дене тарбия кабинеттеринде, тренажёр залында
өткөрүлөт. Бул учурда жекече физикалык жүктү сактоого болот

4.2.3. Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын,
окуу предметтердин негизги мазмуну.
Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймак

Дүлөй акыл эси артта калган окуучулар менен коррекциялык өнүктүрүүчү
кептин

иштин негизги багыты болуп кепт ик угууну жана

тыбыштык

тарабын

калыптандыруу

кептик

угууну

өнүктүрүүнүн айк ын деӊгээли, көрүп -угуу аркылуу оозеки кепти
кабылдоо, мектепке кабыл алуу үчүн атайын комплекстүү изилдөө
жүргүзүүнүн жүрүшүндө алынган ар бир окуучунун кеп деӊгээли,
ошондой эле окутуунун жыйынтыктарын системалуу монитори нг
боюнча маалыматтардын негизинде атайын техникалык ыкмаларды
колдонуу менен ишке ашырылат.
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Эки негизги бузулууга ээ болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул
учурда, угуунун начарлыгы интеллектуалдык жетишсиздиги менен
бирге болушу бар окуучуларды, бир кыйла тата ал, анткени ар бир
алгачкы бузулуу экинчи бузулуулар менен
бузулуулардын

жа лпы

түзүлүшүн

комплексте болот, бул

татаалдантат

жана

ордун

толтурууга тоскоолдук кылат.
Бул, өз кезегинде, окуучулард ын билим шарттарына көнүүсүн
жана негизги баштапкы билим бил им берүү ылайыкташтыры лган
программаларын өздөштүрүү натыйжалары жетишүүнү кыйындатат.
Сабактарда, сабактан тышкары убакта дүлөй окуучулардын
кепти кабыл алуунун негизги ыкмасы көрүп -угуп кабыл алуу болуп
саналат (үн жабдууларын пайдалануу менен);
Оозеки сүйлөөнү
материалдарды

кабылдоо кыйын болгон учурда - сүйлөө

мугалимдин

милдеттүү

оозеки

кайталоону

колдонуу менен жазуу таблицаларын жана дактилдик коштоо
колдонулат.
Кептик материалдарды угуп кабыл алуу боюнча машыгуу
сабактардын иш-мазмунуна кирет жана билим берүү иштеринин
жүрүшү менен түрткү берген. Өзгөчө көңүл буруу

кептик

материалдарды угуп кабыл алууга жана кайра айтып берүүгө,
өзгөчө

сабак

мазмунуна

тематикалык

жана

окуучулардын

ишмердигин

тиешелүү

терминологиялык
уюштуруу

кеп

материалдарга,
лексикага,

менен

о.э.

байланышкан

лексикага берилет.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын мазмуну
-төмөндөгүдөй милдеттүү түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн:
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 «Кептик

угууну

жана

кептин

тыбыштык

тарабын

калыптандыруу» (жеке сабактар);
 «музыкалык

ритмикалык

-

сабактары»

(фронталдык

сабак);
 «Угуп кабыл алууну

жана кеп техникасын өнүктүрүү»

(фронталдык сабактар).
Сабактарда, сабактан тышкары убакта дүлөй окуучулардын
кебинин

жетиштүү

мүмкүнчүлүктөрүн

түшүнүктүүлүгүнө,

максималдуу

и шке

ашырууга

сүйлөө
системалуу

жана максаттуу түрткү берилет. оозеки-үндүк чөйрө шартында
(үн күчөткүч жабдуулардын ар кандай түрлөрүн үзгүлтүксүз
колдонууда) сүйлөө көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча иш ,
формалдык эмес (информалдуу) жана атайын окуу жолдорун
колдонуу менен ишке ашырылат.
Сүйлөө

көндүмдөрүн

калыпт андыруу

боюнча

иштин

формалдык эмес жолу сабактар жана иш-чаралар учурунда ишке
ашырылып
боюнча)

(үн

күчөткүч

мугалимдер

аппаратура

жана

туруктуу

тарбиячылардын

пайдалануу

туура

сүйлөө

үлгүлөрүнүн негизинде ишке ашырылат.
Сүйлөө
«Угуп

көндүмдөрүн

кабыл

алууну

калыптандыруу
жана

кеп

боюнча

техникасын

атайын

иш

өнүктүрүү»

(фронталдык сабактар), «Кептик угууну жана кептин тыбыштык
тарабын

калыптандыруу»

(жеке

сабактар),

«музыкалык

-

ритмикалык сабактары» (фронталдык сабак), «таанып билүүнү
өнүктүрүү» (жеке) сабактарында, ошондой эле ар бир сабактын
башында

фонетикалык

көнүгүү

өткөрүүдө

жана

үй

тапшырмаларын даярдоо алдында (3 -5 мүнөттөн ашык эмес)
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окуучулардын
билимдерин

сүйлөө
бекемдөө

көндүмдөрүн

калыптандыруу

максатында,

айтылышы

боюнча

көндүмдөрүн

туруксуздугун алдын алуу максатында, ошондой эле сабакта
зарыл болгон оозеки материалды кайра айтууда өткөрүлөт.
Кепти кабыл алуу жана окуучулардын сөз кайра натыйжалуу
өнүктүрүү, алардын азык -сүйлөө үндөрдү жана музыкалык кабыл
алуу, биргелешип өткөрүү музыкалык жана ритмикалык окутуу
өнүктүрүүнүн учурдагы -өткөрүүчү эсепти жана мезгил -мезгили
менен мониторинг камтыйт. мектеп окуучулары үчүн кабыл алу у
боюнча начар угуу милдети -дау, кабылдоо жана сөз өстүрүү
комплекстүү изилдөө өткөрүлдү .
Монит оринг Жетишилчү жыйынтыктар атайын ыкмаларын
колдонуу менен жүзөгө ашырылат. Класстар жеке тест угуу жана
көрүү

жөндөмдүүлүгү

начар

уккан

сөз

кабылдоо

боюнча

өткөрүлөт, адатта, ар бир семестрдин аягында салыштырмалуу
өзүнүн өндүрүштүк -жагында мамлекеттик; Ар бир окуу жылынын
башында башка, аналитикалык жактаган эскирүүсүн текшерүүнү
кайталады.

эмес

сүйлөө

кабылдоо

өнүктүрүү

үндөрдү

боюнча

жана
м азмун

кеп

технологиясын

музыкалык

жана

ритмикалык көнүгүүлөрдүн жана түздөн -түз сабактардын чапчып
текшерүү ар бир чейректин акырына карата жүргүзүлөт.
Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча, окуучулардын талдоо
пландаштырылган
аткарбагандыгынын

окуу

планы,

себепте ри

чагылдырылат, алар ар бир чейрек

мугалимдин

отчетторунда

сайын түзүлөт жана билим

берүү уюмунун башкармалыгына берилет.
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окуучулардын

КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН «КЕПТИК
УГУУНУ ЖАНА КЕПТИН ТЫБЫШТЫК ТАРАБЫН
КАЛЫПТАНДЫРУУ» (ЖЕКЕ САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.
Түшүндүрмө кат
Кептик

угууну

жана

кептин

тыбыштык

тарабын

калыптандыруу боюнча жеке сабактар билим берүү - коррекциялык
иштин эң маанилүү түрлөрүнүн бири болуп саналат. Оо зеки кепти
көрүп-угуу

аркылуу

кабыл

алууну,

кептик

угууну

өнүктүрүү,

кептин тыбыштык айтуу жагын калыптандыруу боюнча атайын иш,
ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жүзөгө
ашырылат.
Окуу предмети өз ара байланышкан эки бөлүктөн турат:
кептик угууну өнүктүрүү жана оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу
кабыл алуу жана кепт ин сүйлөө жагын калыптандыруу.
Жекече сабактардагы ушул бөлүктөр боюнча убакыт экиг е
бөлүнөт: убакыттын жарымы кептик угууну өнүктүрүү бою нча
иштөө үчүн арналган, жарым убакыт - кептин сүйлөө жагын
калыптандырууга берилет.
Оозеки кепти угуп жана көрүп-угуу аркылуу кабыл алууну
өнүктүрүү процессинде окуучулардын табигый жан а көркөм сүйлөө
мүмкүнчүлүгүн

толугу

менен

ишке

жатканда

балдар

ашырууга

умтулу усу

калыптандырылат;
сүйлөөгө
сөздөрдү,

сөз

окутуп

айкаштарын

жана

сөз

айкаштарын

тексттерди,

ошондой

жана
эле

муундарды, муун айкаштарын жана кээ бир жеке тыбышт арды,
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интонация

элементтердин

угуп

таанууга

жана

айырмалоого

үйрөнүшөт.
Кептик

угууну

жана

кептин

сүйлөө

жагын

өнүктүрүү

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

түрлөрүнүн

туруктуу

колдонуу

менен

сүйлөө

жүрүм -

турумун калыптандырууну камсыз кылат.
Кепти көрүп-угуу аркылуу кабыл алууну өнүктүрүү, кептик
угууну калыптандыруу айрым сүйлөө материалдарын көрүп-угуу
жана угуу аркылуу кабыл алууга, аны тийиштүү түрдө таанып, ишаракет аткарууга окутуу кирет.
Кепти көрүп-угуу аркылуу кабыл алууну өнүктүрүү, кептик
угууну калыптандыруу ишинде колдону луучу сүйлөө материал,
маектик мүнөздөгү, окуучуларга сабакта жана сабактан тышкаркы
убакыт ичинде керектүү, сөздөрдү жана сөз айкаштарын, ошондой
эле

диалог

жана

м онолог

мүнөздөгү

кыска

тексттер

менен

элементардык сөз айкаштарын камтыйт.
Окутуу процессинде лексикалык материал акырындык менен
жайылтылып, кептин грамматкалык курамы жана синтаксистик
курулуштары татаалдайт.
Сүйлөө материалдарды тандоодо биринчи кезекте окуучуларга
сабакта жана сабактан тышкаркы убакытта керектиги, ошондой эле
анын тааныштыгы эске алынат.
Окутуунун башында кептик материалды тандоо фонетикалык
принципке

таянып ишке ашырылат: муундук -ыргактык түзүмү
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боюнча

кескин

айырмаланган

сөздөр,

сөз

айкаштары

жана

сүйлөмдөр колдонулат. Муундарды, муун айкаштарын жана ал
тургай, кээ б ир жеке тыбыштарды угуу аркылуу кабыл алууга
окутуу

боюнча

иш

сүйлөө

көндүмдөрүн

калыптандыруу,

коррекциялоо жана автоматташтыруу процессинде жана кептеги
грамматикалык каталарды оңдоодо ишке ашырылат.
Жекече
сөздөрдү,

сабактарда

диалог

көрүү-угуу

менен

менен,

балдар

сөз

монолог

жана

угуп

айкаштарын,

мүнөздөгү
гана

сүйлөмдөрдү,

кыска

тексттерди

аныктоого,

таанууга,

айырмалоого үйрөнүшөт. Алар кептик үлгүнү - кунт коюп угуп
(курдаштарынын, чоңдордун), тааныш -шөкөттөлгөн сөздөрдү жана
сөз айкаштарын, сөздөрдү, алгачкы жолу сунушталган сөздөрдү
жана сөз айкаштарын, кээ бир элементтер ди таанууну үйрөнүшөт.
Угууга окутуунун баштапкы этабында маанилик фактордун
ролун эске алуу менен угууга машыгууда жагдай көп пайдаланылат.
Акырындап жагдайдын ролу чектелет. Балдарды кептик материалды
угуп кабыл алууга үйрөтүү ар кандай айкалыштарда болушу абдан
маанилүү. Бул

аларды үлгүнү

угууга, айтууну туура курууга

үйрөтөт.
Дүлөй окуучуларды угуу аркылуу кабыл алууну ө нүктүрүү
ишинин

системасында

угуу

сезимдеринин

өзгөчөлүктөрүн

мүнөздөөчү кээ бир терминдер колдонулат :
угуу сөздүгү –бул атайын угуу машыгууда

окуучулар

тарабынан кабыл алынган кептик материал (сөздөр, сөз
айкаштары жана фразалар);
айтылышы

боюнча

тааныш кептик

окуучулары тарабынан
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материал-бул

бир нече жолу ар кандай

шарттарда кабыл алынган м атериал: - көрүп угуу жана
угуу аркылуу;
айтылышы боюнча тааныш эмес кептик материал -бул
окуучуларга

белгисиз материалды атайын даярдыксыз

дароо, угуу аркылуу кабыл алууга берилген материал;
айырмалоо-угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы
боюнча

тааныш

чектелген

кептик

материалды

кабыл

алуу;сүрөт менен буюмдарды, сүрөттөрдү, таблицаларды
колдонуу

менен

көрүп

тандоо

жагдайында

жүзөгө

ашырылат;
Таануу - айтылышы боюнча тааныш кептик

материалды

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары тандоо;
Таанып билүү - угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы
боюнча тааныш эмес кептик материалды кабыл алуу,
шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары тандоо шартында ишке
ашырылат.
Окутуунун баштапкы мөөнөтүндө, окуучулар сүйлөө угуу,
көрүү-угуу сөз элес түп -тамырынан бери жаңы базалары өнүктүрүү
үчүн база түзүлгөн. Жекече сабактарда педагогикалы к ыкмалардын
жардамы

менен,

абал ы,

өнүгүү

резервдери такталат, сурдолог-дарыгер менен биргеликте

ишт өө

процессинде
режими

-

начар

угуу

милдеттеринин

электр-акустикалык

аныкталат

(жаамат тык

жабдуулардын
жана

жеке

оптималду у
пайдала нуу),

факторлордун комплексин, анын ичинде, педагогикалык изилдөө,
жалпы жана кеп өнүгүү даражасы н, угуп кабыл алуу жана сүйлөө
көндүмдөрүнүн калыптаныш деңгээлин, ар бир окуучунун жеке
өзгөчөлүктөрү сыяктуу эске алуу менен ишке ашыры лат.
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Сабак окуучулардин сүйлөө материалды бир жолу же жеке
жана угуу-көрүү жана угуу аныктоо болуп саналат жүргүзүлөт деген

сөздөрдү,

сөз

айкаштарын,

сүйлөмдөрдү

жана

сөз

айкаштарынын сөздөрдү уккандан кийин кыска тексттерди, көрүп угуп кабыл өнүктүрүүг ө, туш келди жана кабыл алуу боюнча сунуш
кылынган

текст,

текст

боюнча

суроолорго

жооп

беришип,

тапшырмаларды аткарышат.
Жекече
сөздөрдү,

сабактарда

диалог

көрүү-угуу

балдар

мен ен

менен,

сөз

монолог

жана

угуп

айкаштарын,

мүнөздөгү
гана

сүйлөмдөрдү,

кыска

тексттерди

аныктоого,

таанууга,

айырмалоого үйрөнүшөт
Кепти

угуусунун

өнүгүү

деңгээ лине

жараша

кептик

материалды кабылдоо көрүп угуу ж ана угуунун негизинде болушу
мүмкүн,

экинчи

жолду

колдонуу

жазуу

таблицаларын

кенен

пайдалануу аркылуу жүргүзүлүшү зарыл; оозеки-дактилдик кепти
колдонуу

өздөштүрүүдө

кыйынчылыкка

кезиккен

окуучуларга

жардам катары колдонулат.
Келечекте, окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен, кепти угуусунун ө нүгүү деңгээлине жараша, өзгөчө көңүл
кептик угууну өнүктүрүүгө бурулат. Жекече сабактарда таанып
билүү- угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы боюнча тааныш
эмес кептик материалды кабыл алуу, шөкөттөл гөн кырдаалдан
тышкары тандоо шартында ишке ашырылат.
Сүйлөөгө окутуу –кепти мүмкүн болушунча жетиштүү табигый
сүйлөөгө жакынд аган ырааттуу өнүктүрүүгө багытталган. Сүйлөөгө
окутуу жүрүшүндө аналитикалык -синтетикалык, концентрдик, көп
сезимдүүлүк ыкмасы ишке ашырылат. Чоң маани о куучулардын
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түрдүү тиешелүү угуп айырмалоого (үн жабдууларын пайдалануу
менен) берилет, керектүү учур ларда кошумча вибросезимге таянган
түзүлүштөр

пайдаланылат;

окутууда

ата йын

компьютердик

программалар жана визуалдык приборлор колдонулат.
Окутуунун
колдонулат -

жүрүшүндө

фонетикалык

ритмика

кенен

угуп кабыл алууну өнүктүрүүгө багытталган

ар

кандай дене кыймылдары менен кептик кыймылдардын өз ара
аракеттенишинен турган методикалык ыкма.
Сүйлөөгө атайын окутуунун

мазмунуна иштин бир катар

бөлүмдөрү кирет:
 сүйлөө

демин

сөздөрдү

жана

өнүктүрүү
кыска

боюнча

сөз

иштерди,

айкаштарын

бир

айтуу

дем

менен

көндүмдөрү,

сүйлөмдөрдү синтагмаларга бөлүү;
 үндүн

нормалдуу

бийиктигин,

күч -кубатын,

колдонуу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү, үндүн күч-кубатын жана бийиктигин
өнүктүрүү,

эч кандай

одоно

четтөөлө рү

жок кадимки

үндү

өнүктүрүү;
 үн жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартиби жөнүндө иш,
окуучулардын угуп кабыл алууда негизги интонация үлгүлөрүн паузация, темп, ритм, көлөмү, жана сөз мелодиялык түзүлүшүн
өнүктүрүүгө багытталган иш -аракет;
 окуучулардын сөздөрдү чогуу, кошумча тыбышсыз, тыбыштык
курамын
(окутуунун

так

айтуу

башына

көндүмдөрүн
карата

-

түзүү

алгылыктуу

жана
ордуна

өнүктүрүү ,
так

жана

болжолдуу пайдалануу) ошол эле учурда к аада-басымды жана
айтылышы үчүн белгилүү эрежелерди сактоо менен;
 сөз айкаштарын бирге, кадимк идей темпте айтуу кө ндүмдөрү (бир
дем менен) же логикалык жана синтагматикалык паузаларды
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сактоо менен, мүмкүн болушунча сөз айкаштардын мелодиялык
контурун сактоо менен сүйлөө. Окутуунун маанилүү бөлүгү
болуп

окуучуларда

өзүн-өзү

башкаруу

көндүмдөрүн

калыптандыруу болуп сана лат.
Мектепте

окутуунун

жөндөмдүүлүктөрүн

башында

өнүктүрүүгө

окуучулардын

бурулат,

башкача

тууроо
айтканда,

чоңдорго жана курбуларынын - кептик жана кептик эмес

иш -

аракеттерин тууроого жөндөмдүүлүктөрү – мугалимдин сүйлөө
үлгүсүнө, артикуляциялык органда рынын кыймылына, фонетикалык
ритмикалык кыймылдарга жана башкаларга.
Маалыматты
каражаттарын

өткөрүп

колдонуу

берүүдө

көндүмдөрүн

тиешелүү

кептик

калыптандыруу

эм ес

маанилүү

болуп эсептелет-түр көрсөткөнү, позасы, табигый ишараттар.
Окуучулардын
байланышкан

оозеки

кептик

кеп тин

материал

сүйлөө

сөздөрдү,

тарабын
сөз

түзүүгө

айкаштарын,

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

Окутуу

процессинде

биринчи

кезекте

диалогтук

мүнөздөгү тексттер, ырлар ошондой эле жанылмачтар, уйкаштык
жана башкалар колдонулат.
Кеп

материалдарын

зарылдыгы,

мазмуну

жана

тандап

алууда ,

грамматикалык

балдар

үчүн

көркөмдүгү

анын
боюнча

тааныштыгы, сабактын фонетикалык милдетт ерине тиешелүүлүгү,
окуучунун сүйлөөсүнө жеткиликтүүлүгү (бир сөздө ушул этапта
туура айтуу үчүн эки же андан көп татаал тыбыш болбошу керек).
сүйлөө материалдарын тандап алууда турумдук кыйынчылыктар
акырындык менен татаалданып, тыбыштын үндүү жана үнсүздөрдүн
бардык айкалыштары аркылуу бир тыбышты туура сүйлөгөндү
камсыз кылуу керек.
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Окуучулардын сүйлөө жөндөмдөрүн бышыктоо жүрүшүндө
кыска тексттерди (диалог жана монолог мүнөзүндөгү) колдонуу
абдан маанилүү.
Окутуунун мазмуну
 Окуучулардын көрүп угуу жана угуу аркылуу сөздөрдү таануус у
жана айырмалоосу, эки сөздөн тандап (түрү убакыт - кагаз,
калем - китеп);
 үч түрү (үй - калем - барак, барак - китеп - дептер);
 төрт түрү (калем - блокнот - терезе - дептер);
 беш түрү (калем - блокнот - дептер - терезе - эшик), алардын
сүйлөө мүмкүнчүлүгү көбөйүү жүзөгө ашырууну изилдеп, аларга
тиешелүү буюмдарды жана / же таблицаларды көрсөтүү.
 Окуучулардын көрүп угуу жана угуу аркылуу сөздөрдү таануусу
жана айырмалоосу, 2 -3 сөздөн турган суроолор, маалыматтарды;
окуучу суроонун кабыл алып дароо жооп берет (кыска жана /
толугу менен);
 окуучулар

тапшырмаларды

кабыл

алуу

жана

аларды

ишке

ашыруу үчүн тийиштүү комментарий камсыз кылат (мисалы,
"Мен китепти алып"), сөз - билдирүүлөрдү гана кайталайт;
 табигый оозеки баарлашуунун жүрүшүндө сөз аркылуу

кептик

материалды сабаттуу колдонуп, түшүнгөнүн а йтып берет, сүйлөө
материалды кайра даярдайт, оозеки к оммуникацияда табигый
вербалдык эмес каражаттарды пайдаланат.
Ар түрдүү сөздөрдү жана оозеки сөз айкаштарын, сүйлөө
материалдык грамматикалык татаал курулуштарды лексикалык
мазмунун

өстүрүп,

сүйлөө

бирдиктерин

боюнча тандап жана изилдеп, аныктоо.
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лексика лык

түзүмү

Таануу

-

айтылышы

боюнча

тааныш кептик

материалды

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары тандоо;
Көрүп

угуу

жана

угуу

аркылуу

сөздөрдү

таануусу

жана

айырмалоо угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы боюнча
тааныш

эмес

кептик

материалды

кабыл

алуу,

шөкөттөлгөн

кырдаалдан тышкары тандоо шартында ишке ашырылат.
Кепт ин сүйлөө жагын өнүкт үрүү
Кептин сүйлөө жагын өнүктүрүү сүйлөө д емин өнүктүрүү
боюнча

иштерге,

бир

дем

менен

сөздөрдү

жана

кыска

сө з

айкаштарын айтуу көндүмдөрү, сүйлөмдөрдү синтагмаларга бөлүү
иши кирет.
Үндүн

нормалдуу

бийиктигин,

күч -кубатын,

колдонуу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү, үндүн күч-кубатын жана бийиктигин
өнүктүрүү,

эч

кандай

одоно

четтөөлөрү

жок

кадимки

үндү

өнүктүрүү;
Тыбыш

жана

сөз

айкаштарын,

кептин

тыбыштык

түзүмүн

пайдалануунун тартиби жөнүндө иш.
Окуучулардын

угуп

кабыл

алууда

негизги

интонация

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

эч

кандай

одоно

четтөөлөрү

жок

кадимки

үндү

өнүктүрүүгө багыт талган иш-аракет.
Окуучулардын сөздөрдү чогу у, кошумча тыбышсыз, тыбыштык
курамын так айтуу көндүмдөрүн түзүү жана өнүктүрүү, (окутууну н
башына

карата

-

алгылыктуу

ордуна

так

жана

болжолдуу

пайдалануу) ошол эле учурда каада -басымды жана айтылышы үчүн
белгилүү эрежелерди сактоо менен;
сөз айкаштарын бирге, кадим кидей темпте айтуу көндүмдөрү
(бир дем менен) же логикалык жана син тагматикалык паузаларды
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сактоо менен, мүмкүн болушунча сөз айкаштардын мелодиялык
контурун сактоо менен сүйлөө.
Окуучуларда өзүн-өзү башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу
боюнча иш.
Маалыматты
каражаттарын

өткөрүп

колдонуу

берүүдө

көндүмдөрүн

тиешелүү

кептик

калыптандыруу

эмес

маанилүү

болуп эсептелет-түр көрсөткөнү, позасы, табигый ишараттарды,
ритм, көлөмү, речтин ритмикалык жана мелодиялык түзүлүшүн
колдонуу.

КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН
«МУЗЫКАЛЫК-РИТМИКАЛЫК САБАКТАР» (ФРОНТАЛДЫК
САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.
Түшүндүрмө кат
Музыкалык-ритмикалык
балдардын

музыканы

сабактардын

кабыл

алуу

учурунда

максаты

дүлөй

кыймыл

ыргагын

өнүктүрүү болуп саналат.
Музыкалык-ритмикалык

сабактарындагы

коррекциялык

иш

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

жана кептин тур уктуу өз

ара

аракеттенүүсүнүн негизинде түзүлөт.
Сабактарда кыймыл, мейкиндик, багыт, эмоционалдык эрк
чөйрөсүнүн
сабактар

кемчиликтерин түзөтүү иштери жүргүзүлөт. Аталган
жалпы

жана

кептик

193

моториканы

өнүктүрүүгө,

мейкиндикте багыт алууга, ден соолугун чыӊдоого,

сергек жашоо

көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт.
Музыкалык-ритмикалык сабактардын

боюнча иштин негизги

багыттары:
 музыканы кабылдоо (окутуучунун аспап ойноосунда
жана аудиожазуунун коштоосу менен):
 музыканын коштоосунун аягын жана башталганын
угуу аркылуу аныктоо;
 катуу, тынч, акырын, тез, жай, орточо тем птеги
музыканы угуп айырмалоо жана таануу;
 Үчилтик,эки, төрт үлүштүү музыка метрин, тегиз
жана үзүк музыканы угуу а ркылуу айырмалоо жана
таануу, (полька, марш, вальс);
 мейкиндикте багыт алууга үйрөтүүчү көнүгүүлөр:
 жөнөкөй тизилүүлөр жана кайра тизилүүлөр (чынжырчада
мамынын ичинде бир -эки саптан бир, жана бири -бирине
каршы эки катар, тегеректин ичинде кысылуу жана санын
көбөйтүүгө, класста эркин жайгашуу, жуп -жубу менен ар
кандай абалды кабыл алуу жана ж.б.);


сызыкта

жүрүү

кадамдардын

(алдыга,

түрлөрү

артка)
менен

теге ректе,

ар

белгиленген

кандай
багытта;

бурулуулар; ритмикалык гимнастика: жалпы өнүктүрүүчү
көнүгүүлөр,

кыймылдар,

булчуңдарды

шалдыратуу,

кординацияны өнүктүрүүчү көнүгүүлөр;


балдардын

музыкалык

элементардык

аспаптары

музыкалык

менен

аспа птар

(шылдырактар, барабан, металлофон,

менен

ойноо

бубен, ксилофон,

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

 музыка

коштоосундагы

атаандаштык элементтери
музыка

оюн

астыраак

менен

кырдаалдары

ж.б.)

көнүгүүлөрү:

оюндар:

бий

жана

музыкалык

(к им

мейкиндикте

оюнда р

көбүрөөк,

багыт

бий

кызыктыруучу,

алууга

жана

жакшыраак,
оюндар;

элементтерин

бий

музыканын

коштоосунда аткаруу, жөнөкөй элдик жана заманбап бий
композицияларын аткаруу;

менен

музыка менен ыр окуу: окутуучунун жетекчилиги
музыканын

ритмикалык
боёкторун,

коштоосунда

үлгүсүн,
анын

көркөм

кыраатын,

басыгынын

окуу,

темпин,

мүнөзүн

о бондордун
динамикалык

келтирүү,(ийкемдүү,

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

жүзөгө

ашыруунун

негизги

милде ттери

болуп

төмөнкүлөр саналат:
 музыкалык
сезимдерин

аспаптар

/

өнүктүрүү

оюнчуктарды
(барабан,

үндөрүн

чоор,

угуу

аккордеон,

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

алуусун

аныктоо;

музыкалык

аспаптар

/

оюнчуктарды үндөрдү укканда айыр масы жана таануу;
 угуу менен үндөрдү өлчөмүн, алардын узактыгын, ритмин,
көлөмүн, ыргагын жана бийиктигин аныктоо;
 Сөздөрдүн просодикалык компоненттери боюнча иштөөдө
музыкалык
сезимдерин

аспаптар/оюнч уктарды
пайдалануу

(темп,

ритм,

үндөрүн
пауза,

угуу
сөз,

сөз

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

өнүктүрүү, абдан түшүнүктүү жана айтылышы
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өзгөчөлүктөрүн ишке ашырууда сүйлөө материалдарын
табигый кайра чыгаруу;
 курчап турган дүйнөнүн кепт ик эмес үндөрүн угуп ка был
алуу жана оозеки аныктоо: шаардын тур муштук жана
коомдук

мааниси

канаттуулардын

бар

ызы-чууну;

үндөрүн,

жаныбарлар

жаратылыштын

менен

кубулушта ры

менен байланышкан ызы -чууну, адамдын физиологиялык
жана

эмоционалдык

абалы

менен

байланышкан

үндөрдү;пикир алышуу жана ырдоону, эркек жана аял үнүн
таануу жана айырмалоо;
Окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө,
баарлашууда курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп
кабыл алуу тажрыйбаларын колдонуу;
Музыканын адам жашоосундагы маа ниси, анын маанайына
адамдын абалына таасири. Музыка жана музыкалык жанрлардын
жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багы ттары жөнүндөгү
жалпы түшүнүк. Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү. Элдик
музыка салттары.
Кыргыз элинин чыгармачылыгы. Музыкалык
фольклор:

ырлар,

жаӊылмачтар ,
образдар.

бийлер,

табышмактар,

Элдик

жана

композиторлорунун

кыймылдар,

жана акындык

ырым -жырымдар,

оюндар.

Тарыхый

музыкалык

кесиптик

музыка.

Ата -мекен

Мекен

жөнүндө

чыгармалары.

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.
Музыкалык
музыкадагы

сабаттын

көркөмдүк

элементтери.

жана

Даана

сүрөттүүлүк.
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жана

жакшы

Интонация -адамдын

ойлорун,

сезимдерин

Музыкалык

жана

билдирүү

кептик

каражаты,

интонация.

обондуу

абалы.

Окшоштуктары

жана

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Муз ыкалык
көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика,
тембр, жана башкалар).
Музыкалык

кеп

адамдардын

ортосундагы

байланыш,

сезимдерге таасир этүү каражаты катары. Композитор - аткаруучу угуучу.

Композиторлордун

чыгармаларынын

музыкалык

тил

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык нота музыкалык кепти
бекитүүнүн бир ж олу катары. Ноталык сабаттын элементтери.
Музыканын

өнүгүүсү -адамдын

ойлорунун,

сезимдеринин,

музыкалык интонациянын, көркөм образдар менен кагылуу су жана
салыштыруусу.

Музык алык

форма

түрлөрү

музыкалык

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.
Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен
айырмачылык).
Музыканын

көркөм

табияты.

Музыкалык

дүйнөнүн

интонациялык байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу ж өнүндө
жалпы

түшүнүк.

жааматтары,

бий

Балдардын
жана

ыр

инструменталдык

ансамблдери.

жана

Белгилүү

хор

аткаруучу

жааматтар (хор, симфониялык). Музыкалык театрлар. Музыкалык
конкурстар жана фе стивалдар. Балдар үчүн музыка: радио- жана
телепередачалар,

виде офильмдер,

үн

жазуулары

(CD,

DVD).

Музыканын түрлөрү: вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук,
оркестрлик. Балдар, аял, эркек ыр үндөрү.
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Оозеки

түрүндө

жанрынын

табиятын

аныктоо

үчүн

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика музыка угуп
музыкалык

сөз

каражаттарын

колдонуу;

адамдын

өмүрүндө

музыканын ролу, адамдын руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө
ролу тууралуу баштапкы элестөөлөрдү калыптандыруу;музыкалык
маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана музыкалык көркөм
ишке кызыгууну калыптанды руу, башталгыч эстетикалык баалоо
ыктарын калыптандыруу;импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды
аткарууда,

театралдык

жана

музыкалык -пластикалык

композицияларды түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.
Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сезимин, кыймыл
активдүүлүгүн , кыймыл координациясын,
өнүктүрүү;
айтылышы

атайын
менен

ритмикалык
ритмикалык

кыймыл көндүмдөрүн

көнүгүүлөрдүн

басуу,

денеси

(ырлардын

жана

колунун

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

кыймылдарын

өздөштүрүү;

ф изикалык

өнүгүү

кемчиликтерди жоюу жана кыймыл сапаттарын өнүктүрүү; бийге
даярдык

көнүгүүлөрүн

эстетикалык даамды,

өздөштүрүү,

көркөм

кооз

кыймылдарды,

кыймылдарды өнүктүрүүгө

салым

кошууч у бий элементтерин өздөштүрүү;
музыкалык-ритмикалык

ишмердүүл үк

менен

байланышкан

тематикалык жана терминологиялык лексиканы өздөштүрүү.
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КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН «УГУП
КАБЫЛ АЛУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА КЕП ТЕХНИКАСЫ»
(ФРОНТАЛДЫК САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.
Түшүндүрмө кат
Кептик

жана

кептик

эмес

үндөрдү

угуп

кабыл

алууну

өнүктүрүү, кептин ритмикалык жана интонациялык структурасын,
сөз

жана

ар

кандай

үндөрдү

угуп

кабыл

алуу,

багыт

алуу

имплантты

жана

көндүмдөрүн калыптандыруу.
Эки

жеке угуу аппаратын

же кохлеардык

аппаратты, же эки кохлеардык имп лантты, окутуу жана сабактан
тышкаркы иш-чаралардын жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана
окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды колдонууда угуп кабыл
алуу;окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда

маектик

жана

окуу -иштик

жүрүшүндө,

мүнөздөгү

кептик

материалды угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;
Окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө
мүнөздүү

абалдарын

чагылдырган

диалог

жана

баарлашуунун
монологдук

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
Туш

келди

берилген

текст

маалыматтардан

негизги

оозеки

кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлөмдөрдү, сөздөрдү,
сөз

айкаштарын);

текстти

жана

милдеттерди

аткаруу

боюнча

суроолорго жооп алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки айтылган кептик
маалыматты кыйынчылык менен кабыл алууда, түшүнбөстүктөрдү
билдирүү;
Баарлашуу

жагдайды

угуп,

угуп -көрүп

кабыл

алууда

кеп

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес контекстиге таянуу менен,
кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү
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Кептик материалды айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн
жана

тембрин,

кадимкидей

эмоционалдуу

чыгаруу,

темпте,
кептин

абдан

так

жана

калыптанган

табигый,

ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркы луу,
баарлашуунун

кептик

эмес

каражаттарын

колдонуу

аркылуу

(мимика, дененин абалын, пластиканы ж.б.у.с.), сүйлөө этикетин
сактоо менен; ке птин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону
ишке ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде
сактоо; кебинде тыбыштарды жана а лардын айкалышын туура
айтуу, муундарды жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы боюнча
окшош тыбыштарды айырмалап айтуу; оозеки кептик
турумду

түзүү; жана оозеки баарлашууга катышууну

жүрүмкаалоону

калыптандыруу;
Музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу айырмалоо
жана таануу; үндөрдүн санын, алардын үнүнүн узактыгын угуу
аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн (чогуу же чогуу эмес),
темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн (кадимки, катуу, тынч),
ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу айырмалоо жана таануу;
Окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда

маектик

жана

окуу -иштик

жүрүшүндө,

мүнөздөгү

кептик

материалды угуу, угуп-көрүү аркылуу кабыл алуу
Кептик материалды айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн
жана

тембрин,

эмоционалдуу

кадимкидей
чыгаруу,

темпте,
кептин

абдан

так

калыптанган

жана

табигый,

ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык кө ндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу,
баарлашуунун

кептик

эмес

каражаттарын

колдонуу

аркылуу

(мимика, дененин абалын, пластиканы ж.б.у.с.), сүйлөө этикетин
сактоо менен; кептин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону
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ишке ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде
сактоо;
Дем

алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синтагмаларды

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө, сөздүн өзгөрүшүнө жараша
басым сактоо, өзүнүн жана жолдошторунун каталар ын аныктоо,
аларды тууралоо.
Чогуу айтуу, дем чыгаруу, муун, сөз, айкаштарынын жана
сүйлөмдөрдүн саны, дем баса зарыл синтагмалар ды токтоп бөлүү
(тууроо менен , тааныш сөз айкаштары менен өз алдынча, үлгү
боюнча). Текстти окуп жатканда, айтып берүүдө синта гмаларды
токтоп туура бөлүү, текстти жаттап айтуу учурунда,

өз алдынча

кепте.
Иштин

мазмунуна

класстык

жана

мектептен

тышкары

учурлардын типтүү оозеки жагдайларынан алынган фразалардан
турган диалогдор, монологдор камтылат. Тексттер алгач толугу
менен

(эки

жолу)

угууга

түздөн -түз

берилет,

андан

кийин

сүйлөмдөр сунушталат. Кийинки этабында сөздөр , тексттен чыккан
сөз айкаштар туш келди берилип, окуучу угуп кабыл алат, көрсөтмө
куралга таянып синонимдерди тандоо аркылуу түшүнүүсү такталат
ж.б.
Акыркы этапта текстке жооп менен катар тап шырмаларды
угуу менен аткаруу, тексттин мазмунуна байланыштуу масе лелер
жеке багытталган суроолор колдонулат, о.э. окуучунун жигердүү
жана демилгелүү катышуусу, текстти эркин айтып берүү, диалог
колдонулат.
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«Кепт ик

угууну

жана

кепт ин

т ыбыштык

т арабын

калыпт андыруу» (жеке сабакт ар) коррекциялык курсу.
Мазмунун

жүзөгө

ашыруунун

негизги

милдеттери

болуп

төмөнкүлөр саналат:
 кептик угууну калыптандыруу, анын негизинде оозеки
кепти жаңы көрүп -угуу арылуу кабылдоону түзүү жана
өнүктүрүү;
 жетишерлик

ырааттуу,

нормалдуу

сүйлөгөн

уккан

адамдардын табигый сүйлөөсүнө жакын түшүнүктүү кепти
калыптандыруу,
көндүмдөрүн

кеп

учурунда

калыптандыруу,

өзүн

көзөмөлдөө

баарлашууда

таб игый

кептик эмес каражаттарды пайдаланууну калыптандыруу;
 угуу

аппаараттарын

колдонуу

көндүмдөрүн

калыптандыруу;
 оозеки байланыш көндүмдөрүн активдештирүү , кептик
жүрүм-турумун, анын ичинде өз алдынча ойлорун жана
сезимдерин билдирүү (сүйлөө өнүктүрүүнүн негизинде),
калыптаган көндүмдөрүн тол ук ишке ашыруу үчүн, ар
кандай окуу жана окуудан тышкаркы учурларды кол донуу,
өнөктөшүнө

кепти

кабыл

алуудагы

кыйынчылыктар

жөнүндө кабарлоо;

Окуучулардын

оозеки

кепти

кабыл

алуусуна

жана

ишке

ашыруусуна өбөлгөсүн өнүктүрүү, окуу жана окуудан сырт кары
иш-чараларынын учурларында баарлашууну калыптандыруу.
Дем алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синта гмаларды
токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,
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сөздүн өзгөрүшүнө жараша

басым сактоо,

өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,

аларды тууралоо.
Кепт ик дем алуу .
Чогуу айтуу, дем чыгаруу, муун, сөз, айкаштарынын жана
сүйлөмдөрдүн саны, дем баса за рыл синтагмаларды токтоп бөлүү
(тууроо менен , тааныш сөз айкаштары менен өз алдынча, үлгү
боюнча). Текстти окуп жатканда, айтып берүүдө синта гмаларды
токтоп туура бөлүү, текстти жаттап айтуу учурунда, өз алдынча
кепте.
Үн.
Үндүн

күчүн

сөз

басымы

менен

байл аныштуу

өзгөртүү,

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

бийиктигин

суроолуу

же

илептүүлүгүнө

карата

өзгөртүү.
Маектешинин

муктаж

болгон

алыстыгына

жараша

үн

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

же

илептүүлүгүнө

байланыш туу,

логикалык

басымга

ылайык. Логикалык басымды суроолор жана жоопторго ылайык (өз
алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги
сөздү

суроолор

жана

жоо птор

менен).

Диалогдо,

тексттерде,

жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо. Сөздүн фор масын
басымды өзгөртүү аркылуу (кол - колдор).
Тыбышт ар жана алардын айкалышт ары .
Тыбыштар туура айтууну өздөштүрүү: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и,
л, э;
жана алардын

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

баштапкы абалында (алма) жана үндүүлөрдөн кийин (кызыл);
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үнсүз жана үндүүлөрдөн кий ин турумдук жумшартып (кнопка,
жазган);
к, с, ш; я, е, ю, ё ажыратуу белгисинен кийин; р, ф, х, б, д;
жумшак үнсүздөр м, н, х, н, ф, сөздүн аягында;
Туурап

жана

айтуу.Өздөштүргөн

өз

алдынч а

тыбыштарды

жумшак
туура

тыбыштарды

эмес

айтылышын

коррекциялоо;
Артикуляциясы

бирдей

болгон

тыбыштардын

айтылышын

тактоо. Үндүү тыбыштардын сөздө а йтылышын айырмалоо: а-о, аэ, о-у, э-и, и-ы, и-у;
мурунчул жана эринчил тыбыштардын ай тылышын : м-п, м-б ,
н- т, в-д, н-д (жана алардын жумшак жубун)
Үнсүз тыбыштардын сөздө айтылышын айырмалоо (ышкырык,
каткалаӊ, жумшак ж.б.)
Сөз.
Сөздөрдү сүрөттөрдү пайдалануу ме нен, мугалимдин жардамы
менен, графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү боюнча кайра
айтуу Сөздөрдү тиешелүү ыргактарына туура тандоо.
Сөздөрдүн

бирге

туура

айтылышын,

үн

түзүмүнө

ылайык

нормалдуу бийиктиги, темпин, үн күчүн, сөздөрдүн ритминин ж ана
ритмикалык контурун тандоо. Сөздөрдү түзүмүнө ылайык, тааныш
сөздөрдү, басымына жана башка ч енемдерине жараша өздөштүрүү.
«Муун, басым» жөнүндө түшүнүк.
Эки, үч, төрт, беш муундук сөздөрдөн муун

санын аныктоо;

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

Фраза.
Табигый ылдамдык боюнча сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын
айтуу; айтылыш

темпин өзгөртүү: жай, суроолуу же илептүү

(коштоп жана чагылдырып). окуп жатканда текстти жай, суроолуу
же илептүүлүгүнө ж араша туура айтып берүү. Маекке (чагылдырып
жана

өз алдынча) мүнөздүү темп менен сөздөрдүн жан а сөз

айкаштарынын айтылышы.
Диалогдо интонациянын бардык түрлөрүн колдонуу.
Эркин сүйлөөнү камсыз кылуу. Көркөм ыр, адабий үзүндү окуп
берүү.
 Тыбыштарды жалгыздатып айтуу;
 мугалимдин артынан муундарды, сөздөрдү кайталоо;
 муундарга, сөздөргө калтырылган тыбыштарды киргизүү;
 сөздөрдү берилген тыбышка жараша туура тандоо;
 сөздөрдөн сөз айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн түзүү;
 ырларды, тексттерди окуу;
 табышмактардын жандырмагын табуу;
 сүрөттөрдү

атоо;

сүрөттөр

тууралуу суроолорго жооп

алуу;
 Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү т олуктоо; таблицаны
алмаштыруу менен иштөө;
 сүрөт окуя (сүрөт сериясы) жана башкалар.
205

«Коомдук-турмуштук багыт алуу»
Азыраак акыл эстен артта калуу менен дүлөй окуучулардын
ийгиликтүү жеке коомдошуусу бул балдардын акыл -эс өнүгүүсүнүн
өзгөчөлүктөрү муктаждыктарын жана өзгөчөлүктөрүн

мамилеге

жараша болот, алардын билим алуу ишин маанилүү жана ийгилигин
камсыз кылат.
Коомдук-турмуштук багыт алуу сабак катары төмөндөгү темалар
менен көрсөтүлгөн:
Жеке гигиена:
Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.
Балдар
гигиена

менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке
калыптанышына

көмөк

көрсөтүүчү

иш -аракеттер.

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

күтүүгө

пайдалануучу

ар

түрдүү

тазалык

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

Кол

жуу үчүн щётка.
Кийим жана бут кийим.
Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны .
Кыздар жана балдар үчүн кийимдер.
Сезон боюнча кийим.
Кийимдин он жана терс жагы.
Кийим бөлүктөрү.
Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары.
Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;
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Кийим сактоо боюнча иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү ,
отургучка илүү, щётка менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка
менен

кийимди

планына

ылайык

тазалоо:

акырек,

жакасы,

төмөнкү буюмдар, толугу менен.
Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу
багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так
ылайык тийиштүү кийим кийүү.
Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан,
жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.
Бут кийим, ар кандай буюмдар. Бут

кийим, ар кандай түрлөрү:

эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук б ут кийим: кышкы,
жайкы, сезондук.
Бут кийим бөлүктөрү, байпак, апкыты, кончу, таманы, согончогу,
батеги.
Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар,
аспаптар.
каралган мейкиндиктеги бут кийимди коюу.

Тамактануу:
Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы,
жыты сырткы келбети.
Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт, балык,
нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү

207

оромолунан

алып

чыгуу:

ачуу,

чечүү,

мөмө-жемиштерди

чыгарганды, суюк азыктарды куйганды, ж.б.;
Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга ка йнак
суу куюу; кесүү аспаптары жана шаймандары менен иштөө,
тамак даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо. Тамак - аш
даярдоодо бычакты колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, б узулуп
кетен жерлерин алып таштоо.
Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти
даярдоо.
Дасторкондо жүрүм-турум эрежелерин сактоого.

Турак -жай:
Мектеп

жана

үй

шарттарынын

негизги

мазмунун,

функционалдык белгилери, үйгө коюлуучу гигиеналык т алаптар.
Эмерек анын бөлүктөрү.
Үйдү

тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

туруу

үчүн

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо үчүн зарыл болгон
жабдууларды

колдонуу;

аларды

сактоо

ыкмалары.

Бөлмө

өсүмдүктөрүнө кам көрүү . Сакталган анализаторлорду коомдуктурмуштук

багыт

алууда

колдонуу.

Турмуш -тиричилик

буюмдарын коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдонуу.

Транспорт :
Транспорт
транспортту
аялдамаларынын

каражаттарын

пайдалануу.
мүнөздүү

таануу.

Жүргүнчү

ташуучу

Жүргүнчү

ташуучу

унаа

өзгөчөлүктөрү

боюнча

табуу.

Коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелери.
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Транспорт каражаттар ын токтотуу. Жүргүнчү унаадан чыгуу.
Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл
транспорттук:

айдоочу,

дирижер,

инспектору.

Коомдук

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен
туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча,
берүү, сапардын аягына чейин сактоо.
Коомдук

транспорттогу

жүргүнчүлөрдү

жүрүм -турум

эрежелериКепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Сатуу мекемелери:
Дүкөндөрдүн айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.
Соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.
Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.
Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сак тоо.
Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып алуучунун сүйлөө
этикеттин пайдалануу.
Жүрүм-турум маданияты:
Күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.
Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.
Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
Баарлашуунун кептик эмес каражаттарын колдонуу (калыбын
кармай

билүү,

ашыкча

эмес

жаңсоону,

сүйлөгөн

кишиге

кайрылууну);
Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылуу.

209

Театр, музейлерг е жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам
сурап алуу.
Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.
Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.
Белектерди тандоону билүү.

4.2.4.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
инсандык-коомдук

өнүктүрүүгө,

дүлөй

аларды

окуучулардын

коомго

кошууга

багытталган.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил
артта калуусу бар Дүлөй балдарды адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү
жана

тарбиялоонун

максаты:

окуучуларды

инсандык-коомдук

өнүктүрүүгө салым кошуучу адептик-тарбиялоо чөйрө түзүү (сабак,
сабактан тышкаркы, жана мектептен тышкаркы)
Программаны максаттуу ишке ашыруу милдеттердин эки тобун
чечүүнүн жүрүшүндө жүзөгө ашырылат:
азыркы коомдук жана маданий контекстти түшүнүүнү камсыз
кылуучу

адеп -ахлактык

(окуучулардын

к урактык

түшүнүктөрүн

кеңейтүү

мүнөздөмөлөрүнө

өзгөчөлүктөрүнө ылайык)
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жана

жана

байытуу

типологиялык

адептик жана адамгерчилигинин терс сапаттарынын көрүнүшүн
түздөө.
адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү окуучулардын билим менен
азыраак акыл эстен артта калуу милдеттери (акыл -эс бузулуулары
бар) аркылуу жүзөгө ашырылат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тар бия программасын ишке
ашыруу, биздин өлкөнүн адеп -ахлак жана маданий каада -салттарын
камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
 үй бүлө, ден соолукка жана сер гек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

жана

жашоого

чыгармачылык

мамиле кылууга тарбиялоо;
 табиятка,

айлана-чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле кылууга тарбиялоо,
эстетикалык

идеалдар

жана

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
Билим берүү уюму көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил
же

бул

тарапка

артыкчылык

берип,

багыттарды

ар

түрдүү

ишмердүүлүктөрдүн формалары, түрлөрү менен толукташы мүмкүн.
Балдарды

адеп-ахлактык

жактан

өнүктүрүү

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
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программасы

-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен оку п кабыл алууну
педагогикалык уюшулган процесси;
-адеп-ахлактык

өнүгүү

инсандын

-

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,

бир бүтүн дүйнөнүн,

мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер рухий жана адепахлактык идеалдарын жана баалуулуктардын өзөктүү маанилерин
багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт: сабактардын
мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы иштерге жаш
балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун усулдары менен;
чоӊдор

жана балдар ортосундагы байланыш жана кызматташтык

мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин уюштуруу
боюнча иш тажрыйбасы;
Адептик өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү
мектеп үчүн иштелип чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
Дүлөй окуучулар үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

балдардын

билим алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен
Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн.
Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын акыл-эсинде
жеӊил артта калуусу бар. Дүлөй окуучулардын адеп-ахлактык
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өнүгүшүнө

өзгөчө

жетишкендиктер,

тарбиялоодо

калыптанган

түшүнүктөрүн (адеп -ахлак жана жалпы) реалдуу жашоодо колдонуу
жөндөмүн өнүктүрүү .

4.2.5. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
Дүлөй
болуп

окуучуларга
саналат,

(системалуу,

билим берүү жараянынын ажырагыс бөлүгү

жана

билим

үзгүлтүксүз,

берүүнүн

аралык,

жалпы

сабактан

принциптерине
тышкаркы

жана

сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын (көрүү милдеттерин
абалын эске алуу менен, атайын билим берүү муктаждыктары н эске
алуу менен, сакталган

анализаторлорго таянып, байытуу жана

практикалык өнүктүрүү ) принциптерге таянат.
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программа сынын максаты: жашоону коргоо, ден
соолукту

сактоо

жана

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

с ергек

жашоону

уюштуруу

калыптандыруу, экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
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Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюшт уруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология жумалыгын өткөрүү, сабак -тур,
сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар. Иш аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, д олбоорлоо иши.
Программа жалпы билим берүүчү мектеп үчүн иштелип чыккан
акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу начар окуучулар үчүн
БЖБ

БЫББПтын

муктаждыктарынын

негизинде

балдардын

өзгөчөлүктөрүн

эске

билим

алуу

менен

алуу
Уюм

тарабынан өз а лдынча иштелип чыгышы мүмкүн.

4.2.6. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык
Мүмкүнчүлүгү

иштин

чектелген

программасынын

окуучулардын

максаттары

Мамлекетти к

жалпы

башталгыч билим берүү стандартына ылайык акыл-эсинде жеӊил
артта

калуусу

бар

угуусу

начар

окуучулардын

акыл-эс

жана

эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык жагынан
кемчиликтерин

коррекциялоого,

социалдык

ылайыкташуусуна

багытталган.
 Программанын максаты -ар

бир

акыл-эсинде жеӊил артта

калуусу бар угуусу начар окуучуга жеке өнүктүрүү үчүн
кыйла жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү
чөйрөсүнүн түзүү;
 окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү жана билим берүү
жараянына

интеграциялоо

жогорулатуу;
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боюнча

мүмкүнчүлүктөрүн

 Коррекциялык иштин

программасы камтыйт: окуучулардын

белгилүү бир били м берүү муктаждыктарын канаттандырууну
жана

БЖББ

түзөтүүчү

БЫББПын

сабактардын

өздөштүрүүнү
тизмесин,

камсыз

мазмунун,

кылуучу

жана

ишке

аныктоо

үчүн

ашыруу планын;
 өзгөчө

билим

берүү

окуучулардын

муктаждыктарын

психологиялык,

медициналык

жана

педагогикалык текшерүүнү;
 окуучулардын

өнүгүү

өздөштүрүүдө

динамикасын

ийгилигин

БЖББ

мониторинг

БЫББПын

жүргүзүүсүн;

коррекциялык иштердин түзөтүүсүн;
 сабактарда, сабактан тышкаркы жана мек тептен
иш-

чаралардын

бүлөлүк

жана

биримдигинде

башка

коомдук

камсыз

кылынуучу,

институттардын

психологиялык -педагогикалык

тышкары

колдоо,

үй -

коомдук -

коррекциялык

педагогика жана психология жаатындагы, саламаттык сактоо
уюмдарынын

жана

мугалимдердин
аракеттерди

башка

жана

иштеп

уюмдардын

эксперттердин

чыгуу

жана

ишке

адистеринин,

түзөтүүчү
ашыруу

иш боюнча

кызматташтык механизмин;
 түзөтүүчү

ишинин

негизги

күтүлүүчү

жыйынтыктарын

камтыган.
 Коррекциялык

иштин

мүмкүнчүлүктөрү
кемчиликтери

программа сы

жеке

менен

жана

(же)

шартталган

ден

соолук

психикалык

жагынан

чектелген

окуучула рга

өзгөчө билим берүү муктаждыктарын аныктоого багытталган;
жеке-багытталган
жардамды

ден

психологиялык -медициналык-педагогикалык
соолугунун
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мүмкүнчүлүктөрү

чектелүү

окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен, атайын
билим

берүү

муктаждыктарын

эске

алуу

менен

(ПМПКнын

сунуштарына ылайык) ишке ашыруу.
Түзөтүү жумуштарынын программасы төмөнкү багыттарды
камтыйт:
o ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын өзгөчө
билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун
жана ишке ашыруу планы мен ен өз-өзүнчө багытталган иш чаралардын тизмеси;
o билим

берүү

чектелген

шартында

ден

окуучуларды

соолугунун

комплекстүү

мүмкүнчүлүгү
психологиялык -

педагогикалык-медициналык текшерүүнү жүргүзүү;
o окуу мониторингин жүргүзүү;
o түзөтүү иш-чараларын коррекциялоо.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү
түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн : Угуп кабыл алууну жана кеп
техникасын өнүктүрүү (фронталдык сабактар), кептик угууну жана
кептин

тыбыштык

тарабын

калыптандыруу

(жеке

сабактар),

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).
Коррекциялык
тышкаркы

-

өнүктүрүүчү

ишмердикте

иш-

окуу

системалуу

жана

сабактан

педагогикалык -

психологиялык байкоону;
комплекстүү психологиялык-педагогикалык коштоонун

жеке

маршрутун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу ар бир дүлөй
окуучунун өзгөчөлүктөрүн жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн
изилдөөнүн жыйын тыгы боюнча, анын ичинде кепти (оозеки
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жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү деӊгээли н, баарлашуу
көндүмдөрүн ж.б.;
о.э.

негизги

билим

берүүнүн

баштапкы

мазмунунун

өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн өнүктүрүү, балдар жана
кишилер менен инсан аралык мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;
атайын
өткөрүү,

(коррекциялык)
анын

ичинде

сабактарды
оозеки

(жеке

кепти

жана

жана
кабыл

топтук)
алууну

өнүктүрүүгө багытталган сабактарды өткөрүү;
Билим берүү жар аянынын бардык катышуучуларын билим
берүү

жана

сабактан

тышкаркы

иш -чараларды,

окуучулардын

башталгыч билимдин күтүлгө н жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү
жетишкендиктерин
боюнча,

билим

эске

берүү

алуу

менен

уюмунда

уюштуруу

угуусу

бузулган

жана
жан а

өткөрүү
угуусу

нормалдуу балдар менен алардын ата-энелери, башкаруу жана
педагогикалык кызматкерлер үчүн психологиялык жактан бейпил
айлана түзүүнү камтыйт.

Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык
иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана

негизги багыттарын белгилеп

коюуга мүмкүнчүлүк берет.
Угуусу

бузулган

окуучунун

жана

аны н

үй-бүлөсү

менен

системалуу өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,
психологиялык-педагогикалык,

маалыматтык

–агартуучу

иш

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.

2.

Диагност икалык иш

дүлөй окуучулардын жекече өзгөчө

билим алуу мукт аждыктарын, өнүгүү динамикасын,
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негизги

билим

берүүнүн

баштапкы

мазмунунун

өздөштүрүүсүн,

социалдык өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын
аныктоо

максатында

комплекстүү

изилдөөнү

жүргүзүүнү

камтыйт. Талдоо жүргүзүү боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү
иштин ийгилигини анализи жүргүзүлүп жана аны окуучулардын
муктаждыгына,

алардын

ата -энесинин

каалоосуна

жараша

өзгөртүү ишке ашырылат.
Диагностикалык иш __ дүлөй ар бир окуучуну ар түрдүү адистер
тарабынан (мугалим, мугалим -дефектолог, психолог, социалдык
педагог,

медициналык

кызматкер)

комплекстүү

изилдөөнүн

негизинде ишке ашырылат.
3.Кеӊеш иши
Билим

берүүнүн

бардык

катышуучуларынын

анын

ичинде,

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен
иштөөнүн

жалпы

негизги

багыттары

жөнүндө

биргелешкен -

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу; окуучулар менен иш
алып

баруу

боюнча

жекече

методдорду тандоо боюнча

багытталган

ыкмалардын

жана

психологиялык, медициналык жана

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегиял арын жана усулдарын
тандап алуу суроолору боюнча үй -бүлөгө кеӊеш берүү;
1. Маалыматт ык-агарт уучу иш
 Окуучуларды

окутуу

жана

тарбия

берүүн үн

ишинин

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз
ара

аракеттенүү

боюнча

өзгөчөлүктөрүнө

мугалимдер

жана
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байланышкан

ата -энелерге

маселелер

түшүндүрүү

иш -

чараларын ишке ашырууну камтыйт. Маалыматтык -агартуучу
иш өзүнө камтыйт:
 мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай
категорияларынын

өзүнчө -типологиялык

өзгөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
 маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;
 мугалимдердин

психолог иялык

компетенттүүлүгүн

жогорулатуу үчүн психолог иялык агартуу иштерин жүргүзүү;
 ата-энелердин
компетенттүүлүгүн

элементардык
калыптандыруу

психологиялык
үчүн

агартуу

иштерин

жүргүзүү;

2.

Психологиялык-педагогикалык

иш

билим

берүү

жараянынын бардык катышуучулар үчүн би лим берүү уюмунда
жана үй-бүлө шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө
багытталган.
Психологиялык -педагогикалык иш баланын классташтары, ата энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле калыптандырууга
көмөктү камтыйт;
класста/мектепте ички кагылышуусу жана топтор арасындагы
чыр-чатактардын алдын алуу боюнча иш алып барат;
класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз кылуу; жалпы
жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты алды н алуу
үчүн балага жеткиликтүү иштерде ийгилик уч урун камсыз кылуу.
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4.2.7. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк акыл-эсинде жеӊил артта
калуусу

бар

Дүлөй

окуучулардын

коомдо

жашоого

керектүү

коомдук тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар
системасын алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн
эске

алуу

менен

ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген

окууч улар менен биргеликте ар түрдүү иш-чараларды өткөрүү .
Билим

берүү

уюму

окуучулард ын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу
өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун реалдуу шарттарын эсепке алуу
менен

сабактан

багыттарын

тышкаркы

тандап,

ишмердүүлүктүн

уюштуруу

формаларын

артыкчылык

аныктап

алууга

укуктуу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды

уюштуруу

жана

өткөрүүнү

камсыз

кылуу

аркылуу

иш-чаралардын

түрлөрү

коомдук бириктирүүгө салым кошот.
Биргелешкен

сабактан

тышкаркы

сокур окуучулардын жана алардын кадимки өнүгүп келе жаткан
курбуларынын жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске
алуу менен уюштурулат.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

окуучулардын

жигердүү

эс

канааттандыруу,

алуу

билим

учурунда

берүү

уюмунда

муктаждыктарын

мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.

220

Окуучулардын сабактан тышк аркы ишмердүүлүгүн уюштурган
учурда

тармактык

карым

-катнаш

(мисалы,

кошумча

билим

берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен, маданий
жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү колдонулат.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

программасындагы

иш-

чараларды улантуу үчүн каникул учурунда балдардын жайкы эс
алуусун уюштуруучу жана ден соол угун чыӊдоочу уюмдардын,
тематикалык

лагерлердин

сменалары,

жалпы

билим

берүү

уюмдарынын жана кошумча билим берүү у юмдарынын жайкы
мектептеринин мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасын иштеп чыгуу
боюнча

иш-чаралардын

жумушчу

программасы

түзүлөт,

алар

башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү
программасын

пландаштырылган

натыйжаларын

өздөштүрүүгө

багытталган.

4.3. Уюштуруу бөлүгү
4.3.1. Окуу планы (вариант 1.3)
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткарууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
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Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу бою нча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.

Окуу планынын милдетт үү бөлүгү милдеттүү предметтик
аймактын курамын жана өздөштүрүүгө берилген окуу убакытын
класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамлекеттик -аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Билим берүү уюму билим берүү процессин уюштурууда, ар
бир

предмет

боюнча,

коррекциялык

–

өнүктүрүүчү

аймактын

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

окуу

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы уб акытта өткөрүлөт. Бул
аймакты

ишке

ашыруу

бөлүнгөн

сааттардын

сабактан

эсебинен

тышкаркы

ишмердүүлүккө

Түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактын

сааттарынын саны, билим берүү уюмунун жергиликтүү актысында
белгиленген.
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Окуу планы төмөнкү нормалардын негизинде иштелип
чыккан:

"Билим

Республикасынын

берүү
Билим

жөнүндө"
берүү

жана

Мыйзамда,
илим

Кыргыз

министрлигинин

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.

Иштөө режими.
Билим
тарабынан

берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН
белг иленген

билим

берүү

п роцессине

коюлган

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү
шартында
окуучуларга

Акыл-эсинде
БББ

жеӊил

БЖББПты

артта

калуусу

өздөштүрүүдө

бар

1 -класста

Дүлөй
кайталоо

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

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар Дүлөй окуучулардын
психо-физикалык жөндөмүн эске алуу менен, БББ БЖББПты ишке
ашыруучу билим берүү

уюмдун окуу сабактары 5 күндүк окуу

жумасында жүргү зүлөт. Сабактар 1 смена менен өткөрүлөт. билим
берүү

уюмунун

иш

режими

санитардык -эпидемиологиялык

кызматынын көзөмөлү астында жүзөгө ашырылат.
Жалпы

билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын

узактыгы – 1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем
эмес.
Окуу жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык
күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес. 1 - класстын
окуучулары үчүн окуу жыл ичинде директордун наамына берилген
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ата-энесинин арызынын негизинде 1 -жана 3-чейректе

эс алууга

кошумча жума белгиленет.
Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга
карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен
камсыз

кылышын,

сабактарды

өздөштүрүүгө

жогорку

сапатын

камсыз кылат.
Сабактардын

ортосундагы

танапис

10

мүнөт,

2 -жана

3-

сабактан кийин- 20 мүнөт.
Топтук түзөтүү сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 5 класстарга

топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече

коррекциялык сабактын узактыгы 20 мүнөт.
Окуу

жүктөмүнүн акырындап өстүрүү

"кадам" ыкмасын

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили
уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде
күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.
Тапшырмалар
менен

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүнө

таянуу

берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз

ишке ашырылат, демек, кла сстык журналдарга эч кандай баа
жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып билүү

мүнөздөгү

тапшырмалар

гана

сунушталат,

балдардын

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.
Бул тапшырмалардын максаты – окуучулардын өз алдынча үй
тапшырмасын

аткарууга

тышкы

жана

ич ки

стимулдарды

калыптандыруу. 1-чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү гана
тапшырмалар

сунушталат.

2 -чейректе

таанып-билүү

атайын уюштурулган иш ордун талап кыл баган
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мүнөздөгү

тапшырмалар

берилет. Үчүнчү чейректе класста башталган иштердин аякташын
үйдөн

аткаруу

боюнча

тапшырмалар

берилет.

та пшырмаларды

жүзөгө ашыруу үчүн ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.
Экинчи
«минимакс»

класстан

баштап

сабактар

принциби

боюнча

боюнча

сунуштал ат:

тапшырмалар

предмет

боюнча

тапшырманын бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кыл ынат, ал эми
экинчи бир бөлүгү - окуучунун каалоосу боюнча.
Бардыгы болуп, бардык сабактар боюнча тапшырмаларды
аткаруу убактысы (окуу менен) 3 -класс - 1,5 саатка чейин (90
мүнөт), 4-5-класстарга - 2 саатка чейин -120 мүнөт.
Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш
(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз өзүнчө жүргүзүлөт.
Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин
эмес

тыныгуу

уюштуруу

сунушталат.

45 мүнөттөн кем

Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттарын эске алуу менен) 1680 сааттан ашык эмес болуш керек.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө

жумасына сарпталган

сааттардын саны ( анын ичинде түз өтүү-өнүктүрүүчү аймактын
сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат) 1- 5-класстарда

10

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен
аныкталат.
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4.3.2 Башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган
жалпы

билим

берүүчү

программасын

ишке

ашыруу

үчүн

шарттардын системасы.
Кадрдык шарттар .
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар Дүлөй окуучулар үчүн
башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы
билим берүүчү программаны ишке ашырып жаткан педагогикалык
кызматкерлердин

ар

бир

кызмат

ордуна

тийиштүү

квалификациялык мүнөздмөгө туура келиши керек.
Мугалим-дефектолог

(сурдопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»
кесиптик

билими

же

"Атайын

билим

«Педагогика»

профили боюнча жогорку
берүү"

багыты

боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн ар кандай
кесиптеги жана даярдыктагы мугалимдердин кесиптик даярдыгы
бар адамдар сурдопедагогика жаатында кайра даярдоодон өтүшү
керек жана кесиптик кайра даярдоо жөнүндө диплом алыш керек.
Педагогикалык

кызматкерлери :

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,

дене

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сап аттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
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угуусу бузулган

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү
жогорку

кесиптик

кызматкерлер
билими

(административдик

менен

бирге

персонал)

белгиленген

үлгүдөгү

угуусу бузулган балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында
адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу
жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тартуу укугуна э э, ал
кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.
Финансылык шарттар
Кыргыз

Республикасынын

уюмдарында

бюджеттик

мамлекеттик

системанын

билим

тиешелүү

берүү

бюджеттин

каражаттарынын эсебинен дүлөй ар бир окуучуга мамлекеттик жана
акысыз билим берүү мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык
камсыз

кылуу

ББ

каржылоо

ченемдеринин

негизинде

жүзөгө

ашырылат.
Каржылык камсыздоо Дүлөй окуучулар үчүн БЖ ББ БЫЖББПтын ар
бир вариантына аныкталган материалдык -техникалык жана кадрдык
шарттардын өзгөчөлүгүнө ыл айык келүүгө тийиш.
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Дүлөй окуучу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө
жок,

курдаштарынын

инклюзивдик
окуучулар

билим
үчүн

чөйрөсүндө

алат

атайын

деп

божомолдоого

билим
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узартылган
берүү

мөөнөттө

болот .

Дүлөй

муктаждыктарына

ылайыкташтырылган

башт алгыч

ылайыкт ашт ырылган

жалпы

билим

берүүнүн

болжолдуу

билим

берүүчү

программа

каралышы керек, ал программаны ишке ашыруу боюнча ыйгарым
укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз кылуу үчүн:
1) Дүлөй окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББП ты ишке ашыруунун
жүрүшүндө

программанын

структурасына

коррекциялык

иштин программасын милдеттүү түрдө киргизүү адистердин
атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;
2) Зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына
тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка
кызматкерлердин

(жардамчылардын,

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн
керектүү

саламаттык

техникалык

сактоо

жабдууларды

жана

кызматкерлерин,
кошу мча

атайын

түзүлүштөрдү

коштоочу инженерди) белгиленет.
3) БЖББ БЫЖББПты жүзөгө ашыруу үчүн Дүлөй окуучулар үчүн
мамлекеттик

билим

берүү

материалдык-техникалык

стандартына

шарттарды

ылайык

түзүү

атайын

(атайын

окуу

китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабду уларды,
атайын

техникалык

каражаттар,

жардамчы

шаймандарды

колдонууга, атайын компьютердик программалар ж.б..)
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү чектелген бир окуучу үчүн Каржылык камсыздоону
аныктоодо жогоруда көрс өтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга

тийиш.
Каржылоо

БЖББ

БЫЖББПты

ишке

ашыруу

үчүн

адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
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ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу м енен эсептелет.
Ошентип, Дүлөй окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББ Пты ишке
ашыруунун

жүрүшүндө

каржылоого

караганда

класска

адамдык

бузулуулары
жогору

жана

жок

болушу

материалдык

ар

бир

мүмкүн.

окуучуну

Инклюзивдик

ресурстарга

нормативдик

чыгымдар, класста психика лык жана физикалык ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү

чектелген

ар

бир

2

окуучуга,

бүт

мектептин

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык

эсептелген.

Материалдык -техникалык шарттар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

аймактарды,

ошондой

эле

анын

ичинде

сабактан

түзөтүү -өнүктүрүүчү

тышкаркы

ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

нормаларга

жана

өрт

коопсуздугунун та лаптарына жооп бериши керек. Алыскы иш алып
барууну уюштур уу зарыл болсо, адистер компьютердик
аралыкта

орнотулган

жабдуулар дын

комплектиси

менен

жана
толук

камсыз болушу керек.
Маалыматтык колдоо көрсөтүү дүлөй ар бир окуучуну зарыл
болгон ченемдик укуктук базаны
катышуучуларына

жана билим берүү жараянынын

болжолдолгон мүнөздөмөлөрү боюнча билим

берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.
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Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине
шарттар түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki
куралдары,

санариптик

электрондук

маалымат

видеоматериалдар),

ресурстарды,

анын

электрондук

ичинде

билим

берүү

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтом ун, байланыш
технологияларын, ар бир окуучуга ылайыкташтырылган нег изги
билим

берүү

программасын

өздөштүрүүдө

жакшы

жыйынтык

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды
колдонуу зарыл.
Укпай калган жана начар уккан окуучулардын өзгөчөлүктөрүн
жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук жана билим
берүү интеграциялоонун айрым түрлөрү болжолдолот.
Бул адистердин ортосундагы жогорку
макулдашуунун

милдеттүү

талап

кылат.

сапаттагы өз ара
Ошол

жана

башка

адистерге өзгөчө психология жана коррекциялык педагогика, анын
ичинде санариптик китепканаларга, порт алдар менен сайттарга,
аралыктык

кенеш

берүү ,

квалификациялуу

адистердин

жеке

пикирин алууга кайрылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек.
Ошондой

эле,

анын

ичинде

тармактык

ресурстар

жана

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу
камсыз кылат.
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Мейкиндикти уюштурууга талаптар
Башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкталган

негизги

билим

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:
2) дүлөй окуучулардын
билим

берүүнүн

Стандартта белгиленген Башталгыч

ылайыкталган

негизги

били м

берүү

программасын өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн;
3) төмөнкү шарттарды сактоону:
 билим

берүү

ченемдерин

процессинин

санитардык -гигиеналык

(суу үчүн талаптар, канализация, жарык

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);
 турмуштук-санитардык
гардеробдор,

шарттар

дааратканалар,

жеке

(жабдылган
гигиена

жерлер

ж.б.);
 коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу
орду,

мугалимдер

бөлмөсү,

психологиялык

жардам

бөлмөсү, ж.б.) болушу;
 өрт жана электр коопсуздугу;
 эмгекти коргоо боюнча талаптар;
 өз убагында оңдоо мөөнөтү жана көлөмү.

3)

окуу

маалыматтарына,

ББ

уюмунун

ички

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.
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түзүмдүк

Билим берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Начар уккан жана кеч укпай калган балдар үчүн жеткиликтүү
чөйрөнү уюштуруу үчүн маанилүү шарт болуп, иш-класста же
башка бөлмөдө окуучунун жайгашкан жеринде, жамааттык иш
чараларды

ө ткөрүүд,

жүрүүчүлөрдөгү

атайын

басылма

алачык

түрүндө

же

электрондук

берилген

алып

маалыматтык

тексттердин, билим жыйындарынын күн тартиби боюнча кошумча
маалыматтардын кайталаган үндүк маалыматтарды, бөлмөдө добуш
деңгээлин контролдоо болуп саналат;
Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар
бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде
сурдотехникалык каражаттар менен,

ж.б. инвентарь менен начар

уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет үчүн
каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары

менен камсыз

болушу керек.
Инклюзия шартында класстардын толуу дара жасы 2
окуучудан ашык эмес. Класстын жалпы толушу: 1 дүлөй
бар

болсо

25тен

ашык

э мес

ден

соолук

дүлөй
окуучу

мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген окуучу- 2 дүлөй окуучу болсо, 20дан ашык эмес ден
соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген окуучу.
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Окуунун убакытт ык режими
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы СанЭжК
тарабынан аныкталат.
Чарчоонун

алдын

алуу

максатында

иш

жөндөмдүүлүгү

оптималдуу болушу үчүн жумасына 1 жолу шаршемби же бейшемби
күнү жеңилдетилген окуу күнү болушу керек.
Сабакта окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи к ласстардан
башка

класстарга

40

мүнөттөн

ашпоог о

тийиш.

Сабактардын

ортосундагы танапистин узактыгы 10 мүнөттөн кем эмес.
Ар

бир

сабактын

ортосунда

дене

тарбия

мүнөттөрү

өткөрүлүшү зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө жан а
дене калыбын коррекциялоого багытталган.
Мындан тышкары, дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун
жандантууга

жана

киргизилет).

Укпай

чыңалуусун
калган

жоюш

жана

үчүн

начар

зарыл
уккан

психологиялык-медициналык-педагогикалык

колдоо

көнүгүүлөр
окуучуларды
сабактарда

жана сабактардан тышкары убакытта төмөнкү адистер тара бынан
жүзөгө ашырылат: мугалимдер, психологдор, саламаттык сактоо
адистери (педиатр-дарыгер, дарыгер –сурдолог, медайым).
Укпай калган жана начар уккан бала, окуу күнү ичинде жана
сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу
аппаратын же кохлеардык имплантты жана аппаратты, же эки
кохлеардык имплантты колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эске
алуу менен); окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
жүрүшүндө зымсыз аппаратура колдонулат, мисалы, FM -системасы.
балдар жана кишилер үчүн

жеке аппара тка
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жана кохлеардык

имплантантка сарамжалдуулук менен мамиле жасоого мүмкүнчүлүк
берет.
Иш ордун уюштуруу
Укпай

калган жана начар уккан окуучунун партасы, бала

отуруп мугалимдин жана өз классташтарынын
абалда турушу керек. Баланын
берилиши

керек.

Партадан

жүзүн көрө алган

жумуш ордуна жарык жакшы

доскада

жайгашкан

маалыматка,

маалымат такталарына түздөн -түз эркин мүмкүнчүлүк керек.
Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер мугалимдин кошумча
жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланы луучу

атайын

турак орнотулушу зарыл.
Окуу ордун уюштурууда о куучунун өзгөчө муктаждыктары,
моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуулар дын
бардыгы эске алынат. Көрүү жөндөмдүүлүгү начар укпай калган
жана начар уккан окуучунун иш орду офтальмологтун сунуштарына
ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында бузулуулары
бар укпай

калган жана начар уккан

окуучуну н иш орду атайын

жабдылган болушу керек.
Укпай калган жана начар уккан окуучунун ата-энеси

баланы

жекече жана заманб ап электр-акустикалык үн күчөткүч аппаратура
менен камсыз кылуусу милдеттүү шарт болуп саналат.
Заманбап санариптик угуучу аппараттар менен бинауралдык
(эки жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплантты колдонуу
жана жеке угуу аппаратын (медициналык далил эске алуу менен)
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бир эле убакта пайдалануу оозеки сүйлөөнү жана кептик эмес
дабыштарды кабыл алуунун

н атыйжалуулугун жакшыртат жана

мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез
тапканга мүмкүнчүлүк берет.
Билим берүү уюмунун китепканасы окуу планынын бардык
окуу предметтери боюнча басма билим ресурстары жана ЭОР менен
жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча адабият фон ду менен
камсыз

болуусу

зарыл.

адабиятынын, илимий

К ошумча

адабияттар

Фонду

балдар

–популярдык адабиятты жана мезгилд үү

басма сөздү камтууга тийиш.
Заманбап маалыматтык билим берүү
тренажер,

анын

ичинде

Wiki

чөйрөсүнүн (флеш -

куралдарды,

санариптик

материалдарды), анын ичинде электрондук маалымат ресурстарды,
электрондук билим берүү ресурстарын, маалыматтык технологи ялар
топтомун,

байланыш

технологияларын,

тийиштүү

техникалык

каражаттарды ишт ешин камсыз кылуу керек, бул ар бир окуучунун
билим берүү программаларын

өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка

жетишүүнү камсыз кылат.
Билим берүү уюмунун маалыматтыцк -билим берүү чөйрөсү
электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга
мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш:
 билим берүүнү пландоо;
 билим

берүү

мугалимдердин
ресурстарын

материалдарын
жана
билим

сактоо

окуучулардын
берүү

жана

иштерин

жараянынын

колдонуу;
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жайгаштыруу,
маалымат

катышуучуларын

 угуусу бузулган балдардын негизги жалпы билим берүүнүн
негизги билим берүү программаларын өздөштүрүүсүн жана окуу тарбия иштеринде жыйынтыктарын прогрессин жазууну;
 өз

ара

интернет

-

жараянынын
тармагын

анын

катышуучуларынын

башкаруу

жараянынын

аркылуу,

ичинде

билим

берүү

ортосундагы

билим

берүү

билим

берүү

көйгөйлөрүн

жүрүшүндө

чечүү

түзүлгөн

үчүн

маалыматтарды

колдоно

билүү;
 окуу

катышуучулардын

билим

берүү

ресурстар ын

чейин

Интернеттен колдонууну көзөмөлгө алуу (маалыматты алуу га
мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү
жана

билим

берүү

максаттарына

карама -каршы

келген

маалыматтарга чектөө коюу).

ДҮЛӨЙ

ОКУУЧУЛАР

БЕРҮҮНҮН

БОЛЖОЛДУУ

ҮЧҮН

БАШТАЛГЫЧ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

БИЛИМ
Ж АЛПЫ

БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ПРОГРАММАСЫ (ВАРИАНТ 1.4.)
5.1. Максаттуу бөлүм
5.1.1. Түшүндүрмө кат

Программанын 1.4 - варианты боюнча инклюзивдик билим
берүү чөйрөсүндө окуп жаткан окуучулардын акыркы жетишүү
үчүн талаптар бардык баскычтарында дени сак курдаштар ынын
акыркы жетишкендиктерине жана окутуунун акырына карата абал
боюнча талаптарга жооп бербейт.
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Окутуунун жыйынтыгын баалоодо балдардын өнүгүшүндөгү
өзгөчөлүктөргө

байланыштуу

жетишээрлик

табигый

кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин эстен чыгарбаганыбыз
маанилүү,

бирок,

жалпысынан,

алардын

окуп -үйрөнүүсү

жана

өнүктүрүү ийгиликсиз катары кароого болбойт.
Программанын

1.4

вариантында

улам

олуттуу

аргасыз

жөнөкөйлөтүлгөн окутуу жана тарбиялоо, ошонд ой эле окуучуга
ылайыкташтыруу мүмкүн болушунча көп жана дени сак курдаштары
менен өз тажрыйбасын жана өз ара чектөө, бир к ыйла татаал
коомдук чөйрөгө киргизүү өзгөчө ишти талап кылат.
Бул вариант өнүктүрүү боюнча олуттуу жылыштар бар болсо
угуусу начар жана укпай калган баланы окутуунун 2.2. вариантына
которсо

болот Стандартка ылайык

бул топтогу окуучулардын

башталгыч жалпы билими, окутууну аяктаган учурга карата ден соолугунун

мүмкүнчүлүгү

окуучулардын

боюнча

жетишкендиктерине

чектөөлөрү

туура

пролонгацияланган (узартылган) окуу

болбогон

келбейт,

билимди

мөөнөттөрүндө алат деп

болжолдойт.
Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП) иштеп чыгууда
жана ишке ашырууда алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн
төмөнкү негизги милдеттерди чечүүнү карайт:
 акыл-эсинде
окуучунун

жеӊил
адептик

артта

калуусу

өнүгүүсүн,

бар

угуусу

жалпы

бузулган

маданиятын

калыптандыруу;
 акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

окуучуну инсандык өнүктүрүү;
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бар

угуусу

бузулган

 акыл-эсинде
окуучунун

жеӊил

артта

өзгөчө

калуусу

билим

бар

угуусу

берүү

бузулган

муктаждыктарын

канааттандыруу;
 окуу

сабактарын,

коррекциялык

өздөштүрүүсүндө ,

жекече

мүмкүнчүлүктөрүн

эске

өнүктүрүүчү

-

курстарды

өзгөчөлүктөрүн

алуу

мене н

жана

пландаштырылган

натыйжаларга жетишүү;
 окуу ишин өздөштүрүүсүнө түрткү берүү;
 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;
 акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

угуусу

бузулган

окуучунун таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн
жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы
билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасын
өздөштүрүүсүнө терс таасирин минимизациялоо;
 Башталгыч жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз
кылуу;
 жалпы

башталгыч

жана

негизги

жалпы

билим

берүү

ырааттуулугун камсыздоо;
 билим берүү процессинде иштиктүү типтеги заманбап билим
берүү

каражаттарды

жана

коррекциялоо

каражаттарын

пайдалануу;


клуб, секция, студия системасын колдонуу менен коомдук
пайдалуу

иштерин

ишмердүүлүгүн,

жүргүзүү,

спорттук–ден

соолукту

комдук–пайдалуу
чыңдоо

иштерин

уюштуруу, окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана
шыктарын табуу;
 Окуучулардын,
өкүлдөрүнүн),

алардын

ата -энелеринин

педагогикалык
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(мыйзамдуу

кызматкерлердин

жана

коомчулуктун

мектептин

ички

социалдык

чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

угуусу

бузулган

окуучулар коомдук тажрыйбаны окуу предметтер ин изилдөө
процессинде

түзөтүү

-

өнүктүрүү

курстардын

жүрүшүндө

топтоо мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу.

Дүлөй окуучулардын психологиялык-педагогикалык
мүнөздөмөсү

Программанын 1.4 варианты акыл-эсинде жеӊил артта калуусу
бар (интеллектиси бузулган), п сихикалык өнүгүүсү кечеӊдеген
жана көрүү жөндөмдүүлүгү начар, церебралдык шал оорусу м енен
жабыркаган (ДЦП) дүлөй окуучуларга билим берүү үчүн иштелип
чыккан.

Эки

же

андан

ашык

бузулууга

ээ

болгон

окуучуларды

өнүктүрүү - бир кыйла татаал, ант кени ар бир алгачкы бузулуу
экинчи бузулуулар менен комплексте болот, бул бузулуулардын
жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана ордун толтурууга тоскоолдук
кылат.
Бул,өз кезегинде, окуучулард ын билим шарттарына көнүүсүн
жана негизги баштапкы билим билим берүү ылайыкташтыр ылган
программаларын өздөштүрүү натыйжалары жетишүүнү кыйындатат
жана

билим

алуунун

өзгөчө

муктаждыктарын

шарттайт.

Ошондуктан бул балдарды окутууда полифункционалдык билим
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берүү чөйрөсүн түзүүнү, педагогикалык мейкиндикти уюштуруунун
өзгөчө шарттарын талап кылат.
5.1.2. Дүлөй окуучуларга жалпы башталгыч билим бер үүнүн
болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим бер үүнүн
программасын өздөштүрүүсүнүн

күтүлүүчү натыйжалары

(вариант 1.3.)
Күтүлүүчү

натыйжалардын

түзүмүндө

инсандык

жыйынтыктарга негизги орун берилет, себеби, алар коомдук жана
маданий тажрыйба өздөштүрүү үчүн зарыл болгон татаал жашоо
компетенцияларын камсыз кылгандыгына байланыштуу болот.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар дүлөй окуучулар
(акыл-эс бузулуулары бар) о куучулардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен
Филология
Кыргыз/ орус тили
Башталгыч билим бер үү баскычында Филология

предметтик

аймагы

класстарда)

«Сөз

өстүрүү»;

«Окуу»;

«Жазуу»

(1 -2

предметтеринен турат жана төмөнкү предметтик жыйынтыктарды
калыптандырууга багытталган
 окуучулардын чондор менен (мугалим менен) баарлашууга
муктаждыгын калыптандыруу, маанисин түшүнүүнү;
 өтүнүч, суроо менен кайрылуу мүмкүнчүлүгүн түзүү;
 иштин аткарылгандыгы тууралуу, ишти улантуу үчүн уруксат
алуу үчүн иш-аракеттер тууралуу пикир үйрөнүү.
Окуу.
 окуу көндүмдөрүн калыптандыруу;
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 текст менен иштөө жана кептик ыктарды калыптандыруу:
окулганды чындык менен тууралоо, буюмдар менен, сүрөттөр
менен;
 окулган текстке тийиштүү реакция окутуу: кубануу, кайгыр уу
ж.б.;
 окулгандын

мазмунун

жеткиликтүү

вербалдык

жана

вербалдык эмес каражаттар менен бере билүү жөндөмдүүлүгү;
 китепте багыт алуу жөндөмү: текстти көрсөтүлгөн беттен
табуу, атын, авторун көрсөтүү;

Математика
 сандар, өлчөмдөр жана геометриялык фиг уралар тууралуу
баштапкы математикалык билимдерди буюмдарды сүрөттөп
жана түшүндүрүү, жараяндарды, кубулуштарды, ошондой эле
алардын сандык жана мейкиндик мамилелерине баа берүү
катары колдонуу;
 ченөө, саноо, өлчөө, баалоо негиздерин өздөштүрүү;
 окуу-таанып

билүү

жана

маалыматтык,

күнүмдүк

жана

кесиптик маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй математикалык
билимдерди колдонуу.
Коом т аануу жана т абият т аануу
 жандуу

жана

жансыз

жаратылыш

объектилерин

жана

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;
 жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же
тышкы

белгилери

боюнча

салыштыры п,

изилденген

объектилердин жөнөкөй классификациясын аткарууга;
 чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.
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 Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй
мамилелерди аныктоо;
 Сакталган анализаторлордун жашоодо зарылдыгын түшүнүү.
Искусст во
Эстетикалык сезимдерин өнүктүрүү "сулуу" жана "сулуу
эмести"

айырмалоо,

тү шүнүү,

сулуулукту

көрө

билүү

жөндөмү;
 көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы
тарабын жана турмуш кубулуштарын сүрөттөө жөндөмү,
таануу жана сүрөттөө;
 ар

түрдүү

көркөм

иш -чаралар

боюнча

башталгыч

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр; мейкиндикте
жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам түзүү
көндүмдөрү;
 сүрөттү

окуу

жана

табигый

түрү

мен ен

салыштыра

билүүнү;
Дене т арбия
 Дене тарбия адамдын ден соолугун бекем дөө боюнча ар
кандай формаларын жүзөгө ашыруунун системасы катары.
 Физикалык

көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана

өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши.
 Дене-бойду жана негизги физи калык сапаттарын өнүктүрүү
менен байланышы.
Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч, ылдамдыкты,
чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
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Технологиялар
 материалдардын
кездемеден,

айрым

түрлөрү

чопо,

менен

табигый

иштөө

(кагаз,

сүрөттөр,

ж.б.)

жөндөмдүүлүктөрү;
 тапшырмага ылайык өндүрүү үчүн материалдарды тандап алуу
мүмкүнчүлүгү;
 айрым

материалдарды

кайра

иштетүү

боюнча

курал

пайдалануу көндүмдөрү;
 коопсуздук талаптарын жана санитардык талаптарды билүү;

5.1.3. Дүлөй окуучулардын башталгыч билим берүү боюнча
жалпы

билим

берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу

программасын өздөштүрүүнүн белгиленген жыйынтыктарына
жетүүсүн баалоо системасы
Акыл-эсинде
ЖББЫБПты

бузул уулары

өздөштүрүү

бар

дүлөй

окуучулардын

жыйынтыктарындагы

БББ

инсандык

жыйынтыктары бааланбайт.
Пландаштырылган

натыйжа ларга

жетишкендиктерин

баалоо

толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрдүн ) пикирин
эске

алуу

керек,

анткени

баалоонун

маанилүү

параметри

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

турмушунда,

өз

даярдыгын

жана

жөндөмдүүлүгүн

көрсөтүүсү болуп саналат.
Акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

угуусу

бузулган

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы
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жетишкендиктерине

баа

берүү

жолдорун

аныктоод

төмөнкү

принциптерге таянууга максаттуу:

1)өнүгүүүнүн
окуучулардын

жекече

атайын

жана

билим

типологиялык

алуу

өзгөчөл үктөрүн

муктаждыктарына

жараша

баалоону чектөө;
2)окуучулардын психикалык жана коомдук өнүгүүс үн, жеке
шыгын,

мүмкүнчүлүктөрүнд өгү

өзгөрүүлөрдү

изилдөө

менен,

жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;
3)окуучулар

үчүн БББ ЖББЫБПтын мазмунунун өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерди

баалоодо

өлчөө

параметрлерди, критерийлерди жана инструменттердин биримдиги
калыс баалоону камсыз кыла алат.
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

окуучулардын жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө билим берүү
иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле кылуу, баа б ерүү
үчүн эки топтогу күтүлгөн натыйжаларга жетүүг ө жол берет:
инсандык, жана предметтик.
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо с окур окуучулардын өзүнчө предметтер
боюнча,

коррекциялык -өнүктүрүү

аймактын

курстары

боюнча

пландаштырылган натыйжаларга жетишүү болуп саналат.
Окуу

предметтерин

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик ж ыйынтыктарды
баалоо системасы, окуучулардын билим алуу жетишкендиктеринин
динамикасын баалоону камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин
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өнүгүүнү

баалоо

менен

предметтик

мазмунду

өздөштүрүү

денгээлин баалоону камтыйт.
Окуу сабактарын өздөштүрүү менен байланышкан предметтик
натыйжаларга баа берүү объектиси, андан ары күнүмдүк жашоо
шартка көнүү боюнча окуучулардын

окуу-таанып билүү, окуу-

практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат.
Жыйынтыктоо баалоо сабактагы кыймылдарды

ийгиликтүү

өздөштүрүүсүн контролдоо менен чектеле т.
Жыйынтык
алар

баага предметтер боюнча

билим берүүнүн

кийинки

натыйжалар чыгарылат,

баскычка өтүү мүмкүнчүлүгү

жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат

5.2. Мазмундуу бөлүм
5.2.1. Жалпы негизги

окуу иш -аракеттерин калыптандыруу

программасы (вариант 1.4.)
Программа интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган дүлөй
окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк жана
коммуникативдик иш -аракеттерин калыптандырууга багытталган.
Окуу

сабактар

окуучулардын

боюнча

жалпы

жалпы

иш-аракеттерин

(уни версалдуу)

окуу

көрсөткөн,

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компонент теринде кеӊири багыт алуусуна, окуучулардын
таанып билүү жана билим берүү максаттарын
түзөт.
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өнүгүүсүнө өбөлгө

Инсандык

3.

«окуучу» ролун

жалпы

окуу

иш-аракеттери

баланын

кабыл алууга даярдоону камсыз кылат,

окуучуга жеткиликтүү ролдук функцияларды

түшүнүүнү жана

окуу

уюштурулушуна

процессинин

мазмунуна

жана

кызыгуунун негизинде кошулууну камсыз кылат.
4.
5.

Коммуникативдик жалпы окуу иш-аракеттер окутуу

процессинде курдаштары жана чоӊдор менен пикир алышуу
жөндөмдүүлүгүн камтыйт.
Билим алуунун ар кандай учурларында окуу

иш-аракеттеринин

тобун колдоно алуу, алардын калыптанышынын көрсөткүчү болуп
эсептелет.
Негизги окуу иш-аракетт еринин мүнөздөмөсү
Инсандык окуу иш-аракеттери .
Инсандык окуу иш-аракеттеримектепке

карата

оң

маанай,

окуучунун

ички

абалы,

мектеп

жашоосундагы маанилүү учурларына багыт алуу жана "окуучу"
ролун

кабыл

алуу;коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

материалдар ына

окуу-таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

сезип

муктаждыкты

кабылдоо

колдонуу жөндөмү;
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үчүн

өнүктүрүү,
тиешелүү

окутуу

ыкмаларды

 мугалимдердин, балда рдын, ата-энелердин баалоосун түшүнүү
боюнча,

окутуу

ишмердүүлүгүндөгү

ийгиликтин

/

ийгиликсиздиктин себептерин түшүнүүгө багыт алуу;
 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш курагына
 ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек жашоого даяр болуу;
Коммуникативдик окуу

иш -аракеттер төмөнкү көндүмдөр менен

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

окуучу-

кайрылуу,

ар

үчтөн,

кандай

окуучулар);

коомдук

чоңдорго

учурларда

жардам

сурап

курдаштары

менен

кызматташуу.
Өтүнүч, каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин
тапшырмасы боюнча же өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.
Жөнгө

салуучу окуу

иш -аракеттери төмөнкү көндүмдөр

менен

көрсөтүлгөн: «сабак», «танапис» түшүнүктөрүн окуу маселеси н
кабыл алуу жана эске сактоо; мугалим тандаган багыттарды эске
алуу-

менен

биргеликте

жаңы

окуу

материалында

иш-аракет

кылуу;коюлган тапшырмалар боюнча, ишке ашыруу шарттарына
ылайык иш-аракеттерин аткаруу;
иш-аракеттерди
мугалимдин,
сунуштарын

жүзөгө

шериктердин,

ашыруунун
ата -энелердин

тууралыгын
жана

баалоо;

башкалардын

жана баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу; иш -аракет
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аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө, аларга баа
берүү жана эсепке алуунун негизинде зарыл өзгөрүүлөрдү жасоо;
зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;
Таанып

билүү

окуу

иш-аракеттери

төмөнкү

ыктар

менен

көрсөтүлгөн:
маселелерди

чечүү

үчүн

белги -симвоолдук

каражаттарды

пайдалануу;
жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;
маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда

багыт алуу;

маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;
билимдерин

жана

көндүмдөрүн

вербализмин

алдын

алуу;

ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ болуу.
Жалпы окуу иш-аракеттерин калыптандыруу, окуучулардын
жалпы

маданиятын,

баалуулук

-инсандык,

таанып

билүүсүнүн

өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу, сабактан тышкаркы
иш-чараларда

жана

сабактарда,

коррекциялык

-

өнүктүрүүчү

аймактын курстарында ишке ашырылат.

Башталгыч
аракеттерин

билим

берүү

баскычынд а

калыптандыруу

окуу

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактардын

жалпы

сабактарында

ишжана

курстарында, сабактан

тышкары жана мектептик ишмердикте ишке ашырылат.

248

окуу

5.2.2.

Окуу

предметтердин,

коррекциялык -өнүктүрүүчү

аймактын курстарынын программасы
Кыргыз/орус тили
Окуу сабактарынын программалары дүлөй акыл эси жеӊил
артта калган (интеллектуалдык бузулуулары бар) окуучулардын
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүүнүн

күтүлүүчү

жыйынтыктарга

жетишүүнү камсыз кылышы керек.
Окутуу

балдардын

ар

кандай

ишмердигинин

түрлөрүн,

өнүктүрүү жана балдардын баарлашууга муктаждыгын колдо нуу
шартында
Кепти

калыптандырууну камтыйт.
өнүктүрүү

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

түрлөрүн

уюштуруу, ошол эле учурда, оозеки сүйлөө кебинин лексикалык,
грамматикалык

жана

фонетикал ык

тарабын

калыптандыруу

процессинде жүзөгө ашырылат. сөз өнүктүрүү боюнча иш кеп
ишмердүүлүгүн ар кандай формаларында

калыптандыруу (оозеки,

оозеки-дактилдик, жазуу) позициясында каралат.
Кенже

окуучуларды

тилге

коррекциялык

окутуунун

артыкчылыктуу багы ты болуп кеп ишмердүүлүгүнүн калыптанышы
жана тил жөндөмдүүлүгүн, кептик жүрүм-турумун өнүктүрүү болуп
саналат,
Кептин грамматикалык түзүлүшүн үйрөтүү, негизинен экинчи
класста балдардын тилди

иш жүзүндө өздөштүрүү менен ишке

ашырылат.
Окуучулардын

тил

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүктүрүү

атайын

көңүл бурууну талап кылат. Башталгыч класстарда билим берүүнүн
негизги милдети кептик жүрүм -турумду түзүү болуп саналат, бул
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чөйрөдөгүлөр

менен

баарлашууга

каалоо

жана

жөндөмдүү

болуп,оозеки айтылган сөздөрдүн негизинде маалыматты кабыл
алуу жана ага жооп берүү процессинде ишке ашырылат. сүй лөө
ишмердигине

окутуу

анын

кандай

түрлөрүн

түзүүнү

камсыз

кылышы керек: сүйлөө (маек жана монолог кеби), жазуу, окуу, уг уу
(жеткиликтүү болгон чектерде).
Сүйлөө ишмердигинин ар бир түрүн өздөштүрүү балдардын
сүйлөө

муктаждыктарын,

кепке

умтулуусун

калыптандырууну,

сүйлөөнү пландоого окутууну, аны ишке ашыруунун ыкмаларын
жана каражаттарын тандоо боюнчаыктарды түзүүнү тала п кылат.
Окуучулардын кебин өнүктүрүүнүн натыйжалуулугунун шарты
билим берүү процессинде

тил үйрөнүү үчүн ар кандай ыкмалар ды

колдонуу болуп саналат.Жаңы сөз менен таанышуу (сөз айкашынын
жаңы түрү менен) белгилүү бир сөздөрдү (сөз айкаштары сыяктуу)
колдонууну талап кылган кырдаалдарда, предметтик -практикалык
ишмердүүлүктүн шартында, ишке ашырылат.
Кептик материалды өздөштүрүү жана бышыктоонун билим
алуу процессинин ар кандай түрлөрүндө көптөгөн кайталоо менен,
сөз өстүрүү, окуу жана математика сабактарында жүргүзүлөт.

Заманбап билим берүү уюму акыл -эс бузулуула ры бар дүлөй
балдарды окутууда жайлуу билим берүү чөйрөсүн түзүү үчүн,
жетишерлик
болушу

көп

керек.

тармактуу
Мындай

б илим

шартта,

берүү

мүмкүн,

компоненттерине
маанилүү

ээ

күнүмдүк

түшүнүктөр айрым активдүү сөздүк запасын түзүү үчүн, ошондой
эле балдардын буттары -бул категорияга демилгелүү сөз бир аз
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өлчөмдө. Бул учурда, билим берүү ийгилиги сүйлөө материалдык
көлөмүн

кыскартуу,

ошондой

эле

ар

кандай

билим

берүү

жагдайларды, анын кайталанышын т ез-тез уюштуруу менен камсыз
кылынат. Дүлөй окуучулардын кептик өнүгүүсүнүн натыйжалуу
педагогикалык зарыл шарты болуп тил үйрөнүү үчүн ар түрдүү
ыкмаларды колдонуу, анын ичинен окуучуларга жекече мамиле
болуп саналат.

Жазуу.
Сабаттуулукту
түрлөрүн

жана

өздөштүрүү,

алардын

кептин

колдонуу

негизги

эрежелерин

ар

кандай

өздөштүрүү.

Материалдын ичинде сабаттуу өз алдынча кепти өздөштүрүү. Басма
тамгаларды жана алардын дактилологиялык
программасы боюнча тыбыштардын

белгилерин окутуу

үйрөнүү кезегине ылайык

өздөштүрүү.
Алиппенин

кесилген

тамгаларынан

сөз

өстүрүү

боюнча

сабактарда (сөз белгинин үлгүсү боюнча) окуган предметтерди
жана

кубулуштарды

Алиппенин

чагылдырган

сүрөттөргө

жазуу

түзүү.

кес илген тамгаларынан сөздөрдү түзүү (1, 2, 3-

муундан турган).
Алиппенин

кесилген

тамгаларынан

сөздөн

калтырылган

тамганы таануу жана киргизүү жөндөмдүүлүгү (сөз үлгүсү боюнча).
аларга таяк жана түрдүү түстөрдүн талчаларынан дубликаттарын
тандоо менен түз сызыктардын жана калыптардын жөнөкөй сөз
айкаштарын
кыймылдарын

чыгаруу

жа на

макулдаштыруу

кабаттоо жана түз сызыктар

түзүү.
жана

Манжалардын,
өнүктүрүү.

колдун

Ийлеп -чаптоо,

боюнча кайчы менен кагазды кесүү.
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ичке таяк, түстүү саман, кагаз тилкеси нен фигураларды түзүү.
Мозаика менен оюндар. Колдун майда моторикасын өнүктүрүү .
Туура жазуу көндүмдөрү: отуруу, дептер, калем, карандаш
орду.

Контуру

буюмдарды

боюнча

схематикалык

геометриялык
чийүү.

формаларга

Жөнөкөй

окшош

тамгалардан

кыйла

татаал тамгаларды жазууга окутуу. Жазуу техникасын өздөштүрүү;
текстти көчүрүү; ка та таап, аларды оӊдоо; жазуу кебин баарлашуу
жана окутуу каражат ы катары колдонуу.
Сөз өстүрүү.
Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне
максат менен баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү ке пти
практикалык

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

жана

Өз

пикирин

күнүмдүк

өздөштүрүү

билдирүү.

баарлашууда

(саламдашуу,

кеп

Окуу

этикетинин

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки

жана жазуу түрүн дө суроо-жооп

диалогун түзүү.
Кептин ар кандай түрлөрүн колдону п ар кандай тема боюнча
оозеки

айтууну

иш

жүзүндө

өздөштүрүү.

Сюжеттик

сүрөткө

суроолордун жардамы м енен жооп түзүү жана жазуу (сур оолор,
сүйлөмдөр

түрүндө);

даяр

план

менен

сюжеттик

окуя

түзүү

киргизүү.

Окуу

(суроолор, жай сүйлөмдөр түрүндө).
Аӊгемелерге

сүрөттөө

материалдары менен

элементтерин

оозеки жооп түзүү (окуу жана ишкер
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тилинин спецификасы). Грамматика курсунун программасынан
терминология толугу менен алынып салынат. Балдар

тилдин

грамматикалык жагын практикалык жол менен өздөштүрүшөт.
Окуу.
Чыгарма

үстүндө

иштин

болжолдуу

жүрүшү

камт ыйт:

окуучуларга жаңы текстти өз алдынча окуп берүүгө сунуштоо;
тексттин мазмунун балдард ын сүрөттөрү түрүндө аппликация жана
моделдерди

даярдоо,

суроолоорго

жооп

берүү,

текст

боюнча

сүйлөшүүлөрдү (текст менен сүрөттөрдү , моделдерди салыштыруу,
тандалма окуу ж.б.).
талдоодо,

бир

эле

мезгилде

окуунун

көркөмдү гүн

калыптандыруу, окуп айтып берүүнү үйрөтүү (тексттердин баарын
эмес)
Класстан окуп үйрөнүү, өз алдынча окуу менен коштолот, ал
балдардын

жалпы

жана

кептик

өнүктүрүү

боюнча,

китепке

кызыгууну өнүктүрүү боюнча ишти толуктайт.

Предметт ик -практ икалык окут уу

Предметтик-практикалык

иш -сүйлөө

ишинин

негиздерин

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу
сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз
менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучун ун
демилгелүү ишке аша турган активдүү ой ишине дем берет.
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Иши жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү, жардам сурап
кайрылуу, планын түзүү, шеригинин чыгармачыл ишин баалоо
(баа берүү үчүн планды колдонуу, схемалардын пайдалануу,
сигнал

(окутуу

карталары)

көргөзмө -методикалык,

окуу

предмети жана башка көрүнөө каймана каражаттары, анын
ичинде; ар кандай татаалдыктагы модель үлгүлөрү) сөздөрү.

Мугалимдин

тапшырмасын

түшүнүү

жана

аткаруу.

Мугалимдин суроолоруна жооп берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор
менен мугалимге жана курдаштарына менен кайрырлуу.

Зарыл болгон материалды жана ишти баштоого уруксат алуу.
Жумуш кылууга каалоосун билдирүү, иш ин аяктоосун билдирүү.
Оозеки жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамааттык
ишти жүзөгө ашыруу. өндүрүлгөн буюмду атоо. Буюмдун өлчөмүн
аныктоо жана атоо.
Жардамды
пландаштыруу

төмөнкүдөй
боюнча

түрлөрү

көмөк

колдонулат:

көрсөтүү;

окутуу

окуу
иш

ишин

учурунда

кошумча нускама; маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлг үлөрүн
камсыз кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин
стимулдаштыруу; илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү.
Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө ар
кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи
кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу картал арына, андан
кийин өз алдынча куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз
ара башкаруу.
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Математика.
Математиканын
мүмкүндүгүн

баштапкы

алышат,

негиздерин

мейкиндиктик

өздөштүрүү

элестетүүлөрүн

жана

математикалык кептин негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ
болушат, математикалык цифраларды

жана белгилерди жазууну

үйрөнүшөт.
"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, акыл эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу бузулган окуучулар микро
жана

макро-мейкиндикте

тажрыйбасын

байытууга,

нускоочу

көндүмдөрдү,

багытталган

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин
жайгашуусуну сөз менен түшүндүрүү жөндөмүнө ээ болу шат.
 Окуучуларда

предметтердин

көлөмү,

түзүлүшү,

саны,

мейкиндиктик абалы жан а аларды чийүү - өлчөө амалдары
жөнүндө конкреттүү элестөөлөрү ка лыптанат.Сандык тизмекти
түзгөн

мыйзам

ченемдүүлүктү -эрежени

аныктоо

жөндөмдүүлүгү, ошондой эле алдын ала берилген суммасына
же өз алдынча тандалган эреже бо юнча сандык бир катарды
түзүү (азайтуу/ бир нече бирдиктерге чоӊойтуу, сандын бир
нечеге эсеге өсүшү / азайышы);
 Көлөмдөрдүн (убакыт, узундук, масса)

негизги бирдиктерин

(килограмм — грамм; саат — минута, минута — секунда;
 метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр

—

миллиметр)
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жана

алардын

ортосундагы

мамилелерди колдонуу менен жазылган сандарды, көлөмдөрдү
окуганды, жазууну, салыштыру уну;
o Сандарды

кошуу,

кемитүү,

көбөйтүү

жана

бөлүү

амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын алгоритмин
кошуу жана көбөйтүү жадыбалдарын колдонуу аркылуу
жүзөгө ашыруу; математикалык туюнтмаларды окуганды,
сандык

туюнтманын

маанисин

эсептегенди;көлөмдөр

менен амалдарды аткарууну;
 Арифметикалык амалдардын касие ттерин иштеп чыгуу жана
эсептөө

ыӊгайлуулугу

үчүн

пайдаланууну;

тексттик

маселелерди арифметикалы жол менен чыгаруу;
 Маселеде

көрсөтүлгөн

байланышты

түзүү,

көлөмдөр

бул

ортосундагы

маселени

чыгаруунун

өз

ара
жолун

ойлонуштуруу, тандоо жана тандоо иш -аракетин түшүндүрүү;
 Окуу

маселелерин

жана

күнүмдү к

турмушубуз

менен

байланышкан маселелерди арифметикалык жол менен чыгаруу;
 Геометриялык

фигураларды

таануу,

атоо,

тартуу

(чекит,

сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик бурчтук, төрт
бурчтук, айлана, тегерек.

Окутуунун мазмуну
1-класс
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 10го чейинки сандар. Сан курамы. 2ден 9га чейинки
сандардын курамы. сандарды салыштыруу, сандардын ортосундагы
мамилелерди

жазуу.

Сандык

барабардык
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жана

барабарсыздык.

Сандардын тизмеги. Мурунку санга 1ди ко шуу менен кийинки
санды алуу, кемитүү аркылуу өткөн сандан 1ди алууга даярдоо.
Арифметикалык амалдар . Онго

чейинки сандарды кошуу

жана кемитүү. Затт ардын топторун (кошуу) бүтүнгө бириктирүү.
Заттардын

топторунан

(бөлүктөрүнүн)

бир

бүтүндөн

алуу

(кемитүү). Кошуу жана кемитүүнү н компоненттери. Компоненттин
өзгөрүүсүнө ылайык, кошуу жана кемитүү жыйынтыгын өзгөртүү.
Кошуу жана кемитүү амалдарынын ортосундагы мамилелери.
Кошуунун которуу касиети.
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Көлөмдөр:

узундук,

салмак,

көлөм

жана

аларды

өлчөө.

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.
Геометриянын элементтери. Мейкиндик жана түздүктө багыт алуу,
"жогорку", "төмөнкү", "жогору", "төмөнкү", "арасында", "сол",
"туура", "орто" ж.б. Чекит.

2-класс
Сандар жана көлөмдөр.
Заттардын саны. 0д өн 20га чейинки сандар. Ондук. Эки орундуу
сандарды атоо жана пайда кылуу . Эки

орундуу сан моделдери.

Сандарды окуу жана жазуу. Убакыт бирдиги (сутка, таң, кеч, түн,
жума, ай, жзыл,12 ай, 4 жыл мезгили)
Арифметикалык амалдар . Сандарды кошуу жана кемитүү. Кошуу
жана

кемитүү

ортосундагы

амалдары.

Кошуу

жана

кемитүү

амалдарынын

мамилелер. Кошуунун жадыбалы. Арифметикалык
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амалдан

белгисиз

компонентин

табуу.

Кошуу

жана

кемитүү

амалдарынын касиеттери.
Тексттик

маселелер .

маселелерди

чыгаруу.

кемитүү, "… эсе

Арифметикалык
Жөнөкөй

жол

тексттик

азайтуу", "...га чоӊ", "

менен

тексттик

маселелер:

кошуу,

... ге аз". Маселелерди

моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер. Маселени
чыгарууну пландаштыруу.
Мейкиндик мамилелер . Геометриялык фигуралар.
Заттардын

мейкиндикте

жана

түздүктө

жайгашышы

(жогору,

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

эле менттери.

Түздүк.

Жалпак

жана

көлөмдүү

фигуралар. Геометриялык фигураларды белгилөө. Геометриялык
фигураларды курчап турган айланада.
Геометриялык

көлөмдөр.

Геометриялык

Узундук. Узундук бирдиктери (сантиметр,

көлөмдөрдү

өлчөө.

дециметр). Узундук

бирдиктерин экинчи бирдиктерге айлантуу. Кесиндинин узундугун
өлчөө.
Маалымат

менен

иштөө.

Көлөмдөрдү

байланышкан маалыматты чогултуу жана

өлчөө,

эсептөө

менен

ар кандай формаларда

көрсөтүү: таблица, мамы диаграмма . Заттардын, сандардын, сандык
туюнтмалардын, геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр)
алдын ала берилген эреже боюнча даярдоо.
маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алг оритм (планын) жазуу, түзүү,
о ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп
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жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин ...",
ж.б.).

3-класс.
Сандар жана көлөмдөр.
Заттардын саны. 0дөн 100ге чейинки сандарды жазуу, атоо жана
пайда кылуу. Разряддар

жана класстар. Разряддык сандардын

суммасы катары көп орундуу сандар менен таанышт ыруу. сандарды
салыштыруу

жана

салыштыруу

белгилери.

Көлөмдөрдү

өлчөө.

Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: узундук бирдиги (см, дм, м) жана
убакыт бирдиги. Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир өңчөй
сандарды өлчөө алардын ортосундагы катыш. Акча.
Арифметикалык

амалдар.

Ондуктар

менен

сано о.

Разряддык

кошулуучулар. Эки орундуу сандарды жазуу жана окуу. Сандардын
тизмектери. Сандарды салыштыруу.
Сандарды

кошуу жана кемитүү. 1 00ге чейинки сандарды кошуу

жана кемитүү.
Тексттик маселелер . Жөнөкөй

тексттик маселелерди чыгаруу.

Маселенин структурасы. Тексттик маселел ерде көлөм жана аларды
өлчөө менен чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтикасы.
Кыймыл

боюнча

жөнөкөй

маселелерди

чыгаруу.

Маселелерди

моделдөө.
Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигуралар. Заттардын
мейкиндикте
элементтери.

жана
Түздүк.

түздүктө
Жалпак
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жайгашышы
жана

Геометриянын

көлөмдүү

фигуралар.

Геометриялык

фигураларды

белгилөө.

Алардын сапаттары.

Чийүү аспаптарын колдонуу. Геометриялык

фигуралар

курчап

көлөмдөрдү

өлчөө .

турган айланада.
Геометриялык

көлөмдөр.

Геометриялык

Узундук. Узундук бир диктери (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр).

Узундук

Кесиндинин

бирдиктерин

узундугун

экинчи

өлчөө.

бирдиктерге

Периметр.

Тик

айлантуу.

бурчтуктун

(

квадраттын) периметрин аныктоо.
Маалымат менен иштөө.
Көлөмдөрдү өлчөө,
чогултуу жана
диаграмма.

эсептөө менен байланышкан маалыматты

ар кандай формаларда көрсөтүү: таблица, мамы

Заттардын,

сандардын,

сандык

туюнтмалар дын,

геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр) алдын ала берилген
эреже боюнча даярдоо.
Маалыматты издөө үчүн жөнөкөй алгоритм (планын) жазуу, түзүү,
о

ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / ж алган экенин ...",
ж.б.).

4-класс
1ден

100 чейинки сандар. Сандар

саны Сандар

жана

көлөмдөр. Заттардын

жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.1ден

100

чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирдиктер жана ондуктар
класстары.

Сандарды

салыштыруу. Разряд дар

жана класстар.

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

өлчөө.

Көлөмдөрдү

өлчөө

бирдиктери:

узундук

бирдиги (см, дм, м), аянт бирдиктери жана убакыт бирдиктери .
Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир өңчөй сандарды өлчөө
алардын ортосундагы катыш. Акча.
Арифметикалык

амалдар.

Көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

жадыбалы. Көбөйтүү жана бөлүү амалдары. Бир орундуу сандарды
көбөйтүү, аларга тийиштүү бөлүү учурлары. 1санын көбөйтүү, жана
1ге көбөйтүү. 0 санына көбөйтүү ,

0го көбөйтүү, 0 бөлүнүшү, 0

бөлүү мүмкүн эместиги.
Аянт. Аянт бирдиктери: чарчы сантиметр, чарчы дециметр,
чарчы метр. Алардын

ортосундагы мамилелер. Тик бурчтуктун

(чарчы) аянты.
Геометриялык

фигуралар ды

тамга менен белгилөө. Убакыт

бирдиги: жыл, ай, күн. Алардын ортосундагы катыш. Кош уу,
кемитүү (жазуу учурлары).Кашаалуу жана кашаасыз туюнтмаларды
аткаруу.

Сан

сандарды

туюнтмалардын

кошуу,

кемитүү

маанисин

жазуу

табуу.

Эки

алгоритмдери.

орундуу

Эсеп төөлөрдү

текшерүү ыкмалары (тескери иш -аракеттер, компоненттердин
аракеттери,

баалоо

жыйынтыгы

боюнча

өз

ара

и ш-

байланышы,

эсептегич менен текшерүү).
Тексттик
түзүлүшү.

Маселени

амалдардын
көбүрөөк
маселелер.

маселелер
маанисин

...»,

иштөө .

Маселе.

Маселенин

чыгарууну пландаштыруу. Арифм етикалык
ачуу

«….эсеге

Айырманы

менен

(ге)

(кошуу,

кемитүү)

азыраак»

салыштыруу
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«……эсеге

мамилелерин

үчүн

(ге)

камтыган

маселелер.

Өлчөө

бирдиктери менен байланышкан маселелер. Көбөйтүү жолу менен
бир

нече бирдей сумманы табуу маселесин (сүрөтү) чыгаруу.

Милдеттери бирдей бөлүктөргө мазмунду жана (дизайн) бөлүп
берет.
Мейкиндик мамилелер. Геометриялык
мейкиндикте

жана

түздүктө

фигуралар.

жайгашы шы.

Заттардын

Геометриялык

фигураларды таануу жана көрсөтүү: чекит, сызык, кесинди, нур,
айлана, тегерек, квадрат, үч бурчтук, квадрат, т ик бурчтук, овал.
Геометриялык фигураларды

өлчөө жана салыштыруу.

менен тик бурчтуктун сапаттары.

Квадрат

Чийүү асп аптарын колдонуу.

Геометриялык фигуралар курчап турган айланада.
Чийме

шаймандарын

колдонуу

курулуштарды аткаруу. Геометриялык

(сызгыч,

бурч)

фигуралар

колдонуу,

курчап турган

айланада.
Геометриялык

көлөмдөр. Геометриялык

көлөмдөрдү өлчөө .

Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантиметр,

дециметр,

метр).

а йлантуу.

Узундук

Кесиндинин
квадраттын)

бирдиктерин

узундугун

экинчи

өлчөө.

периметрин

бирдиктерге

Периметр.

аныктоо.Аянт

Тик

бурчтуктун

бирдиктери

(

(чарчы

сантиметр).
Маалымат менен иштөө . Көлөмдөрдү өлчөө, эсептөө менен
байланышкан маалыматты чогултуу жана

ар кандай формаларда

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

геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр)

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

ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп

жөнөкөй логика отчеттун куруу ("чыныгы / жалган экенин ...",
ж.б.).
1ден 100 чейинки сандар. Сандар жана көлөмдөр. Заттардын
саны Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.1ден

100

чейинки сандарды ок уу жана жазуу. Бирдиктер жана ондуктар
класстары.

Сандарды

салыштыруу.

Разряддар

жана

класстар.

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

өлчөө.

Көлөмдөрдү

өлчөө

бирд иктери:

узундук

бирдиги (см, дм, м), аянт бирдиктери жана убакыт бирдиктери.
Убакыт (күн, жума, ай, жыл, кылым). Бир өңчөй сандарды

өлчөө

алардын ортосундагы катыш. Акча.
Арифметикалык
жадыбалы. Көбөйтүү

амалдар.

Көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

жана бөлүү ам алдары. Бир

орундуу

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

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

0 бөлүнүшү, 0 бөлүү мүмкүн эместиги.
Аянт. Аянт бирдиктери: чарчы сантиметр, чарчы дециметр,
чарчы метр. Алардын

ортосундагы мамилелер. Тик бурчтуктун

(чарчы) аянты.
Геометриялык фигураларды

тамга менен белгилөө. Убакыт

бирдиги: жыл, ай, күн. Алардын ортосундагы катыш. Ко шуу,
кемитүү (жазуу учурлары). Кашаалуу жана кашаасыз туюнтмаларды
аткаруу.

Сан

туюнтмалардын

маанисин
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табуу.

Эки

орундуу

сандарды

кошуу,

кемитүү

жазуу

алгоритмдери.

Эсептөөлөрдү

текшерүү ыкмалары (тескери иш -аракеттер, компоненттердин
аракеттери, баалоо жыйынтыгы

иш -

боюнча өз ара байланышы,

эсептегич менен текшерүү).
Тексттик

маселелер

түзүлүшү. Маселени
амалдардын
көбүрөөк
маселелер.

иштөө .

Маселе.

ачуу

«….эсеге

Айырманы

(кошуу,

(ге)

кемитүү)

азыраак»

салыштыруу

«……эсеге

мамилелерин

үчүн

нече б ирдей

(ге)

камтыган

маселел ер.

бирдиктери менен байланышкан маселелер. Көбөйтүү
бир

Маселенин

чыгарууну пландаштыруу. Арифметикалык

маанисин

...»,

менен

Өлчөө

жолу менен

сумманы табуу маселесин (сүрөтү) чыгаруу.

Милдеттери бирдей бөлүктөргө мазмунду жана (дизайн) бөлүп
берет.
Мейкиндик мамилелер. Геометриялык
мейкиндикте
фигураларды

жана

түздүктө

фигуралар. Заттардын

жайгашышы.

Геометриялык

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

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

фигураларды

өлчөө жана салыштыруу.

менен тик бурчтук тун сапаттары.
Геометриялык фигуралар
Чийме

шаймандарын

Квадрат

Чийүү аспаптарын колдонуу.

курчап турган айланада.
колдонуу

курулуштарды аткаруу. Геометриялык

(сызгыч,
фигуралар

бурч)

колдонуу,

курчап турган

айланада.
Геометриялык көлөмдөр. Геометриялык көлөмдөрдү өлчөө.
Узундук. Узундук бирдиктери (миллиметр, сантиметр,

дециметр,

метр).

айлантуу.

Узундук

бирдиктерин

экинчи
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бирдиктерге

Кесиндинин

узундугун

квадраттын)

өлчөө.

периметрин

Периметр.

аныктоо.Аянт

Тик

бурчтуктун

бирдиктери

(

( чарчы

сантиметр).
Маалымат менен иштөө . Көлөмдөрдү өлчөө,
байланышкан маалыматты чогултуу жана

эсептөө менен

ар кандай формаларда

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

геометриялык фигуралардын катарын (чынжыр)

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

ишке ашыруу. Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуп

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

Айлана –чөйрө менен т ааныштыруу. Айлана –чөйрө
Айлана –чөйрө менен тааныштыруу/ Айлана –чөйрө предмети
дүлөй

балдарды

окутууда

ачык

социалдык -адаптациялык

багыттуулукка ээ.
Ар бир класс боюнча иштин мазмуну кийинки бөлүмдөрдө
ишке ашырылат: өзүндү бил; мен жана коом; мен ж ашаган шаар;
туулган өлкөм; менин жаратылышым.
Программаны изилдөө экскурсияларга, сапарларга, таза абада
практикалык
процессте

иштерди

балдар

өткөрүү

табият

менен

ишке

кубулуштарын

ашырылат,

жана

бул

объектилерин

салыштырууну, байкоону, жана көрүп сүрөттөөнү, кубулуштардын
жана

предметтердин

белгилери,

баяндоону үйрөнүшөт.
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мүнөздөмөлөрү

тууралуу

"Айлана-чөйрө

менен

коммуникативдик

жана

таанышуу

таанып -билүү

сабактарында

иш-аракети

максаттуу

жандандырылат.
Байланыштуу

кеп

боюнча ишке балдарга

б айкоо өнөрүн

үйрөтүү, экскурсиялар жөнүндө сүйлөшүү, көргөнүн

сүрөттөөгө

үйрөтүү кирет.
Бардык

окуучулар

(электроакустикалык

кептик

түздөө

материалд ы

каражаттарын

көз-угуу

пайдалануу

менен)

аркылуу кабыл алышат. Окуучулар табигый, коомдук обьектилер
жана

кубулуштар

бирдиктүү

дүйнөнүн

бир

бөлүгү

катары

элестөөлөрүн кеңейтүүгө, системалаштырууга жана те реңдетүүгө
мүмкүнчүлүк алышат, адам жана коом

жөнүндө

прак тикалык

тажрыйбага багытталган билимдин негиздерин өздөштүрүшөт.
Жандуу

жана

жансыз

жаратылыш тын

изилденген

объекттердин жана кубулуштардын сүрөттөөнү, алардын маанилүү
белгилерин

бөлгөндү

үйрөнүшөт.

Жандуу

жана

жансыз

объектилерди мүнөздүү касиеттери же тышкы белгилери боюнча
салыштырып,

изилденген

классификациясын

аткаруун у

байкоо

жүргүзүүнү

жүзөгө

объектилердин
өздөштүрүшөт.
ашырышат.

жөнөкөй

Чөйрөдө

Жандуу

жөнөкөй

жана

жансыз

жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй мамилелерди аныктаганды
өздөштүрүшөт.
Табият

сыйлоо

зарылдыгын

түшүнүшөт.

Сергек

жашоо

зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
жеке гигиенаны бекемдөө жана саламаттык сактоо үчүн адам
денесинин түзүлүшү жана иштеши жөнүндө билимди пай даланууну
үйрөнүшөт. Балдарды жашоо менен тааныштыруунун

ар түрдүү

түрлөрү жана усулдары бар: мектеп аянтында иштерди аткаруу,
266

жаратылыш экскурсиялары, оюндар, ишкан аларга экскурсиялар,
көргөзмө,

сабактын

мазмуну

боюнча

тасмаларды

көрүү,

майрамдарды даярдоо жана өткөрүү, система луу жана максаттуу
көнүгүүлөр,

мектепте

практикалык

маселелерди

аткарууда

(ийкемдүү окуу) билимдерин колдонуу ж .б..
Сабакты өткөрүү жайлары ар түрдүү: класстык, мектеп аянты,
парк, көчө, жана башкалар.
Күн сайын алган билимин бышыктоо иш жүзүндө күнүмдүк
жашоодо

ишке

ашырылат.

Билимдерди

жалпылоо

жана

систематизациялоо сөз өстүрүү сабактарында (эки жумада бир
жолудан кем эмес) өтөт. Бул сабактын темасын мугалим аныктайт.
Үй

тапшырма

үчүн

(сабактан

тышкаркы

иш)

практикалык

мүнөздөгү гана тапшырмалар берилет.

Искусство предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 Көркөм өнөрдүн айрым жетки ликтүү түрлөрүн кабыл алуу
жана

баамдай

билүү

(ж.б.,

китеп

мисалдарды

көрүүгө,

басылмалары)
 "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту
көрө билүү жөндөмү;
 көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы
тарабын

жана

турмуш

кубулуштар ын

таануу жана сүрөттөө;
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сүрөттөө

жөндөмү,

 ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык
билгичтиктер жана көндүмдөр;
 мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам
түзүү көндүмдөрү;
 сүрөттү окуу жана табигый түрү менен салыштыра билү үнү;
 таралган

салттуу

элдик

кол

өнөрчүлөрдүн

жана

кол

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди (анын ичинде ата -энесинин)
билүүсү;
 материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле
жасоо эрежелерин билүү;
 материалдардын

айрым

түрлөрү

менен

иштөө

(кагаз,

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.) жөндөмдүүлүктөрү;
 тапшырмага ылайык өндүрүү үчүн материалдарды тандап алуу
мүмкүнчүлүгү;
 айрым

материалдарды

кайра

иштетүү

боюнча

курал

пайдалануу көндүмдөрү;
 коопсуздук талаптарын жана санитардык талаптарды билүү;
 өзүн-өзү

жардам

көндүмдөр,

кол

менен

иштетүү

материалдардын кээ бир ыкмалары;
 куралдар менен коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,
бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана саюу (тигүү ийнеси);
 буюмдун формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;
 татаал

эмес

фор мадагы

жөнөкөй буюмдардын

буюмдарды

чагылдыра

билүү,

формасын ийлеп -чаптоодо, графикада

колдонуу.
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Көркөм өнөр т үрлөрү.
Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм чыгармачылык
өзгөчөлүктөрү:
образдык

сүрөтчү

мааниси:

жана

көркөм

көрүүчү.
элес

Көркө м

сүрөт,

өнөр,

анын

анын

шарттулугу,

жалпылыкты бир нерсе аркылуу көргөзүү.
Адеп

-ахлактык

жана

эстетиканын

жалпы

идеяларын

пластикалык көркөм чыгармаларда чагылдырылышы: жаратылыш,
адамга жана коомго мамиле. Фотография жана көркөм өнөр
чыгармалары: окшош туктар жана айырмачылыктар. Адам жана
табигый дүйнө чыныгы жашоодо: адамдын элеси, көркөм мүнөзү.
Сүрөт (рисунок). Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем,
пастел,

фломастер,

көмүр,

бор

ж.б.

Ар

түрдүү

графикалык

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскуст водо сүрөт тартуу
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам,

имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү. Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын

сүрөтүн

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
Живопись.
имараттардын,

Живопистик
буюмдардын

материалдар.
сулуулугун

Жаратылыш,

жана

көп

адам,

түрдүүлүгүн

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин
негизи.

Коюлган милдеттерге ылайык к ооз сүрөттү түзүү үчүн

көркөм каражаттарын тандоо. Адам
живопистеги образдары.
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баласыны н жана табиятын

Скульптура.
түзүүдөгү

Скульптура

скульптуранын

пластикалык

скульптура

материа лдары,

ролу.

көркөм

образ

материалдары

менен

көркөм
түзүү

образ
үчүн

элементардык

башталгыч ыкмалары
Көркөм долбоорлоо жана дизайн . Көркөм долбоорлоо жана
моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдард ын ар
түрдүүлүгү. көркөм образ түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен
иштөөнүн элементардык
Түс. Негизги жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак түстөр.
Түстөрдү

аралаштыруу.

Ак

жана

кара

боёктун

образдын

эмоционалдык үнүн жана көркөмдөөдөг ролу.
Линия. Линиялардын

түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал,

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.
Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түр дүүлүгү жана аларды
тегиздикте

жана

мейкиндикте

чагылдыруу.

Формалардын

окшоштугу жана түрлөрү. Жөнөкөй геометриялык формалар.
Көлөм.

Көлөм

мейкиндикте

композициялардын көркөмдүгү.
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жана

тегиздикте.

Көлөмдүү

Дене тарбия предметтик аймагы
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 ден

соолугун

бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

дене

тарбия

маанилүүлүгүн түшүнүү;
 коомдук

жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо
маанилүүлүгүн түшүнүү;
 адамдын ден соолугун а, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү
үчүн дене тарбия маанисин баштапкы түшүнүктөргө ээ болуу;
 кыймылдардын

негизги

түрлө рүн

аткаруу

боюнча

тажрыйбаны өздөштүрүүгө;
 кыймыл активдүүлүккө багыт алуу, өзүн-өзү кабыл алуу, дене
тарбия

жүрүшүндө

билим

тапшырманы

с актоо

жөндөмдүүлүгү;
 дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;
 дене тарбия сабактарында баарлашуунун вербалдык жана
вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу, түшүнүү жана

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.

Дене т арбия жөнүндө билимдер
Дене

тарбия.

калыптандыруу.

Денетарбия

Дене

тарбия

жөнүндө
ден

баштапкы

соолуукту

билимдерди

бекемдөө

үчүн

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө,
лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар
катары.

Дене

тарбия

көнүгүүлөрүн

жүктөмдөр.
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уюштурууда

жеткиликтүү

Машыгуу учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери: сабак
ордун

уюштуруу,

кийим -кечек,

бут

кийим

жана

жабдууларды

тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык
физикалык

көнүгүүлөр .

сапаттардын

Физикалык

өсүшүнө

жана

көнүгүүлөрдүн

физикалык

ө нүгүүсүнө

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги
физикалык

сапаттарын

өнүктүрүү

менен

дене

тарбиянын

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Таза абада ойной турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана
(спорт

аянтчаларында

эрежелерин

сактоо.

жана

спорттук

Физикалык

залда).

мыктылык.

Оюндардын

Дене-бойду

туура

кармоо, анын ооруларын алдын алуу жана түзөтүү , эртең мененки
машыгуу,

физкультминуткалар

боюнча

көнү гүү

топтомдору.

Физикалык сапаттарды өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому.
Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн топтому. Көз үчүн гимнастика.
Спорттук-ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

командалары

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

жана

ыкмалары.

колоннада тизме

аракеттери; мугалимдин көрсөтмөсү менен жөнөкөй буйруктарын
тизмеде

аткаруу.

Буюмдар

менен

(гимнастикалык

таяктар,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар жок
көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
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Таяныч секириктер : гимнастикалык эшекке
ишке

ашыруу

үчүн

имитациялык

чуркап чыгуун у

көнүгүүлөр

(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм

мүнөздөгү

гимнастикалык

көнүгүүлөр.

Жөө

басуу,

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга
чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу
кыймылдары. Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга
керектүү тараптан жакын доо, туура жана так көтөрө билүү, туур а
кысуу, аны так жана аяр коюу (предметтер: шарлар, гимнастикалык
таяктар, обручтар, скамейкалар, мат, гимнастикалык "эшек", "ат"
жана башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
Гимнастика

элементтери :

тизилүү

көнүгүүлөрүн

колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана
Лыжа

окуу

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

материалы

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

шамдагайлыкты жана координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.
Жеӊил атлетика.
Жөө басуу:
түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди
кыйгап өтүп.
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Дене

бойду

туура

сактап

басуу.

Чуркоо

менен

басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп, ар түрдүү турган орунд ан баштап, жогорку старт
менен баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир буттап,
эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка, бийиктикке;
бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип секирүү.
Ден соолук топтору -ден соолук аб алына байланыштуу

дене

тарбия сабактары сунушталбаган окуучуларга түзүлөт. Сабактар
таза абада, дарылоо дене тарбия кабинеттеринде, тренажёр з алында
өткөрүлөт. Бул учурда жекече физикалык жүктү сактоого болот

5.2.3. Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын,
окуу предметтердин негизги мазмуну.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймак

Дүлөй акыл эси артта калган окуучулар менен коррекци ялык өнүктүрүүчү иштин негизги багыты болуп кеп тик угууну жана
кептин

тыбыштык

тарабын

калыптандыруу

кептик

угууну

өнүктүрүүнүн айкын деӊгээли, көрүп -угуу аркылуу оозеки кепти
кабылдоо, мектепке кабыл алуу үчүн атайын комплекстүү изилдөө
жүргүзүүнүн жүрү шүндө алынган ар бир окуучунун кеп деӊгээли,
ошондой эле окутуунун жыйынтыктарын системалуу мониторинг
боюнча маалыматтардын негизинде атайын техникалык ыкмаларды
колдонуу менен ишке ашырылат.
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Эки негизги бузулууга ээ болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул
учурда, угуунун начарлыгы интеллектуалдык жетишсиздиги менен
бирге болушу бар окуучуларды, бир кыйла татаал, а нткени ар бир
алгачкы бузулуу экинчи бузулуулар менен комплексте болот, бул
бузулуулардын

жалпы

түзүлүшүн

татаалдантат

жана

ордун

толтурууга тоскоо лдук кылат. Бул, өз кезегинде, окуучулард ын
билим шарттарына көнүүсүн жана негизги баштапкы билим билим
берүү

ылайыкташтырылган

программаларын

өздөштүрүү

натыйжалары жетишүүнү кыйындатат.
Сабактарда, сабактан тышкары убакта дүлөй окуучулардын кепти
кабыл алуунун негизги ыкмасы көрүп -угуп кабыл алуу болуп
саналат (үн жабдууларын пайдалануу менен);
оозеки

сүйлөөнү

кабылдоо

кыйын

болгон

учурда

-

сүйлөө

материалдарды мугалимдин милдеттүү оозеки кайталоону колдонуу
менен жазуу таблицаларын жана дактилдик ко штоо колдонулат.
Кептик материалдарды угуп кабыл алуу боюнча машыгуу
сабактардын иш-мазмунуна кирет жана билим берүү иштеринин
жүрүшү

менен

тү рткү

берген.

Өзгөчө

көңүл

буруу

кептик

материалдарды угуп кабыл алууга жана кайра айтып берүүгө,
өзгөчө сабак ма змунуна тиешелүү кеп материалдарга, тематикалык
жана терминологиялык лексикага, о.э. окуучулардын ишмердигин
уюштуруу менен байланышкан лексикага берилет.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын мазмуну
-төмөндөгүдөй

милдеттүү

түзөтүү

курстары

ме нен

көрсөтүлгөн:
 «Кептик

угууну

жана

кептин

калыптандыруу» (жеке сабактар);
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тыбыштык

тарабын

 «музыкалык

ритмикалык

-

сабактары»

(фронталдык

сабак);
 «Угуп кабыл алууну жана кеп техникасын өнүктүрүү»
(фронталдык сабактар).
Сабактарда, сабактан тышкар ы убакта дүлөй окуучулардын
кебинин жетиштүү түшүнүктүүлүгүнө, сүйлөө мүмкүнчүлүктөрүн
максималдуу ишке ашырууга системалуу жа на максаттуу түрткү
берилет.

оозеки -үндүк

жабдуулардын

ар

чөйрө

кандай

шартында

түрлөрүн

(үн

үзгүлтүксүз

күчөткүч
колдонууда)

сүйлөө көндүмдөрүн калыптандыруу боюнча иш , формалдык
эмес (информалдуу) жана атайын окуу жолдорун колдонуу менен
ишке ашырылат.
Сүйлөө

көндүмдөрүн

калыптандыруу

боюнча

иштин

формалдык эмес жолу сабактар жана иш-чаралар учурунда ишке
ашырылып
боюнча)

(үн

күчөткүч

мугалимдер

аппаратура

жана

туруктуу

тарбиячылардын

пайдалануу

туура

сүйлөө

үлгүлөрүнүн негизинде ишке ашырылат.
Сүйлөө
«Угуп

көндүмдөрүн

кабыл

калыптандыруу

алууну

жан а

кеп

боюнча

техникасын

атайын

иш

өнүктүрүү»

(фронталдык сабактар), «Кептик угууну жана кептин тыбыштык
тарабын

калыптандыруу»

(жеке

сабактар),

«музыкалык

-

ритмикалык сабактары» (фронталдык сабак), «таанып билүүнү
өнүктүрүү» (жеке) сабактарында, ошондой эле ар бир сабактын
башында

фонетикалык

көнүгүү

өткөрүүдө

жана

үй

тапшырмаларын даярдоо алдында (3 -5 мүнөттөн ашык эмес)
окуучулардын
билимдерин

сүйлөө
бекемдөө

көндүмдөрүн
максатында,
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калыптандыруу
айтылышы

боюнча

көндү мдөрүн

туруксуздугун алдын алуу максатында,

ошондой э ле сабакта

зарыл болгон оозеки материалды кайра айтууда өт көрүлөт.
Кепти кабыл алуу жана окуучулардын сөз кайра натыйжалуу
өнүктүрүү, алардын азык -сүйлөө үндөрдү жана музыкалык кабыл
алуу, биргелешип өткөрүү музыкалык жана ритмикалык окутуу
өнүктүрүүнүн учурдагы -өткөрүүчү эсепти жана мезгил -мезгили
менен мониторинг камтыйт. мектеп окуучулары үчүн кабыл алуу
боюнча начар угуу милдети -дау, кабылдоо жана сөз өстүрүү
комплекстүү изилдөө өткөрүлдү .
Монит оринг Жетишилчү жыйынтыктар атайын ыкмаларын
колдонуу менен жүзөгө ашырылат. Класстар жеке тест угуу жана
көрүү

жөндөмдүүлүгү

начар

уккан

сөз

кабылдоо

боюнча

өткөрүлөт, адатта, ар бир семестрдин аягында салыштырмалуу
өзүнүн өндүрүштүк -жагында мамлекеттик; Ар би р окуу жылынын
башында башка, аналитикалык жактаган эскирүүсүн текшерүүнү
кайталады.
Эмес сүйлөө үндөрдү жана кеп технологиясын кабылдоо
өнүктүрүү

боюнча

мазмун

музыкалык

жана

ритмикалык

көнүгүүлөрдүн жана түздөн -түз сабактардын чапчып текшерүү ар
бир чейректин акырына карата жүргүзүлөт.
Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча, окуучулардын талдоо
пландаштырылган
аткарбагандыгынын

окуу

планы,

себептери

мугалимдин

окуучулардын
отчетторунда

чагылдырылат, алар ар бир чейрек сайын түзүлөт жана билим
берүү уюмунун башкармалыгына берилет.
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КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН «КЕПТИК
УГУУНУ ЖАНА КЕПТИН ТЫБЫШТЫК ТАРАБЫН
КАЛЫПТАНДЫРУУ» (ЖЕКЕ САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.
Түшүндүрмө кат
Кептик

угууну

жана

кептин

тыбыштык

тарабын

калыптандыруу боюнча жеке сабактар билим берүү -коррекциялык
иштин эң маанилүү түрлөрүнүн бири болуп саналат. Оо зеки кепти
көрүп-угуу

аркылуу

кабыл

алууну,

кептик

угууну

өнүктүрүү,

кептин тыбыштык айтуу жагын калыптандыруу боюнча атайын иш,
ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жүзөгө
ашырылат.
Окуу предмети өз ара

байланышкан эки бөлүктөн турат:

кептик угууну өнүктүрүү жана оозеки кепти

көрүп -угуу аркылуу

кабыл алуу жана кептин сүйлөө жагын калыптан дыруу. Жекече
сабактардагы

ушул

убакыттын жарымы

бөлүктөр

боюнча

убакыт

экиге

бөлүнөт:

кептик угууну өнүктүрүү боюнча иштөө үчүн

арналган, жарым убакыт - кептин сүйлөө жа гын калыптандырууга
берилет. оозеки кепти угуп жана көрүп -угуу аркылуу кабыл алууну
өнүктүрүү процессинде окуучулардын табигый жана көркөм сүйлөө
мүмкүнчүлүгүн

толуг у

калыптандырылат;

менен

сүйлөөгө

ишке

окутуп

ашырууга
жатканда

айкаштарын жана сөздөрдү, сөз айкаштарын
ошондой эле муундарды, муун айкаштарын
тыбыштарды,

интонация

элементтердин

умтулуусу
балдар

сөз

жана тексттерди,
жана кээ бир жеке

угуп

таанууга

жана

айырмалоого үйрөнүшөт.
Кептик

угууну

жана

кептин

сүйлөө

жагын

өнүктүрүү

окуучулардын кепти көрүп -угуу аркылуу кабыл алууну өнүктүрүү
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боюнча
кандай

иштин негизинде электроакустикалык аппаратуранын ар
түрлөрүнүн

туруктуу

колдонуу

менен

сүйлөө

жүрүм-

турумун калыптандырууну камсыз кылат.
Кепти көрүп-угуу аркылуу

кабыл алууну өнүктүрүү, кептик

угууну калыптандыруу айрым сүйлөө материалдарын көрүп-угуу
жана угуу аркылуу кабыл алууга, аны тийиштүү түрдө таанып, ишаракет аткарууга окутуу кирет.
Кепти көрүп-угуу аркылуу кабыл алууну өнүктүрүү, кептик
угууну калыптандыруу ишинде колдонулуучу сүйлөө материал,
маектик мүнөздөгү, окуучуларга сабакта жана сабактан тышкаркы
убакыт ичинде керектүү, сөздөрдү жана сөз айкаштарын, ошондой
эле

диалог

жана

элементардык
лексикалык

сөз

монолог

м үнөздөгү

айкаштарын

материал

кыска

камтыйт.

акырындык

менен

тексттер

Окутуу

менен

процессинде

жайылтылып,

кептин

грамматкалык курамы жана синтаксистик курулуштары татаалдайт.
Сүйлөө материалдарды тандоодо биринчи кезекте оку учуларга
сабакта жана сабактан тышкаркы убакытта керектиги, ошондой эле
анын тааныштыгы эске алынат.
Окутуун ун башында кептик
принципке
боюнча

материалды тандоо фонетикалык

таянып ишке ашырылат: муундук -ыргактык түзүмү

кескин

айырмаланган

сөздөр,

сө з

айкаштар ы

жана

сүйлөмдөр колдонулат. Муундарды, муун айкаштарын жана ал
тургай, кээ б ир жеке тыбыштарды угуу аркылуу кабыл алууга
окутуу

боюнча

иш

сүйлөө

көндүмдөрүн
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калыптандыруу,

коррекциялоо жана автоматташтыруу процессинде жана к ептеги
грамматикалык каталарды оңдоодо ишке ашырылат.
Жекече
сөздөрдү,

сабактарда балдар сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү,

диалог

көрүү-угуу

менен

менен,

мон олог

жана

мүнөздөгү

угуп

гана

кыска

тексттерди

аныктоого,

таанууга,

айырмалоого үйрөнүшөт.
Алар кептик

үлгүнү

- кунт коюп угуп (курдаштарынын,

чоңдордун), тааныш -шөкөттөлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын,
сөздөрдү,

алгачкы

жолу

сунушталган

сөздөрдү

жана

сөз

айкаштарын, кээ бир элементтерди таанууну үйрөнүшөт. Угууга
окутуунун баштапкы этабында маанилик фактордун

ролун эск е

алуу менен угууга машыгууда жагдай көп пайдаланыл ат.
Акырындап

жагдайдын

ролу

чектелет.

Балдарды

кептик

материалды угуп кабыл алууга үйрөтүү ар кандай айкалыштарда
болушу абдан маанилүү. Бул аларды үлгүнү угууга, айтууну туура
курууга үйрөтөт.
Дүлөй окуучуларды угуу аркылуу кабыл алууну өнүктүрүү ишинин
системасында угуу сезимдер инин өзгөчөлүктөрүн мүнөздөөчү кээ
бир терминдер колдонулат:
угуу сөздүгү –бул атайын угуу машыгууда окуучулар
тарабынан кабыл алынган

кептик материал (сөздөр, сөз

айкаштары жана фразалар);
айтылышы

боюнча

таныш

окуучулары

тарабынан

бир

кептик
нече

жолу

материал-бул
ар

кандай

шарттарда кабыл алынган материал: - көрүп угуу жана
угуу аркылуу;
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айтылышы боюнча тааныш эмес кептик материал -бул
окуучуларга белгисиз материалды атайын даярдыксыз
дароо, угуу аркылуу кабыл алууга берилген материал;
айырмалоо-угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы
боюнча тааныш чектелген кептик материалды кабыл алуу;
сүрөт

менен

колдонуу

буюмдарды,

менен

көрүп

сүрөттөрдү,

тандоо

таблицаларды

жагдайында

жүзөгө

ашырылат;
Таануу- айтылышы боюнча тааныш кептик

материалды

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары тандоо;
Таанып билүү - угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы
боюнча тааныш эмес кептик материалды кабыл алуу,
шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары

тандоо

шартында

ишке ашырылат.
Окутуунун баштапкы мөөнөтүндө, окуучулар сүйлөө угуу,
көрүү-угуу сөз элес түп -тамырынан бери жаңы базалары өнүктүрүү
үчүн база түзүлгөн.
Жекече сабактарда педагогикалы к
менен,

начар

угуу

милдеттеринин

ыкмалардын жардамы

абалы ,

өнүгүү

резервдери

такталат, сурдолог-дарыгер менен биргеликте иштөө процессиндеэлектр-акустикалык жабдуулардын оптималдуу режими
(жааматтык

аныкталат

жана жеке пайдалануу), факторлордун комплексин,

анын ичинде, педагогикалык изилдөө, жалпы жана кеп өнүгүү
даражасын,

угуп

кабыл

алуу

жана

сүйлөө

калыптаныш деңгээлин, ар бир окуучунун жеке
сыяктуу эске алуу менен ишке ашырылат.
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көндүмдөрүнүн
өзгөчөлүктөрү

Сабак окуучулардин сүйлөө материалды бир жолу же жеке
жана угуу-көрүү жана угуу аныктоо болуп сана лат жүргүзүлөт деген

сөздөрдү,

сөз

айкаштарын,

сүйлөмдөрдү

жана

сөз

айкаштарынын сөздөрдү уккандан кийин кыска тексттерди, көрүп угуп кабыл өнүктүрүүгө, туш келди жана кабыл алуу боюнча сунуш
кылынган

текст,

текст

боюнча

суроолорго

жооп

беришип,

тапшырмаларды аткарышат.
Жекече
сөздөрдү,

сабактарда

диалог

көрүү-угуу

менен

менен,

балдар

сөз

монолог

жана

угуп

айкаштарын,

мүнөздөгү
гана

сүйлөмдөрдү,

кыска

тексттерди

аныктоого,

таанууга,

айырмалоого үйрөнүшөт
Кепти

угуусунун

өнүгүү

деңгээ лине

жараша

кептик

материалды кабылдоо көрүп угуу жана угуунун негизинде болушу
мүмкүн,

экинчи

жолду

колдонуу

жазуу

таблицаларын

кенен

пайдалануу аркылуу жүргү зүлүшү зарыл;
оозеки-дактилдик

кепти

колдонуу

өздөштүрүүдө

кыйынчылыкка кезиккен окуучуларга жардам катары колдонулат.
Келечекте, окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен, кепти угуусунун өнүгүү деңгээлине жараша, өзгөчө көңүл
кептик угууну өнүктүрүүгө бурулат. Жекече сабактарда

таан ып

билүү- угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы боюнча тааныш
эмес кептик

материалды кабыл алуу, шөкөттө лгөн кырдаалдан

тышкары тандоо шартында ишке ашырылат.
Сүйлөөгө окутуу –кепти мүмкүн болушунча жетиштүү табигый
сүйлөөгө жакындаган ырааттуу өнү ктүрүүгө багытталган. Сүйлөөгө
окутуу жүрүшүндө аналитикалык -синтетикалык, концентрдик, көп
сезимдүүлүк ыкмасы ишке ашырылат. Чоң маани
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окуучулардын

түрдүү

тиешелүү угуп айырмалоого (үн жабдууларын пайдалануу

менен)

берилет,

таянган

керектүү

түзүлүштөр

компьютердик

учурларда

кошумча

пайдаланылат;

программалар

вибросезимге

окутууда

жана

атайын

визуалдык

приборлор

колдонулат.
Окутуунун

жүрүшүндө

фонетика лык

ритмика

кенен

колдонулат - угуп кабыл алууну өнүктүрүүгө багытталган

ар

кандай дене кыймылдары менен кептик кыймылдардын өз ара
аракеттенишинен турган методикалык ы кма.
Сүйлөөгө атайын окутуунун

мазмунуна

иштин бир катар

бөлүмдөрү кирет:
сүйлөө демин өнүктүрүү боюнча иштерди, бир дем менен
сөздөрдү

жана

кыска

сөз

айкаштарын

айтуу

көндүмдөрү,

сүйлөмдөрдү синтагмаларга бөлүү;
үндүн

нормалдуу

бийиктигин,

күч-кубатын,

ко лдонуу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү, үндүн күч-кубатын жана бийиктигин
өнүктүрүү,

эч

кандай

одоно

четтөөлөрү

жок

кади мки

үндү

өнүктүрүү;
үн жана сөз айкаштарын пайдалану унун тартиби жөнүндө иш,
окуучулардын угуп кабыл алууда негизги интонация ү лгүлөрүн паузация, темп, ритм, көлөмү, жана сөз мелодиялык түзүлүшүн
өнүктүрүүгө багытталган иш -аракет;
окуучулардын сөздөрдү чогуу, кошумча тыбышсыз, тыбыштык
курамын так айтуу көндүмдөрүн түзүү жана өнүктүрүү , (окутуунун
башына

карата

-

алгылыктуу

ордуна

так

жана

болжолдуу

пайдалануу) ошол эле учурда каада -басымды жана айтылышы үчүн
белгилүү

эрежелерди

сактоо

менен;
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сөз

айкаштарын

бирге,

кадимкидей

темпте

айтуу

көндүмдөрү

(бир

дем

менен)

же

логикалык жана синтагматикалык паузаларды сактоо менен, мүмкүн
болушунча сөз айкаштардын мелодиялык контурун сактоо менен
сүйлөө. Окутуунун маанилүү бөлүгү болуп окуучуларда

өзүн -өзү

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу болуп саналат.
Мектепте

окутуунун

жөндөмдүүлүктөрүн

башында

өнүктүрүүгө

окуучулардын

бурулат ,

башкача

тууроо
айтканда,

чоңдорго жана курбулар ынын - кептик жана кептик эмес ишаракеттерин тууроого жөндөмдүүлүктөрү – мугалимдин сүйлөө
үлгүсүнө, артикуляциялык органдарынын кыймылына, фонетикалык
ритмикалык кыймылдарга жана башкаларга.
Маалыматты
каражаттарын

өткөрүп

колдонуу

бе рүүдө

көндүмдөрүн

тиешелүү

кептик

калыптандыруу

эмес

маани лүү

болуп эсептелет-түр көрсөткөнү, позасы, табигый ишараттар.
Окуучулардын
байланышкан

оозеки

кептик

кептин

материал

сүйлөө

сөздөрдү,

тарабын
сөз

түзүүгө

айкаштарын,

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

Окутуу

проце ссинде

мүнөздөгү тексттер,

биринчи

кезекте

диалогтук

ырлар ошондой эле жанылмачтар, уйкаштык

жана башкалар колдонулат.
Кеп

материалдарын

зарылдыгы,

мазмун у

жана

тандап

алууд а,

грамматикалык

балдар

үчүн

көркөмдүгү

анын
боюнча

тааныштыгы, сабактын фонетикалык милдетте рине тиешелүүлүгү,
окуучунун

сүйлөөсүнө жеткиликтүүлүгү (бир сөздө

туура айтуу
керек).

үчүн эки же андан көп

сүйлөө

матери алдарын
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ушул этапта

татаал тыбыш

тандап

алууда

болбошу
турумдук

кыйынчылыктар акырындык менен татаалданып, тыбыштын үндүү
жана үнсүздөрдүн бардык айкалыштары аркылуу бир тыбышты
туура сүйлөгөндү камсыз кылуу керек.
Окуучулардын сүйлөө жөндөмдөрүн бышыктоо жүрүшүндө
кыска тексттерди

( диалог жана монолог мүнөзүндөгү) колдонуу

абдан маанилүү.
Окутуунун мазмуну.
 Окуучулардын көрүп угуу жана угуу аркылуу сөздөрдү
таануус у жана айырмалоосу, эки сөздөн тандап (түрү
убакыт - кагаз, калем - китеп);
 үч түрү (үй - калем - барак, барак - китеп - дептер);
 төрт түрү (калем - блокнот - терезе - дептер);
 беш түрү (калем - блокнот - дептер - терезе - эшик),
алардын

сүйлөө

мүмкүнчүлүгү

көбөйүү

жүзөгө

ашырууну изилдеп, аларга тиешелүү буюмдарды жана /
же таблицаларды көрсөтүү.
Окуучулардын
таануусу

жана

көрүп угуу жана угуу аркылуу сөздөрдү

айырмалоосу,

2 -3

сөздөн

турган

суроолор,

маалыматтарды;
Окуучу суроонун кабыл алып дароо жооп берет (кыска жана /
толугу менен);
Окуучулар тапшырмаларды кабыл алуу жана аларды ишке
ашыруу үчүн тийиштүү комментарий камсыз кылат (мисалы, "Мен
китепти алып"), сөз - билдирүүлөрдү гана кайталайт; табигый
оозеки баарлашуунун жүрүшүндө сөз аркылуу кептик материалды
сабаттуу колдонуп, түшүнгөнүн айтып берет, сүйлөө материалды
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кайра даярдайт, оозеки коммуникацияда

табигый вербалдык эмес

каражаттарды пайдаланат.
Ар түрдүү сөздөрдү жана оозеки сөз айкаштарын, сүйлөө
материалдык грамматикалык татаал курулуштарды лексикалык
мазмунун өстүрүп, сүйлөө бирдиктерин лексик алык түзүмү боюнча
тандап жана изилдеп, аныктоо.
Таануу

айтылышы

-

боюнча

тааныш

кептик

материалды

шөкөттөлгөн кырдаалдан тышкары тандоо;
Көрүп угуу жана угуу

аркылуу сөздөрдү таануусу жана

айырмалоо угуп көрүү жана угуу аркылуу айтылышы боюнча
тааныш

эмес

кептик

материалды

кабыл

алуу,

шөкөттөлгөн

кырдаалдан тышкары тандоо шартында ишке ашырылат.
Кепт ин сүйлөө жагын өнүкт үрүү
Кептин сүйлөө жагын
боюнча

иштерге,

бир

дем

өнүктүрүү сүйлөө демин өнүктүрүү
менен

сөздөрдү

жана

кыска

сө з

айкаштарын айтуу көндүмдөрү, сүйлөмдөрдү синтагмаларга бөлүү
иши кирет.
Үндүн

нормалдуу

бийиктигин,

күч -кубатын,

колдонуу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү, үндүн күч-кубатын жана бийиктигин
өнүктүрүү,

эч

кандай

одоно

четтөөлөрү

жок

кадимки

үндү

өнүктүрүү;
Тыбыш

жана сөз айкаштарын, кептин т ыбыштык түзүмүн

пайдалануунун тартиби жөнүндө иш.
Окуучулардын

угуп

кабыл

алууда

негизги

интонация

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

эч

кандай

одоно

четтөөлөрү

жок

кадимки

үндү

өнүктүрүүгө багытталган иш -аракет.
Окуучулардын

сөздөрдү

чог уу,

кошумча

тыбышсыз,

тыбыштык курамын так айтуу көндүмдөрүн түзүү жана өнүктүрүү,
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(окутуунун

башына

карата

болжолдуу

пайдалануу) ошол эле учурда каада -басымды жана

айтылышы

үчүн

белгилүү

-

алгылыктуу

эрежелерди

ордуна
сактоо

так

жана

менен;

сөз

айкаштарын бирге, кадимкидей темп те айтуу көндүмдөрү (бир дем
менен) же логикалык жана синтагматикалык
менен,

паузаларды сак тоо

мүмкүн болушунча сөз айкаштардын мелодиялык контурун

сактоо менен сүйлөө.
Окуучуларда өзүн-өзү башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу
боюнча иш.
Маалыматты
каражаттарын

өткөрүп

колдонуу

берүүдө

көн дүмдөрүн

тиеше лүү

кептик

калыптандыруу

эмес

маанилүү

болуп эсептелет-түр көрсөткөнү, позасы, табигый ишараттарды,
ритм, көлөмү, речтин ритмикалык жана мелодиялык түзүлүшүн
колдонуу.

КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН
«МУЗЫКАЛЫК-РИТМИКАЛЫК САБАКТАР» (ФРОНТАЛДЫК
САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.
Түшүндүрмө кат
Музыкалык-ритмикалык
балдардын

музык аны

кабыл

сабактардын
алуу

учурунда

максаты

дүлөй

кыймыл

ыргагын

өнүктүрүү болуп саналат.
Музыкалык-ритмикалык

сабактарындагы

коррекциялык

иш

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

жана кептин туруктуу өз ара
287

аракеттенүүсүнүн

негизинде

түзүлөт.

Сабактарда

кыймыл,

мейкиндик, багыт, эмоционалдык эрк чөйрөсүнүн кемчиликтерин
түзөтүү иштери жүргүзүлөт. Аталган сабактар жалпы жана кептик
моториканы өнүктүрүүгө, мейкиндикте багыт алууга, ден соолугун
чыӊдоого, сергек жашоо көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт.
Музыкалык-ритмикалык сабактардын боюнча иштин негизги
багыттары:
 музыканы кабылдоо (окутуучунун аспап ойноосунда
жана

аудиожазуунун

коштоосу

менен):

музыканын

коштоосунун аягын жана башталганын угуу аркылуу аныктоо;
катуу, тынч, акырын, тез, жай, орточо темптеги музыканы
угуп айырмалоо жана таануу; Үчилтик,эки, төрт үлүштүү
музыка метрин, тегиз жана үзүк музыканы угуу ар кылуу
айырмалоо жана таануу, (полька, марш, вальс);


мейкиндикте багыт алууга үйрөтүүчү көнүгүүлөр:

жөнөкөй тизилүүлөр жана кайра тизилүүлөр (чынжырчада
мамынын ичинде бир -эки саптан бир, жана бири -бирине каршы
эки катар, тегеректин ичинде кысылуу жана санын көбөйтүүгө,
класста эркин жайгашуу, жуп -жубу менен ар кандай абалды
кабыл алуу жана ж.б.);


сызыкта жүрүү (алдыга, артка) тегеректе, ар кандай

кадамдардын түрлөрү менен бел гиленген багытта; бурулуулар;


ритмикалык

көнүгүүлөр,

гимнастика:

кыймылдар,

жалпы

булчуңдарды

өнүктүрүүчү
шалдыратуу,

кординацияны өнүктүрүүчү көнүгүүлөр;


балдардын музыкалык аспаптары менен көнүгүүлөр:

элементардык

музыкалык
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аспаптар

менен

ойноо

(шылдырактар,

барабан, металлофон,

бубен, ксилофон,

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

коштоосундагы

атаандаштык элементтери
музыка

оюн

астыраак

оюндар:

менен

кырдаалдары

ж.б

көнүгүүлөрү:

бий

жана

музыкалык

(ким

мейкиндикте

багыт

бий

кызыктыруучу,
оюндар

көбүрөөк,
алууга

жана

жакшыраак,
оюндар;

элементтерин

бий

музыканын

коштоосунда аткаруу, жөнөкөй элдик жана заманбап бий
композицияларын аткаруу;

менен

музыка менен ыр
музыканын

окуу: окутуучунун жетекчилиги

коштоосунда

көркөм

кыраатын,

окуу,

темпин,

обонд ордун

ритмикалык

үлгүсүн,

динамикалык

боёкторун,

анын басыгынын мүнөзүн келтирүү,(ийкемдүү,

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

жүзөгө

ашыруунун

негизги

милдеттери

болуп

төмөнкүлөр саналат:
 музыкалык
сезимдерин

аспаптар

/

оюнчуктарды

өнүктүрүү

(барабан,

сыбызгы, ж.б.): үндөрдү туруктуу
кабыл

алуусун

аныктоо;

үн дөрүн

чо ор,

аккордеон,

белгиленген

музыкалык

угуу

аралыкта

аспаптар

/

оюнчуктарды үндөрдү укканда айырмасы жана таануу;
 угуу менен үндөрдү өлчөмүн, алардын узактыгын, ритмин,
көлөмүн, ыргагын жана

бийиктигин аныктоо;

 Сөздөрдүн просодикалык компоненттери боюнча иштөөдө
музыкалык
сезимдерин

аспаптар/оюнчуктарды
пайдалануу

айкашындагы интон ация);
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үндөрүн

(темп, ритм, пауза,

угуу
сөз, сөз

 көрүп-угууну жана угуу сезимдерин оозеки кепти кабыл
алууда

өнүктүрүү, абдан түшүнүктүү жана айтылышы

өзгөчөлүктөрүн ишке ашырууда сүйлөө материалдарын
табигый кайра чыгаруу;
 курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл
алуу

жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана

коомдук мааниси бар
канаттуулардын

ызы -чууну; жаныбарлар менен

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары

менен байланышкан ызы -чууну,

адамдын физиологиялык

жана эмоционалдык абалы менен байланышкан үндөрдү;
пикир алышуу жана ыр доону, эркек жана

аял үнүн таануу

жана айырмалоо;
окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда
кабыл

жүрүшүндө,

курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп

алуу

тажрыйбаларын

колдонуу;

Музыканын

жашоосундагы мааниси, анын маана йына адамдын
таасири.

Музыка

адам

абалына

жана музыкалык жанрлардын жана стилдердин

көп түрдүүлүгү, негизги багыттары жөнүндөгү жалпы түшүнүк.
Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү. Элдик
Кыргыз

элинин

фольклор:

чыгармачылыгы.

ырлар,

жаӊылмачтар,
образдар.

бийлер,

табышмактар,

Элдик

композиторлорунун

Музыкалык
кыймылдар,

оюндар.

жана

музыка салттары.
акын дык

ырым -жырымдар,

Тарыхый

кесиптик

Мекен

жана

музыка.

жөнүндө

музыкалык
Ата -мекен
чыгармалары.

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.
Музыкалык
музыкадагы
ойлорун,

сабаттын

көркөмдүк

сезимдерин

элементтери.

жана

Даана

сүрөттүүлүк.

билдирүү
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каражаты,

жана

жакшы

Интонация -адамдын
обондуу

абалы.

Музыкалык

жана

кептик

интонация.

Окшоштуктары

жана

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Музыка лык
көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика,
тембр, жана башкалар).
Музыкалык
сезимдерге

кеп

адамдардын

ортосундагы

таасир этүү каражаты катары. Композитор - аткаруучу

- угуучу. Композиторлордун

чыгармаларынын музыкалык т ил

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык
кепти

байланыш,

бекитүүнүн

бир

жолу

катары.

нота

музыкалык

Ноталык

сабаттын

элементтери.
Музыканын

өнүгүүсү -адамдын

ойлорунун,

сезимдеринин,

музыкалык интонациянын, көркөм образдар менен кагылуусу жана
салыштыруусу.

Музыкалык

форма

түрлөрү

музыкалык

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.
Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен
айырмачылык).
Музыканын көркөм табияты. Музыкалык дүйнөнүн интонациялык
байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашо осу жөнүндө

жалпы түшүнүк.

Балдардын инструменталдык жана хор жааматтары, бий жана ыр
ансамблдери. Белгилүү аткаруучу жааматтар (хор, симфониялык).
Музыкалык театрлар.
Балдар

үчүн

Музыкалык конкурстар жана фестивалдар.

музыка:

радио -

жана

телепередачал ар,

видеофильмдер, үн жазуулары (CD, DVD). Музыканын түрлөрү:
вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук, оркестрлик. Балдар,
аял, эркек ыр үндөрү.
Оозеки

түрүндө

жанрынын

табиятын

аныктоо

үчүн

көндүмдөрдү калыптандыруу, заманбап жана классика музыка угуп
музыкалык

сөз

каражаттарын

колдонуу;

адамдын

өмүрүндө

музыканын ролу, адамдын руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө
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ролу тууралуу баштапкы элестөөлөрдү калыптандыруу;музыкалык
маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана музыкалык көркөм
ишке кызыгууну калыптандыруу, башталгыч эстетикалык баалоо
ыктарын калыптандыруу;импровизацияда, үн -хордук чыгармаларды
аткарууда,

театралдык

жана

музыкалык -пластикалык

композицияларды түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.
Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сези мин, кыймыл
активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,
өнүктүрүү;
айтылышы

атайын
менен

ритмикалык

ритмикалык

кыймыл көндүмдөрүн

көнүгүүлөрдүн

басуу,

денеси

(ырлардын

жана

колунун

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

кыймылдарын

өздөштүрүү;

физикалык

өнүгүү

кемчиликтерди жоюу жана кыймыл сапаттарын өнүктүрүү; бийге
даярдык көнүгүүлөрүн өздөштүрүү,
эстетикалык даамды,

кооз

кыймылдарды,

көркөм кыймылдарды өнүктүрүүгө

салым

кошуучу бий элементтерин өздөштүрүү;
музыкалык-ритмикалык

ишмердүүлүк

менен

байланышкан

тематикалык жана терминологиялык лексиканы өздөштүрүү.
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КОРРЕКЦИЯЛЫК -ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ АЙМАКТЫН «УГУП
КАБЫЛ АЛУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА КЕП ТЕХНИКАСЫ»
(ФРОНТАЛДЫК САБАКТАР) ОКУУ ПРЕДМЕТИ.
Түшүндүрмө кат

Кептик

жана кептик эмес

үндөрдү угуп кабыл алууну

өнүктүрүү, кептин ритмикалык жана интонациялык структурасын,
сөз

жана

ар

кандай

үндөрдү

угуп

кабыл

алуу,

багыт

алуу

имплантты

жана

көндүмдөрүн калыптандыруу.
Эки

жеке угуу аппаратын

же кохлеардык

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,

окутуу жана сабактан

тышкаркы иш-чаралардын жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана
окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды колдонууда угуп кабыл
алуу;окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда
материалды

ма ектик

жана

окуу-иштик

мүнөздөгү

кептик

угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;

Окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө
мүнөздүү

жүрүшүндө,

абалдарын

чагылдырган

диалог

баарлашуунун

жана

монологдук

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
Туш

келди

берилген

текст

маалыматтардан

негизги

оозеки

кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлөмдөрдү, сөздөрдү,
сөз

айкаштарын);

текстти

жана

милдеттерди

аткаруу

боюнча

суроолорго жооп алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки

айтылган кептик

маалыматты кыйынчылык менен кабыл алууда,

түшүнбөстүктөрдү

билдирүү;
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Баарлашуу

жагдайды

угуп,

угуп -көрүп

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес

кабыл

алууда

контекстиге

кеп

таянуу

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

тембрин,

эмоционалдуу

кадимкидей
чыгаруу,

темпте,
кептин

абдан

так

жана

калыптанган

табигый,

ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу,
баарлашуунун кептик эмес

каражаттарын колдонуу аркылуу

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

сүйлөө этикетин

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

кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура

айтуу,

муундарды

жана сөздөрдүн айтылышын, айтылы шы

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;
жүрүм-турумду

оозеки кептик

түзүү; жана оозеки баарлашууга

катышууну

каалоону калыптандыруу;
Музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу айырмалоо
жана таануу;

үндөрдүн санын, алардын үнүнүн узактыгын угуу

аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн (чогуу же чогуу эмес),
темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн (кадимки, катуу, тынч),
ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу айырмалоо жана таануу;
Окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда
материалды

маектик

жана

окуу-иштик

жүрүшүндө,

мүнөздөгү

кептик

угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу

Кептик материалды айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн
жана

тембрин,

эмоционалдуу

кадимкидей
чыгаруу,

темпте,
кептин

абдан

так

калыптанган

жана

табигый,

ритми калык-

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу,
баарлашуунун кептик эмес

каражаттарын колдонуу аркылуу
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(мимика, дененин абалын, пластиканы ж.б.у.с.) ,

сүйлөө этикетин

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

алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синтагмаларды

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,
басым сактоо,

сөздүн өзгөрүшүнө жараша

өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,

аларды тууралоо.
айкаштарынын

Чогуу

жана

айтуу,

дем чыгаруу, муун, сөз,

сүйлөмдөрдүн

саны,

дем

баса

зарыл

синтагмаларды токтоп бөлүү

(тууроо менен , тааныш сөз

айкаштары

үлгү

менен

өз

алдынча,

боюнча).

жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды

Текстти

окуп

токтоп туура бөлүү,

текстти жаттап айтуу учурунда, өз алдынча кепте.
Иштин

мазмунуна

класстык

жана

мектептен

тышкары

учурлардын типтүү оозеки жагдайларынан алынган фразалардан
турган диалогдор, монологдор камтылат.

Тексттер алгач

менен

берилет,

(эки

сүйлөмдөр

жолу)

угууга

сунушталат.

түздөн -түз

андан

толугу
кийин

ки йинки этабында сөздөр, тексттен

чыккан сөз айкаштар туш келди берилип, окуучу угуп кабыл алат,
көрсөтмө куралга таянып
түшүнүүсү такталат

ж.б .

синонимдерди
Акыркы

этапта

катар тапшырмаларды угуу менен аткаруу,
байланыштуу маселелер

жеке багытталган

о.э. окуучунун жигердүү жана

тандоо аркылуу

текстке жооп менен
тексттин мазмунуна
суроолор колдонулат,

демилгелүү катышуусу,

текстти

эркин айтып берүү, диалог колдонулат.
«Кепт ик

угууну жана кептин т ыбышт ык

калыпт андыруу» (жеке саба ктар) коррекциялык курсу.
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т арабын

Мазмунун

жүзөгө ашыруунун негизги милдеттери болуп

төмөнкүлөр саналат:
 кептик угууну калыптандыруу, анын негизинде оозеки
кепти жаңы көрүп -угуу

арылуу кабылдоону

түзүү жана

өнүктүрүү;
 жетишерлик

ырааттуу,

адамдардын
кепти

нормалдуу

табигый сүйлөөсүнө

калыптандыруу,

көндүмдөрүн

кеп

 угуу

уккан

жакын тү шүнүктүү

учурунда өзүн

калыптандыруу,

кептик эмес каражаттарды

сүйлөгөн

көзөмөлдөө

баарлашууда

табигый

пайдаланууну калыптандыруу;

аппаараттарын

колдонуу

көндүмдөрүн

калыптандыруу;
 оозеки байланыш көндүмдөрүн активдештирүү, кептик
жүрүм-турумун, анын ичинде өз алдынча
сезимдерин

ойлорун жана

билдирүү (сүйлөө өнүктүрүүнүн негизинде),

калыптаган көндүмдөрүн толук ишке ашыруу үчүн, ар
кандай

окуу

колдонуу,

жана

окуудан

өнөктөшүнө

кепти

тышкаркы
кабыл

учурларды
алуудагы

кыйынчылыктар жөнүндө кабарлоо;
Окуучулардын

оозеки

кепти кабыл алуусуна жана ишке

ашыруусуна өбөлгөсүн өнүктүрүү, окуу жана окуудан сырткары
иш-чараларынын учурларында баарлашууну калыптандыруу.
Дем

алууну өз алдынча бөлүштүрүү, окууда синтагмаларды

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,
басым сактоо,

сөздүн ө згөрүшүнө жараша

өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,

аларды тууралоо.
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Кепт ик дем алуу .
айкаштарынын

Чогуу

жана

айтуу,

сүйлөмдөрдүн

дем чыгаруу, муун, сөз,
саны,

дем

баса

зарыл

синтагмаларды токтоп бөлүү

(тууроо менен , тааныш сөз

айкаштары

үлгү

менен

өз

алдынча,

боюнча).

жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды

Текстти

окуп

токтоп туура бөлүү,

текстти жаттап айтуу учурунда, ө з алдынча кепте.
Үн. Үндүн күчүн сөз басымы менен байланыштуу

өзгөртүү,

катуулугун,

бийиктигин (туурап жана өзү билип). Үндүн

күчүн,

катуулугун,

бийиктигин суроолуу же илептүүлүгүнө

карата

өзгөртүү. маектешинин муктаж болгон алыстыгына жараша үн
бийиктигин жана күчүн өзгөртүү тынч (катуу, тынч, шыбырап)
суроолуу
ылайык.

же

илептүүлүгүнө

Логикалык

байланыштуу,

логикалык

басымга

басымды суроолор жана жоопторго ылайык

(өз алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги
сөздү сурооло р жана жооптор менен). Диалогдо,
жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо.

тексттерде,

Сөздүн формасын

басымды өзгөртүү аркылуу (кол - колдор).

Тыбышт ар жана алардын айкалышт ары .
Тыбыштар туура айтууну өздөштүрүү: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и ,
л, э; жана алардын айкалыштарын

йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е)

баштапкы абалында (алма) жана үндүүлөрдөн кийин (кызыл); үнсүз
жана үндүүлөрдөн кийин турумдук жумшартып (кнопка, жазган);
к, с, ш; я, е, ю, ё ажыратуу белгисинен
жумшак үнсүздөр

кийин; р, ф, х, б, д;

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

өз алдынча жумшак тыбыштарды айтуу Өздөштүргөн тыбыштарды
туура эмес айтылышын

коррекциялоо. Артикуляциясы
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бирдей

болгон тыбыштардын айтылышын

тактоо. Үндүү

тыбыштардын

сөздө айтылышын айырмалоо: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. мурунчул
жана эринчил тыбыштардын айтылышын : м -п, м-б , н- т, в-д, н-д
(жана алардын жумшак жубун);
Үнсүз тыбыштардын сөздө айтылышын айырмалоо (ышкырык,
каткалаӊ,

жумшак ж.б.)

Сөз.

Сөздөрдү сүрөттөрдү пайдалануу менен, мугалимдин

жардамы менен,

графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү

боюнча кайра айтуу Сөздөрдү тиешелүү ыргактарына туура тандоо.
сөздөрдүн

бирге

туура

айтылышын,

үн

түзүмүнө

ылайык

нормалдуу бийиктиги, темпин, үн күчүн, сөздөрдүн ритминин жана
ритмикалык контурун тандоо. Сөздөрдү түзү мүнө ылайык, тааныш
сөздөрдү, басымына жана башка ченемдерине жараша өздөштүрүү.
«Муун, басым» жөнүндө түшүнүк.
сөздөрдөн муун
жана үнсүздөрдү

санын аныктоо;
бөлүү;

Эки, үч, төрт, беш муундук
му ун басымын аныктоо. Үндүү

үнсүздөрдү жумшак жана каткалаӊдарга

бөлүү. Кепте орфоэпия эрежелерин сактоо.

Фраза

табигый

айкаштарынын
же илептүү

ылдамдык

айтуу; айтылыш

боюнча

сөздөрдүн

жана

сөз

темпин өзгөртүү: жай, суроолуу

(коштоп жана чагылдырып). окуп жатканда текстти

жай, суроолуу же илептүүлүгүнө жараша туура айтып берүү.
Маекке

(чагылдырып жана

өз алдынча) мүнөздүү темп менен

сөздөрдүн жан а сөз айкаштарынын айтылышы.
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Диалогдо
сүйлөөнү

интонациянын

бардык түрлөрүн колдонуу. Эркин

камсыз кылуу. Көркөм ыр, адабий үзүндү окуп берүү.

Тыбыштарды жалгыздатып айтуу; мугалимдин артынан муундарды,
сөздөрдү кайталоо;

муундарга, сөздөргө

тыбыштарды киргизүү;

Сөздөрдү берилген тыбышка жараша туура

тандоо;

сөздөрдөн

сөз

айкаштарынын,

ырларды, тексттерди окуу;

калтырылган

сүйлөмдөрдүн

табышмактардын

түзүү;

жандырмагын

табуу; сүрөттөрдү атоо; сүрөттөр тууралуу суроолорго жооп алуу;
Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү толуктоо; таблицаны алмаштыруу
менен иштөө; сүрөт окуя (сүрөт сериясы)
«Коомдук-турмуштук

жана башкалар.

багыт алуу»

Азыраак акыл эстен артта калуу менен дүлөй окуучулардын
ийгиликтүү жеке коомдошуусу бул балдардын акыл -эс өнүгүүсүнүн
өзгөчөлүктөрү муктаждыктарын жана өзгөчөлүктөрүн

мамилеге

жараша болот, алардын билим алуу ишин маанилүү жана ийгилигин
камсыз кылат.
Коомдук-турмуштук

багыт алуу

сабак катары төмөндөгү

темалар менен көрсөтүлгөн:
Жеке гигиена:
Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.
Балдар
гигиена

менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке
калыптанышына

көмөк

көрсөтүүчү

иш -аракеттер.

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

күтүүгө

пайдалануучу

ар

түрдүү

каражаттарын колдонуу. Жеке туалеттик буюмдарды
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тазалык
сактоо.

Чачын тароо, таракты сак тоо, таракты тазалоо эрежелери.

Кол

жуу үчүн щётка.

Кийим жана бут кийим.
Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар

жана

балдар үчүн кийимдер. Сезон боюнча кийим.
Кийимдин он жана терс жагы. Кийим бөлүктөрү.
Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары.
Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;

Кийим сактоо боюнча

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

тазалоо,

жуу,

жана

үтүктөө.

Щетка

менен

кийимди

планына ылайык тазалоо: акыр ек, жакасы, төмөнкү буюмдар,
толугу менен.
Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу
багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так
ылайык тийиштүү кийим кийүү.
Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан,
жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.
Бут

кийим, ар кандай буюмдар. Бут

кийим, ар кандай

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим:
кышкы, жайкы, сезондук.
Бут

кийим

бөлүктөрү,

байпак,

апкыты,

кончу,

таманы,

согончогу, батеги.
Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар,
аспаптар.
каралган мейкиндиктеги бут кийимди коюу.
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Тамактануу:
Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы,
жыты сырткы келбети.
Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт, балык,
нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү
оромолунан

алып

чыгарганды,

чыгуу:

ачуу,

чечүү,

мөмө -жемиштерди

суюк азыктарды куйганды, ж.б.;

Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак
суу куюу; кесүү аспаптары

жана ша ймандары менен иштөө,

тамак даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.
даярдоодо бычакты

Тамак - аш

колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп

кетен жерлерин алып таштоо.
Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти
даярдоо.
Дасторкондо жүрүм-турум эрежелерин сактоого.
Турак -жай:
Мектеп
функционалдык

жана

үй

белгилери,

шарттарынын
үйгө

негизги

коюлуучу

мазмунун,
гигиеналык

талаптар. Эмерек анын бөлүктөрү.
Үйдү

тазалыкта кармоо

жана тазалап туруу үчүн

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо үчүн зарыл болгон
жабдууларды

колдонуу;

аларды

сактоо

ыкмалары.Бөлмө

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду коомдук турмуштук багыт алууда колдонуу.
Турмуш-тиричилик

буюмдарын

сактоо менен колдонуу.
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коопсуздук

эрежелерин

Транспорт :
Транспорт каражаттарын таануу.
транспортту

пайдалануу.

аялдамаларынын

Жүргүнчү

Жүргүнчү

мүнөздүү

ташуучу

ташуучу

өзгөчөлүктөрү

унаа

боюнча

табуу.

Жүргүнчү

унаадан

Коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелери.
Транспорт

каражаттарын

токтотуу.

чыгуу. Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү.
Кесип эл транспорттук: айдоочу, дирижер, инспектору. Коомдук
транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белетте ри менен
туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча,
берүү, сапардын аягына чейин сактоо.
Коомдук

транспорттогу

жүргүнчүлөрдү

жүрүм -турум

эрежелериКепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Сатуу мекемелери:
Дүкөндөрдүн айрым түрлөрү, дүкөндөрд ө багыт алуу.
Соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.
Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.
Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып ал уучунун сүйлөө
этикеттин пайдалануу.
Жүрүм-турум маданияты:
Күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.
Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.
Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
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Баарлашуунун

кептик

(калыбын кармай билүү,

эмес

каражаттарын

колдонуу

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылуу.
Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомд ук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам
сурап алуу.
Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.
Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.
Белектерди тандоону билүү.

Ылайыкташтырылган дене тарбия
Окуучулар

ден

соолукка

бекемдетүүгө

жана

коргоого

көнүгүүлөр, анын ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган
көнүгүүлөр,

дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда калган көрүүнү

сарамжалдуу
өздөштүрүшөт.

пайдаланууну
Ала рдын

керектиги
негизги

жөнүндө

билимдерди

физикалык

сапаттарын

жакшыртууга болот,

физикалык ыкшоолук, туура басышы жана

келбети калыптанат.

ЫФДТ

сабактары эрксиз стереотиптешкен

кыймылдарын коррекциялоого өбөлгө түзүлөт. Окуучуларда

дене

тарбия каражаттарын пайдалануу аркылуу, мейкиндикте өзүн эркин
тайманбас

алып

жүрүү

көндүмдөрү

калыптанып,

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун

денелик
эсебинен

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.
Сабактар

врач -офтальмолог

сунуштарыны

менен

каршы

көрсөтүмдөрдүн негизинде, дене т арбия мугалими жана врача 303

офтальмолог тарабынан

түзүлгөн жекече программасы менен

өткөрүлөт. Сабактар коррекциялык багытта болушу керек.
Предметтик-практикалык

иш -сүйлөө

ишинин

негиздерин

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу
сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз
менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучунун
демилгелүү ишке аша турган
Иши

активдүү ой ишине дем берет.

жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү,

жардам сурап

кайрылуу, планын түзүү,

шеригинин чыгармачыл ишин баалоо

(баа берүү үчүн планды

колдонуу, схемалардын пайдалануу,

сигнал (окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети
жана башка көрүнөө каймана каражаттары, анын ичинде; ар кандай
татаалдыктагы модель үлгүлөрү) сөздөр ү.
Мугалимдин
Мугалимдин

тапшырмасын

түшүнүү

жана

аткаруу.

суроолоруна жооп берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор

менен мугалимге жана курдаштарына менен кайрырлуу.
Зарыл болгон материалды жана ишти баштоого уруксат алуу.
жумуш кылууга каалоосун билдирүү, иш ин аяктоосун билдирүү.
Оозеки

жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамааттык

ишти жүзөгө ашыруу. өндүрүлгөн буюмду атоо. Буюмдун өлчөмүн
аныктоо жана

атоо.

Жардамды

төмөнкүдөй

пландаштыруу

боюнча

түрлөрү

көмөк

колдонулат:

көрсөтүү;

окуту у

окуу
иш

ишин

учурунда

кошумча нускама; маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлгүлөрүн
камсыз кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин
стимулдаштыруу; илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү.
Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө ар
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кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи
кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу карталарына, андан
кийин өз алдынча

куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз

ара башкаруу.

5.2.3.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
инсандык-коомдук

өнүктүрүүгө,

дүлөй

аларды

окуучулардын

коомго

кошууга

багытталган.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил
артта

калуусу

бар

Дүлөй

балдарды

адеп -ахлактык

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты: окуучуларды
коомдук өнүктүрүүгө салым кошуучу

жактан

инсандык -

адептик -тарбиялоо чөйрө

түзүү (сабак, сабактан тышкаркы, жана мектептен тышкаркы)
Программаны

максаттуу ишке ашыруу милдеттердин эки

тобун чечүүнүн жүрүшүндө жүзөгө ашырылат:
азыркы коомдук жана маданий контекстти түшүнүүнү камсыз
кылуучу адеп -ахлактык

түшүнүктөрүн кеңейтүү жана байытуу

(окуучулардын

мүнөздөмөлөрүнө

курактык

жана

ти пологиялык

өзгөчөлүктөрүнө ылайык)
адептик жана адамгерчилигинин терс сапаттарынын көрүнүшүн
түздөө.
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адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү

окуучулардын билим менен

азыраак акыл эстен артта калуу милдеттери (акыл -эс бузулуулары
бар) аркылуу жүзөгө ашырылат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке
ашыруу,

биздин

өлкөнүн

адеп -ахлак

жана

маданий

каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиял оо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

жана

жашоого

чыгармачылык

мамиле кылууга тарбиялоо;
 табиятка,

айлана -чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбияло о

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле
эстетикалык

идеалдар

жана

кылууга тарбиялоо,

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

ишмердүүлүктөрдүн

берип,

формалары,

баг ыттарды

түрлөрү

менен

ар

түрдүү

толукташы

мүмкүн.
Балдарды

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуул уктарды жана маданий, көп улуттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий
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жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну
педагогикалык

уюшулган процесси;
өнүгүү

-адеп-ахлактык

инсандын

-

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,

бир бүтүн дүйнөнүн,

мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер
адеп-ахлактык

идеалдарын

жана

рухий жана

баалуулуктардын

өзөктүү

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
сабактардын мазмунун жана түзүмү н; окуу жана окуудан тышкаркы
иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун
усулдары менен; чоӊдор жана балдар ортосундагы байланыш жана
кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин
уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;
Адептик

өнүк түрүүчү программасы жалпы билим берүүчү

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
Дүлөй

окуучулар

үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

балдардын

билим алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен
Уюм тарабынан өз алдынча иштелип ч ыгышы мүмкүн.
Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын
жеӊил артта калуусу бар
өнүгүшүнө

өзгөчө

Дүлөй

акыл-эсинде

окуучулардын адеп-ахлактык

жетишкендиктер,

тарбиялоодо

калыптанган

түшүнүктөрүн (адеп -ахлак жана жалпы) реалдуу жашоодо колдонуу
жөндөмүн өнүктүрүү .
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5.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык

маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
Дүлөй

окуучуларга

болуп саналат,

билим берүү жараяны нын ажырагыс бөлүгү

жана билим берүүнүн жалпы принциптерине

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык,

сабактан тышкаркы жана

сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын (көрүү милдеттерин
абалын эске алуу менен, атайын билим берүү муктаждыктарын э ске
алуу менен, сакталган

анализаторлорго таянып, байытуу жана

практикалык өнүктүрүү ) принциптерге таянат.
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,
соолукту

сактоо

жана

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

сергек

калыптандыруу,

жашоону

ден

уюштуруу

экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар.
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Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Программа

жалпы билим берүүчү мектеп үчүн иштелип

чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

угуусу

начар

балдардын билим

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм
тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн.
5.2. 5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык
Мүмкүнчүлүгү
башталгыч

иштин

чектелген

билим берүү

артта калуусу бар

программасынын
окуучулардын

м аксаттары

Мамлекеттик

жалпы

стандартына ылайык акыл-эсинде жеӊил

угуусу

начар

окуучулардын

акыл-эс жана

эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык жагынан
кемчиликтерин

коррекциялоого,

социалдык

ылайыкташуусуна

багытталган.
Программанын

максаты -ар

калуусу бар угуусу начар

бир

акыл-эсинде

жеӊил

артта

окуучуга жеке өнүктүрүү үчүн кыйла

жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү чөйрөсүнүн
түзүү; окуучулардын БЖ ББ БЫББПын өздөштүрүү
берүү

жараянына

интеграциялоо

боюнча

жана билим

мүмкүнчүлүктөрүн

жогорулатуу;
Коррекциялык иштин

программасы камтыйт: окуучулардын

белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын канаттандырууну жана
БЖББ

БЫББПын

өздөштүрүүнү

камсыз

кылуу чу

түзөтүүчү

сабактардын тизмесин, мазмунун, жана ишке ашыруу планын;
өзгөчө билим берүү муктаждыктарын аныктоо үчүн окуучулардын
психологиялык,

медициналык

жана
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педагогикалык

текшерүүнү;

окуучулардын өнүгүү динамикасын БЖББ БЫББПын өздөштүрүүдө
ийгилигин

мониторинг

түзөтүүсүн;

жүргүзүүсүн;

сабактарда,

сабактан

коррекциялык

тышкаркы

жана

иштердин
мектептен

тышкары иш- чаралардын

биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк

коомдук

жана

башка

институттардын

коомдук -

психологиялык-педагогикалык колдоо, корре кциялык педагогика
жана психология жаатындагы, саламаттык сактоо уюмдарынын
жана

башка

уюмдардын

адистеринин,

мугалимдердин

жана

эксперттердин түзөтүүчү иш -аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке
ашыруу боюнча кызматташтык механизмин; түзөтүүчү ишинин
негизги күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.
Коррекциялык
мүмкүнчүлүктөрү

иштин
жеке

программасы

жана

кемчиликтери менен шартталган
билим

берүү

муктаждыктарын

(же)

ден

психикалык

соолук
жагынан

чектелген окуучуларга
аныктоого

өзгөчө

багытталган;

жеке -

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

эсепке

муктаждыктарын

эске

алуу
алуу

менен,
менен

атайын
(ПМПКнын

билим

берүү

сунуштарына

ылайык) ишке ашыруу.
Түзөтүү

жумушта рынын программасы төмөнкү багыттарды

камтыйт:
1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын
өзгөчө билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун
жана

ишке

ашыруу

планы

менен

чаралардын тизмеси;
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өз -өзүнчө

багытталган

иш -

2) билим берүү
чектелген

шарты нда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү

окуучуларды

комплекстүү

педагогикалык-медициналык

текшерүүнү

психологиялык жүргүзүү;

окуу

мониторингин жүргүзүү;
3) түзөтүү иш-чараларын коррекциялоо.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү
түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн: Угуп кабыл алууну жана кеп
техникасын өнүктүрүү

(фронталдык сабактар),

кептик

угууну

жана кептин тыбыштык

тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).
Коррекциялык-

өнүктүрүүчү

иш-

окуу

жана

сабактан

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык
байкоону; комплекстүү психологиялык -педагогикалык коштоонун
жеке маршрутун иштеп чыгуу жана
окуучунун

ишке ашыруу ар бир

дүлөй

өзгөчөлүктөрүн жана өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн

изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча, анын ичинде кепти (оозеки жана
жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү деӊгээли н, баарлашуу көндүмдөрүн
ж.б.;
О.э.

негизги

өздөштүрүү,

жеке

билим

берүүнүн

өзгөчөлүктөрүн

кишилер менен инсан

аралык

баштапкы

өнүктүрүү,

мазмунунун
балдар

жана

мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;

атайын (коррекциялык) сабактарды (жеке жана топтук) өткөрүү,
анын ичинде оозеки кепти жана кабыл алууну

өнүктүрүүгө

багытталган сабактарды өткөрүү; билим берүү жараян ынын бардык
катышуучуларын
чараларды,

билим

берүү

окуучулардын

жана

сабактан

башталгыч

жыйынтыктарын өздөштүрүүдөгү
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тышкаркы

иш -

билимдин

күтүлгөн

жетишкендиктерин

эске алуу

менен уюштуруу жана өткөрүү боюнча,

билим берүү уюмунда

угуусу бузулган жана угуусу нормалдуу балдар менен алардын ата энелери,

башкаруу

жана

педагогикалык

кызматкерлер

үчүн

психологиялык жактан бейпил айлана түзүүнү камтыйт.
Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык
иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана

негизги багыттарын бе лгилеп

коюуга мүмкүнчүлүк берет.
Угуусу
системалуу

бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен
өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,

психологиялык-педагогикалык,

маалыматтык

–агартуучу

иш

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.

2.

Диагност икалык иш

дүлөй

билим алуу муктаждыктарын,
билим

берүүнүн

окуучулардын жекече өзгөчө

өнүгүү динамикасын,

баштапкы

мазмунунун

негизги

өздөштүрүүсүн,

социалдык өнүгүү учурун жана үй -бүлөөдө тарбиялоо шарттарын
аныктоо

максатында

камтыйт. Талдоо
иштин

комплекстүү

изилдөөнү

ж үргүзүүнү

жүргүзүү боюнча коррекциялык -өнүктүрүүчү

ийгилигинин

анализи

жүргүзүлүп

жана

аны

окуучулардын муктаждыгына, алардын ата -энесинин каалоосуна
жараша өзгөртүү ишке ашырылат.
Диагностикалык иш
адистер

тарабынан

социалдык

педагог,

дүлөй

(мугалим,

ар бир окуучуну

ар түрдүү

мугалим -дефектолог,

медициналык

изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.
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кызматкер)

психолог,

комплекстүү

3.Кеӊеш иши
Билим

берүүнүн

бардык катышуучуларынын анын ичинде,

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен
иштөөнүн

жалпы

негизги

багыттары

жөнүндө

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;
алып

баруу

боюнча

жекече

методдорду тандоо боюнча

биргелешкен -

окуучулар менен иш

багытталган

ыкмалардын

жана

психологиялык, медициналык жана

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын
тандап алуу суроолору боюнча үй -бүлөгө кеӊеш берүү;
3. Маалыматт ык-агарт уучу иш
Окуучуларды

окутуу

жана

тарбия

берүүнүн

ишинин

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара
аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан

маселелер

боюнча

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке
ашырууну камтыйт. Маалыматтык -агартуучу иш өзүнө камтыйт:
мугалимдер

жана

ата-энелер

категорияларынын
түшүндүрүү

боюнча

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык
тематикалык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

аӊгемелешүүлөрдү

өткөрүү;

маалыматтык такталарды, б асылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;мугалимдердин

психологиялык

компетенттүүлүгүн

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата энелердин

элементардык

психологиялык

компетенттүүлүгүн

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;

4.

Психологиялык-педагогикалык

иш

билим

берүү

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда
жана үй-бүлө

шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө
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багытталган.

Психологиялык -педагогикалык

иш

баланын

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда ша йкеш мамиле
калыптандырууга

көмөктү

камтыйт;

класста/мектепте

ички

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу
боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз
кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты
алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү

иштерде

ийгилик учурун

камсыз кылуу.
5.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк акыл-эсинде жеӊил артта
калуусу бар

Дүлөй

окуучулардын

коомдо жашоого керектүү

коомдук тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар
системасын алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн
эске

алуу

менен

ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген

окуучулар менен биргеликте ар түрдүү иш -чараларды өткөрүү .
Билим

берүү

уюму

окуучулардын

а тайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу
өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун
алуу

менен

багыттарын

сабактан
тандап,

тышкаркы
уюштуруу

реалду у шарттарын эсепке
ишмердүүлүктүн

формаларын

артыкчылык

аныктап

алууга

укуктуу.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу
бириктирүүгө

жана

өткөрүүнү

салым

к ошот.
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камсыз

кылуу

аркылуу

Биргелешкен

сабактан

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү
алардын

кадимки

өнүгүп

сокур окуучулардын

келе

жаткан

жана

курбуларынын

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске

алуу менен

уюштурулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
окуучулардын

жигердүү

канааттандыруу,

эс

алуу

билим берүү уюмунда

учурунда

муктаждыктарын

мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.
Окуучулардын
уюштурган

сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүгүн

учурда тармактык карым -катнаш (мисалы , кошумча

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен,
маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү

колдонулат.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы иш-чараларды
улантуу үчүн каникул

учурунда балдардын жайкы эс алуусун

уюштуруучу жан а ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык
лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана
кошумча

билим

берүү

уюмдарынын

жайкы

мектептеринин

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
чыгуу

боюнча

алар

башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим

берүү

иш -чаралардын

программасын

жумушчу

программасын иштеп
программасы

пландаштырылган

өздөштүрүүгө багытталган.
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түзүлөт,

натыйжаларын

5.3. Уюштуруу бөлүгү
5.3.1. Окуу планы (вариант 1.4)
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткарууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүр үп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин катышуу чулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.

Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик
аймактын курамын жана өздөштүрүүгө

берилген окуу убакытын

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамлекеттик -аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Билим берүү уюму
бир

предмет

боюнча,

билим берүү процессин уюштурууда, ар
коррекциялык

–

өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын артыкчылык багыттарын өзү аныктап алууга укуктуу.
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Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, ч ектелген

окуу

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул
аймакты

ишке

ашыруу

бөлүнгөн

сааттардын

сабактан

эсебинен

тышкаркы

ишмердүүлүккө

Түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактын

сааттарынын саны, билим берүү уюмунун жергиликтүү актысында
белгиленген.
Окуу планы
чыккан:

төмөнкү нормалардын негизинде иштелип

"Билим

Республикасынын

берүү
Билим

жөнүндө"
берүү

Мыйзамда,

жана

илим

Кыргыз

министрлигинин

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.

Иштөө режими.
Билим
тарабынан

берүү

уюмунун

белгиленген

болжолдуу

билим

берүү

ок уу

планы

процессине

СанЭжН
коюлган

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү
шартында
окуучуларга

Акыл-эсинде

жеӊил

БББ БЖББПты

артта

калуусу

бар

Дүлөй

өздөштүрүүдө 1 -класста кайталоо

мүмкүндүгүн б ерет (1-5-класстар)

б.а.

программаны узартылган

мөөнөттө өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар Дүлөй

окуучулардын

психо-физикалык жөндөмүн эске алуу менен, БББ БЖББПты ишке
ашыруучу билим берүү
жумасында

жүргүзүлөт.

уюмдун окуу сабактары 5 күндүк окуу
Сабактар 1

смена менен өткөрүлөт.

билим берүү уюмунун иш режими санитардык -эпидемиологиялык
кызматынын көзөмөлү астында жүзөгө ашырылат.
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Жалпы

билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын

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

жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык

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

үчүн

окуу

жыл

ичинде

директордун

наамына

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

эс

алууга кошумча жума белгиленет.
Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга
карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен
камсыз

кылышын,

сабактарды

өздөштүрүүгө

жогорку

сапатын

камсыз кылат.
Сабактардын

орто сундагы

танапис

10

мүнөт,

2 -жана

3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.
Топтук түзөтүү сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 5 класстарга

топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече

коррекциялык сабактын узактыгы 20 мүнөт.
Окуу

жүктөмүнүн

акырындап өстүрүү

"кадам" ыкмасын

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили
уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде
күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.
Тапшырмалар
менен

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүнө

таянуу

берилет. 1 -класстагы окут уу милдеттүү тапшырмаларсыз

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа
жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып -
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билүү

мүнөздөгү

тапшырмалар

гана

сунушталат,

балдардын

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.
Бул тапшырмаларды н
үй тапшырмасын

максаты – окуучулардын өз алдынча

аткарууга

тышкы жана ички стимулдарды

калыптандыруу.

1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү гана

тапшырмалар

сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү

атайын уюштурулган иш ордун талап кы лбаган

тапшырмалар

берилет. Үчүнчү чейректе класста башталган иштердин аякташын
үйдөн

аткаруу

боюнча

жүзөгө ашыруу үчүн
Экинчи

тапшырмалар

берилет.

тапшырмаларды

ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.

класстан

баштап сабактар боюнча тапшырмалар

«минимакс»

принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча

тапшырманын

бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми

экинчи бир бөлүгү - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп,
бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу
менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга

- 2

саатка чейин -120 мүнөт.
Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш
(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз өзүнчө жүргүзүлөт.
Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин
эмес

тыныгуу

уюштуруу

сунушталат.

45 мүнө ттөн кем

Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттарын эске алуу менен) 1680 сааттан ашык эмес болуш керек.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө

жумасына сарпталган

сааттардын саны ( а нын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)
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1 - 5-класстарда

10

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен
аныкталат.
5.3.2 Башталгыч
жалпы

билим

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган
берүүчү

программасын

ишке

ашыруу

үчүн

шарттардын системасы.
Кадрдык шарттар .
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

Дүлөй

окуучулар

үчүн башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган
жалпы

билим

берүүчү

программаны

ишке

ашырып

педагогикалык кызматкерлердин ар бир кызмат ордуна

жаткан

тийиштүү

квалификациялык мүнөздмөгө туура келиши керек.
Мугалим-дефектолог

(сурдопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили б оюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы
даярдыгы

бар

адамдар

мугалимдердин кесиптик

сурдопедагогика

даярдоодон өтүшү керек жана

ар

жаатында

кайра

кесиптик кайра даярдоо

жөнүндө

диплом алыш керек.
Педагогикалык

кызматкерлери :

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,

дене

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
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(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
угуусу бузулган

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

жогорку кесиптик билими менен бирге
угуусу бузулган

белгиленген үлгүдөгү

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу
жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тартуу укугуна ээ, ал
кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.

Финансылык шарттар
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

системанын

каражаттарынын эсебинен дүлөй
жана

акысыз

билим

мамлекеттик

билим

тиешелүү

ар бир окуучуга

берүү

мамлекеттик

берүү

бюджеттин
мамлекеттик

кепилдиктер

жана

каржылык камсыз кылуу ББ каржылоо ченемдеринин негизинде
жүзөгө ашырылат.
Каржылык
БЫЖББПтын
техникалык

камсыздоо

ар

бир

жана

Дүлөй

вариантына

кадрдык

окуучулар
аныкталган

шарттардын

үчүн

БЖББ

м атериалдык-

өзгөчөлүгүнө

ылайык

келүүгө тийиш.
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Дүлөй

окуучу

ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча

чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө у зартылган
инклюзивдик

билим

алат

деп
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божомолдоого

мөөнөттө

болот.

Дүлөй

окуучулар

үчүн

атайын

ылайыкташтырылган

билим

башт алгыч

ылайыкт ашт ырылган
каралышы керек, ал

берүү

билим

жалпы

билим

муктаждыктарына

берүүнүн

болжолдуу

берүүчү

программа

программ аны ишке ашыруу боюнча ыйгарым

укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз кылуу үчүн:
4) Дүлөй

окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

жүрүшүндө

ишке ашыруунун

программанын структурасына

иштин программасын

коррекциялык

милдеттүү түрдө киргизүү адистердин

атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;
2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына
тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка
кызматкерлердин

(жардамчылардын,

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн
керектүү

саламаттык

техникалык

сактоо

жабдууларды

жана

кызматкерлерин,
кошумча

атайын

түзүлүштөрдү

коштоочу инженерди) белгиленет.
5) БЖББ БЫЖББПты

жүзөгө ашыруу үчүн Дүлөй

окуучулар

үчүн мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык атайын
материалдык-техникалык

шарттарды

түзүү

(атайын

окуу

китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабдууларды,
атайын техникалык каражаттар,

жардамчы шаймандарды

колдонууга, атайын компьютердик программалар ж.б..)
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү
камсыздоону

чектелген

бир

окуучу

үчүн

Каржылык

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга тийиш.
Каржылоо

БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу үчүн адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН

322

ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.
Ошентип, Дүлөй

окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ашыруунун жүрүшүндө
каржылоого
класска

караганда

адамдык

бузулуулары жок ар бир
жогору

жана

болушу

материалдык

мүмкүн.

ишке

окуучуну
Инклюзивдик

ресурстарга

нормативдик

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,

бүт мектептин

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык

эсептелген.

Материалдык -техникалык шарттар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

анын

аймактарды, ошондой эле

ичинде

түзөтүү -өнүктүрүүчү

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

коопсуздугунун талаптарына жооп
алып барууну уюштуруу зарыл

нормаларга

бериши керек.
болсо,

Алыскы

иш

комплектиси менен

камсыз болушу керек.

Маалыматтык колдоо көрсөтүү
зарыл

өрт

адистер компьютердик

жана аралыкта орнот улган жабдуулардын
толук

жана

болгон

жараянынын

ченемдик

укуктук

катышуучуларына

дүлөй

базаны

ар бир окуучуну
жана

болжолдолгон

билим

берүү

мүнөздөмөлөрү

боюнча билим берүү үчү н шилтемелерди камтыйт.
Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине
шарттар
куралдары,

түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki
санариптик

видеоматериалдар),

электрондук маалымат ресурстарды,
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анын

ичинде

электрондук билим берүү

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтомун, байланыш
технологияларын,
билим

берүү

ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги

программасын

өздөштүрүүдө

жакшы

жыйынтык

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды
колдонуу зарыл.
Дүлөй окуучулардын өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн
эске алуу менен, коомдук жана билим берүү интеграциялоонун
айрым

түрлөрү

болжолдолот.

Бул

адистердин

ортосундагы

жогорку сапаттагы өз ара макулдашуунун милдеттүү талап кылат.
Ошол жана башка адистерге өзгөч ө психология жана коррекциялык
педагогика, анын ичинде санариптик китепканаларга, порталдар
менен

сайттарга,

адистердин

жеке

аралыктык
пикирин

кенеш
алууга

берүү,

квалификациялуу

кайрылууга

мүмкүнчүлүк

берилиши керек. Ошондой эле, анын ичинде тармактык ресурстар
жана технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу
камсыз кылат.
Мейкиндикти уюштурууга талаптар
Башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкталган

негизги

билим

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:
4) дүлөй окуучулардын
билим

берүүнүн

Стандартта белгиленген Башталгыч

ылайыкталган

негизги

билим

берүү

программасын өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн;
5) төмөнкү шарттарды сактоону:
 билим

берүү

процессинин

сан итардык-гигиеналык

ченемдерин (суу үчүн талаптар, канализация, жарык
режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);
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 турмуштук-санитардык
гардеробдор,

шарттар

да аратканалар,

жеке

(жабдылган
гигиена

жерлер

ж.б.);
 коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу
орду,

мугалимдер

бөлмөсү,

психологиялык

жардам

бөлмөсү, ж.б.) болушу;
 өрт жана электр коопсуздугу;
 эмгекти коргоо боюнча талаптар;
 өз убагында оңдоо мөөнөтү жана
3)

окуу

маалыматтарына,

ББ

көлө мү.

уюмунун

ички

түзүмдүк

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.
Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Дүлөй

балдар үчүн жеткиликтүү чөйрөнү уюштуруу үчүн

маанилүү шарт

болуп,

жайгашкан жеринде,

иш -класста же башка бөлмөдө окуучунун
жамааттык

иш чараларды өткөрүүд,ө

атайын алачык же электрондук а лып жүрүүчүлөрдөгү басылма
түрүндө берилген маалыматтык тексттердин, билим жыйындарынын
күн тартиби боюнча кошумча маалыматтардын
маалыматтарды,

кайталаган үндүк

бөлмөдө добуш деңгээлин контролдоо

болуп

саналат;
Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар
бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде
сурдотехникалык каражаттар менен,

ж.б. инвентарь менен начар

уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет үчүн
каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары
болушу керек.
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менен кам сыз

Инклюзия шартында класстардын толуу даражасы 2
окуучудан ашык эмес. Класстын жалпы толушу: 1 дүлөй
бар

болсо

25тен

ашык

эмес

чектелбеген окуучу- 2 дүлөй

ден

соолук

дүлөй
окуучу

мүмкүнчүлүктөрү

окуучу болсо, 20дан ашык эмес

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген окуучу.

Окуунун убакытт ык режими
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы

СанЭжК

тарабынан аныкталат.
Чарчоонун

алдын алуу

максатында

оптималдуу болушу үчүн жумасына

1 жолу

бейшемби күнү жеңилдетилген окуу күнү
Сабакта

иш жөндөмдүүлүгү
шаршемби же

болушу керек.

окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан башка

класстарга

40 мүнөттөн ашпоого тийиш.

Сабактардын

ортосундагы танапистин узактыгы 10 мүнөттөн кем эмес.
Ар

бир

сабак тын

ортосунда

дене

тарбия

мүнөттөрү

өткөрүлүшү зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө жана
дене калыбын коррекциялоого

багытталган.

дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун

Мындан тышкары,
жандантууга жана

чыңалуусун жоюш үчүн зарыл көнүгүүлөр киргизилет).

Дүлөй

окуучуларды психологиялык -медициналык -педагогикалык

колдоо

сабактарда жана сабактардан тышкары убакытта төмөнкү адистер
тарабынан жүзөгө ашырылат: мугалимдер, психологдор, саламаттык
сактоо адистери (педиатр -дарыгер, дарыгер –сурдолог,
Дүлөй бала, окуу

медайым).

күнү ичинде жана сабактан тышкаркы иш -

чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык
имплантты

жана

аппаратты,

же
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эки

кохлеардык

имплантты

колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эске алуу менен); оку туу
жана

сабактан

аппаратура

тышкаркы

колдонулат,

кишилер үчүн

иш -чаралардын

мисалы,

жеке аппаратка

жүрүшүндө

FM -системасы.

зымсыз

балдар

жана

жана кохлеардык имплантантка

сарамжалдуулук менен мамиле жасоого мүмкүнчүлүк берет.

Иш ордун уюштуруу
Дүлөй

окуучунун партасы, бала отуруп

классташтарынын

жүзүн

көрө

алган

мугалимдин
абалда

турушу

жана өз
керек.

Баланын жумуш ордуна жарык жакшы берилиши керек. Партадан
доскада жайгашкан маалыматка, маалымат такталарына түздөн -түз
эркин мүмкүнчүлүк керек.
Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер мугалимдин кошумча
жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу

атайын

турак орнотулушу зарыл.
Окуу

ордун

уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кош умча бузулуулардын
бардыгы эске алынат. Көрүү
жана

начар

уккан

жөндөмдүүлүгү начар укпай

окуучунун

иш

орду

калган

офтальмологтун

сунуштарына ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында
бузулуулары бар укпай калган жана начар уккан окуучунун
орду

атайын жабдылган
Дүлөй

окуучунун

иш

болушу керек.
ата -энеси баланы жекече жана заманбап

электр-акустикалык үн күчөткүч аппаратура менен камсыз кылуусу
милдеттүү

шарт болуп саналат.

аппараттар менен бинауралдык

заманбап санариптик угуучу

(эк и жактуу) протездөө же/жана
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эки тараптуу имплантты колдонуу жана жеке угуу аппаратын
(медициналык далил эске алуу менен)

бир эле убакта пайдалануу

оозеки сүйлөөнү жана кептик эмес дабыштарды кабыл алуунун
натыйжалуулугун жакшыртат жана
байырлаштырууну,

анын

мейкиндикте үн

ичинде

сүйлөөчүнү

тез

тапканга

мүмкүнчүлүк берет.
Билим берүү уюмунун китепканасы окуу планынын бардык
окуу

предметтери боюнча

басма билим ресурстары жана ЭОР

менен жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча адабият фонду
менен камсыз болуусу зарыл. кошумча адабияттар Фонду
балдар

адабиятынын,

илимий

–популярдык

адабиятты

жана

мезгилдүү басма сөздү камтууга тийиш.
Заманбап маалыматтык билим берүү чөйрөсүнүн (флеш - тренажер,
анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын
ичинде электрондук маалымат ресурстарды,
берүү

ресурстарын,

маалыматтык

электрондук билим

технологиялар

топтомун,

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттарды
иштешин камсыз кылуу керек, бул
программаларын

ар бир окуучунун билим берүү

өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү

камсыз кылат.
Билим берүү уюмунун маалыматтыцк -билим берүү чөйрөсү
электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга
мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш: билим берүүнү пландоо; билим берүү
материалдарын сактоо
окуучулардын
жараянынын

иштери н

жана жайгаштыруу, мугалимдердин жана
маалымат

катышуучуларын

ресурстарын

колдонуу;

билим

угуусу

берүү

бузулган

балдардын негизги жалпы билим берүүнүн негизги билим берүү
программаларын

өздөштүрүүсүн

жыйынтыктарын
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жана

окуу -тарбия

иштеринде

интернет аркылуу,

анын

ичинде

билим

берүү

жараянынын

катышуучуларынын

ортосундагы билим берүү тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү
үчүн

билим

маалыматтарды

берүү
колдоно

жараянынын
билүү;

окуу

жүрүшүндө

түзүлгөн

катышуучулардын

билим

берүү ресурстарын чейин И нтернеттен колдонууну көзөмөлгө алуу
(маалыматты алууга мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык
жактан өнүктүрүү жана билим берүү максаттарына карама -каршы
келген маалыматтарга чектөө коюу).
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КЕЧ УКПАЙ КАЛГАН ЖАНА НАЧАР УККАН ОКУУЧУЛАР
ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА
БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН
БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
Кеч укпай калган жана начар уккан

окуучулар үчүн

жалпы билим берүү программасы боюнча б ашталгыч билим
берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу

программасынын

аныктамасы жана дайындалышы.
Кеч укпай калган жана начар уккан

окуучулар үчүн

жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу программасы - бул кеч укпай калган

жана начар уккан
типологиялык

окуучулардын

өзгөчөлүктөрү н,

жекече, жаш курак жана
о.э.

атайын

муктаждыктарын эске алуу менен, бузулууларын
жана

социалдык

адаптацияны

билим

берүү

коррекциялоону

какмсыз

кылуучу

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.
Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы билим
берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган
БЫББП)

болжолдуу программасы

(мындан ары - БЖБ

ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын

башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын
талаптарына ылайык түзүлгөн жана
боюнча иштеген

билим берүү

инклюзия идеялары
уюму тарабынан

боюнча

башталгыч билим берүүнүн

укпай калган жана начар уккан

окуучулар

ылайыкташылган

окуучулар

үчүн
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болжолдуу

программасынын негизинде, билим берүү уюму (мындан ары ББУ)
тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана бекитилет.
Кеч укпай калган жана начар уккан
ЖЫББП

окуучулар үчүн

билим берүүнүн мазмунун, күтүлүүчү

БББ

натыйжаларды,

жана ишке ашыруу шарттарын Кыргызстандын жалпы билим берүү
системасы үчүн

аныктайт.

Кеч укпай калган жана начар уккан

окуучулар үчүн жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган болжолдуу программасынын түзүмү.
Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулар

үчүн жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч би лим берүүнүн
ылайыкташылган
бөлүмдү

жана

болжолдуу программасынын түзүмү милдеттүү
билим

калыптанган бөлүмдү

берүүнүн

катышуучулары

тарабынан

камтыйт.

Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы
дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана
начар уккан

окуучулар үчүн

күтүлүүчү

укп ай калган жана

БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы

натыйжаларды,

о.э.

бул

максаттарга

жана

жыйынтыктарга жетүүнүн жолдорун аныктайт.
Мазмундуу
окуучулар
башталгыч

бөлүк

үчүн
билим

программасынын

Кеч

жалпы

укпай
билим

берүүнүн

берүү

инсандык

жана

начар

программасы

аныктайт

жана

уккан
боюнча

болжолдуу
предметтик,

натыйжаларга жетишүүгө багытталган

(ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша
гана

жана

ылайыкташылган

мазмунун

метапредметтик, инсандык

калган

предметтик

мазмундуу бөлүк жалаң
натыйжаларга

жетишүүгө

багытталган болушу мүмкүн) төмөнкү программаларды камтыйт:
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 окуучулардын универсалдуу
жараша

(ЖББ БББЫБПтын вариантына

- негизги окутуу кыймылдары)

окуу кыймылдарын

калыптандыруу программасы;
 жекече окуу сабактардын, түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын программасы;


Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулар коомдук жана

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасын
(ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша );
 экологиялык

маданият,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы;
 коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;
 сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.
Уюштуруу бөлүгү камтыйт:


предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан
тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч
билим берүүнүн окуу планын;



Стандарт

талаптарына

ылайык

ЖББ

БББЫБПтын

ишке

ашыруу үчүн шарттардын системасын.
Кеч

укпай

калган

жана

начар

уккан

окуучулар

үчүн

башталгыч билим берүүнүн окуу планы (мындан ары –Окуу план)
ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун негизги уюштуруучу механизми
болуп эсептелет.
Кеч укпай калган жана начар уккан
БББЫБПты

иштеп

чыгуунун

окуучулар үчүн

негиздерине

окуучуларды н

типологиялык жана жекече билим берүү муктаждыктарын
алуу принциби салынды.
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ЖББ
эске

Кеч укпай калган жана начар уккан
окуучуларга психологиялык -педагогикалык мүнөздөмө:
Угуусу

бузулган

балдар

таанып -билүү

иш-милдеттери

бузулганына байланыштуу, ала р коомдук дезадаптация дуушар
болушу мүмкүн. билим берүүнүн абдан маанилүү маселеси, бул
балдардын болочок бакубаттуулугун түзүү үчүн
Инклюзивдик

билим берүү – угуусу начар

коомго кошуу.

балдар үчүн мыкты

чечим: бул баланын угуусунда бузулуулары жок ба лдар менен
бирге

коомдук жана окуу көндүмдөрүн калыптандыруучу чөйрөнү

түзүүгө мүмкүндүк берет.
Угуунун кереӊдиги - кепти кабыл алууда кыйынчылыктарды
жаратуучу,

угуунун туруктуу төмөндөшү. Угуунун төмөндөшү ар

түрдүү даражада көрсөтүлүшү мүмкүн – шыбырап сүйлөөнү кабыл
алуунун

бир

катуулугун

аз

бузулуусунан

баштап,

сүйлөөнүн

кабыл алуунун кескин чектөөсүнө чейин.

аӊгемелик
Угуунун

бузулуусунда баланын кепти кабыл алуусу жана кепти өз алдынча
өздөштүрүүсү

кыйындайт.

Бирок,

угуунун

жардамы

менен

чектелген жана туура эмес сөз курамын өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк
бар. Угуунун кереӊдиги бар балдарды

угуусу начар

аташат. Көптөгөн угуусу начар балдар,

балдар деп

сакталган угуунун ар

кандай деӊгээлине ээ болушкандыгы менен билим жана баарлашуу
үчүн аларды

колдонууну билишпейт. Угуу

тартыштыгы кептик өнүгүүнүн
кылат,

алар

деӊгээлине,

көптөгөн

маалыматынын

ар кандай бузулууларын пайда

себептерге,

угуунун

төмөндөшүнүн

жалпы психикалык өнүгүү даражасына, билим берүү

жардам менен камсыз кылууга, б ала жашаган сүйлөө чөйрөсүн ө
жараша болот. Бул факторлордун көп айкалышы кептик өнүгүүнүн
өзгөрмөлүүлүгүн
аларга

аныктайт.

Көптөгөн

угуусу

багытталган кепти түшүнүшпөйт,
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начар

жана

окуучулар

баарлашууда

табигый кыймыл жана адамдардын сезимдерине

баг ыт алышат.

Угуунун жеӊил жана орточо начарлыгы менен жабыркаган балдар
башкаларды түшүнүүсү мүмкүн эле, бирок, көп учурда сөздөрдүн
жана сөз айкаштарынын угулуш, айтылышы боюнча жакындыгынан
улам, алардын сөздү кабыл алуусу бузулган мүнөздө болуп ка лат.
Башкалардын кебин бурмаланган кабылдоо, чектелүү сөз байлыгы,
өзүн

билдирүүгө

жөндөмсүздүгү

башка

-

балдар

менен

жана

кишилер менен жакын баарлашуусунун бузулуусуна алып келет
жана таанып билүүсүнүн өнүгүүсүнд ө жана балдардын инсандык
калыптанышына та асир тийгизет.
Кеп абалын эске алуу менен угуусу начар балдардын эки түрүн
айырмалашат:
1. мектепке келген учурда
болгон

угуусу

сүйлөмдөр,

начар

кептин оор жетишсиздигине ээ

балдар

( кээ

бир

сөздөр,

кыска

сөз айкаштарынын туура эмес курулушу, кеп

системасынынын

лексикалык,

грамматикалык,

фонетикалык жагынын одоно бузулушу),
2. кептин грамматикалык жана фонетикалык жагында

анча

чоӊ эмес бузулуулары бар байланыштуу фразалык кепке ээ
угуусу начар балдар
Угуусу начар жана укпай калган балдардын арасында

атайын

топ бөлүнгөн - өнүгүүсүндө комплекстүү бузулуулары бар балдар .
Бул топ абдан ар түрдүү, бир өӊчөй эмес топ болуп саналат. Бул
балдардын угуусунун начарлашы
бузулуулар

(жеӊил,

борбордук нерв

орто,

оор,

тышкары
тереӊ

акыл

интеллектуалдык
эси

кемдүүлүк);

системасынын жетишсиз өнүгүүсүнөн

психикалык өнүгүүнүн кечеӊдөөсү;

улам

таяныч шал оорусу (ДЦП) же

булчуӊ системасынын бузулуулары байкалат. угуусу начар жана
укпай калган балдардын бир маанилүү бөлүгү
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көрүүсү жеӊил

бузулууларга ээ, ал э ми бир бөлүгүнүн
кээ бири көрүүнүн тереӊ

көрүүсү начар , алардын

бузулууларына ээ,

буларды

адатта

сокурдүлөйлөргө кошушат.
Татаал бузулуулары бар
адатта

басаӊдаган;

ишмердүүлүгүнүн,

балдардын психикалык өнүгүүсү

таанып

кеби нин

билүүсүнүн,

маанилүү

артта

Көрсөтмө- образдуу ой -жүгүртүүсүнүн

калуулары

сөз айкаштары байкалат, алар

буюмдарды көрсөтүүчү
катары, баарлашууга

бар.

калыптандыруусунда

айкын кечигүү байкалат. Алардын оозеки кебинде
жана

балдардын

айрым үндөр

табигый жаӊсоолор жана

ишараттар менен кош толот.
эч кандай кызыгуу жок.

Эреже

Жазуу кебин

өздөштүрүүдө да бир топ кыйынчылыктар пайда болот.
Бул

окуучулардын

психикалык

өнүгүүсүндө

интеллектуалдык, эмоционалдык, угуу жана кептик бузулуулар
менен

шартталган

Аталган

жекече

айрым

айырмачылыктар

байкалат.

топтун кээ бир балдары жүрүм -турумдук бузулуулар

менен мүнөздөлөт, алардын көбү үчүн ар кандай ишмердүүлүктүн
калыптануусу
иш-аракет

артта калат. Балдардын

абдан

тартуусунегизинен

төмөн

деӊгээлде.

көпчүлүгүндө предметтик
Өз

ал дынча

сүрөт

тааныш буюмдарды кайталап тартууга же

чоӊдорду тууроо менен аткарылган сүрөттөрү кайталоо аракеттери
менен чектелген.
Начар

уккан жана укпай калган

топ соматикалык

оорулар

балдардын арасында өзгөчө

менен жабыркаган (вест ибулятордук

аппараттын оорулары, тубаса жүрөк оорусу, бөйрөк оорулары,
боор, ичеги -карын ооруларына жана ар кандай дене системасынын
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башка ооруулары менен жабыркаган балдар түзөт) балдардын бир
тобу болуп саналат. Бул алардын өнүгүүсүн

татаалдаштырып, те з

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

медициналык коррекция менен күнүмдүк турмушта

жана сабактарда өзгөчө

режимди талап кылат. Бул балдарда

физикалык жана психикалык чарчоо бар, алардын мүнөзүндө,
мисалы, уялчаак , тартынчаактык, коркок,

сыяктуу сапаттар

түзүлөт.
Берилген

ылайыкташтырылган билим берүү программасы

багытталган окуучулардын арасында
бөлүнөт,

балдардын атайын тобу

алардын угуусун жоготуусу

кеби калыптанган

пайда болгон бул -кеч укпай калг ан балдар.
балдардан

айырмаланып

шарттарында калыптанат

булардын

кезде

Эрте укпай алган

кеби

нормалдуу

угуу

жана сүйлөө угуу жабыркагандан кийин

дагы сакталат. Угуунун бузулуу жана кептин сакталыш даражасы
ар түрдүү болушу мүмкүн.
Эгер угуунун бузулушу
коштолбосо,
балдардын

анда
оозеки

кептик

атайын билим берүү колдоосу менен
өнүгүүсү

баарлашуу

бузулуп

көндүмдөрү

баштайт.

Бул

Кептин

тез

бар.

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

жоготуу

укпай

калгандар

категориясынан

д үлөйлөр

категориясына өтүүгө алып келиши мүмкүн. Акыркы он жылдыкта,
угуусу оор начарлаган адамдардын категориясында
имплантация боюнча операцияга

кохлеардык

дуушар болгон балдардын

тобу

бөлүнөт, алардын саны азыркы этапта өсүп жатат.
Имплантацияга дууш ар болгон
өзгөчөлүгү,

алардын

коомдук

балдар менен кырдаалдын

жана

психологиялык

абалы

операциядан кийинки калыбына келтирүү ичинде үч жолу өзгөрүп
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турат. Сүйлөө процессорун
классификацияга

бириктирген учурга чейин белгиленген

ылайык бала дүлөй, уг уунун оор жоготуусу

менен, укпай калган бала болуп мүнөздөлөт.
Сүйлөө процессорун

бириктирген учурдан кийин,

угуунун

абалы түздөлөт, ийгиликтүү операция б олгон балдар 30 -40 дБнын
үндү

сезет,

бул

эл

аралык

классификацияга

ылайык

кереӊдикке (1 -даража) туура келет. Балдардын

жеӊил

статусу өзгөрөт.

Алар үн сигналдарын ишенимдүү сезе алат, кептик эмес үндөрдү
кабыл алышат жана аларга жооп бере алат. Бирок, бала, турмушта
өзүн

дүлөй

адам

катары

эле

алып

жүрөт,

угууну

жоготуу

шартында мурда пайда бол гон көндүмдөрдүн негизинде

жашоо

улантат.
Ал үчүн дагы эле көрүү таянычтары, жана сүйлөөнү кабылдоо
жана байланыш үчүн кадимки каражаттар маанилүү: эринден окуу,
жазуу кеби, дактилология, кинестетикалык тил.
баштапкы стадиясын
менен

ая ктаганга чейин, б.а.

Реабилитациянын
баланын жакындары

табигый жол менен тыгыз менен баарлаша алган убакытка

чейин, ал атайын (өтүү) статусун сактап калат. Реабилитациянын
баштапкы этабы ийгиликтүү аяктагандын белгиси

кохлеардык

имплантантты менен бала баарл ашуунун табигый өнүгүү жолуна
түшкөнү билдирет жана анын статусу кайра өзгөрөт - ал башкалар
менен өз ара аракеттенүүсүн

жана

өзүн уккан адамдардай алып

жүрө баштайт, жана күндөлүк үй турмушунда табигый жүрүм турумун ("уккан") көрсөтүп баштайт. Кохлеа рдык имплантанты бар
балдарга

билим

жолун

тандоо,

анын

чыныгы

коомдук

жана

психологиялык абалы тактыгына жараша болот. Операцияга чейин
бузулуунун

даражасы,

мүнөзү,
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угууну жоготуу убатысы

угуупротездөө мөөнөтү жана мүнөзү, жана анын натыйжалуулугу,
мурдагы билим берүү жана окутуу шарттары, орто бузулуулардын
бардыгы бааланат. Процессор кошулгандан кийин

баланын угуу

абалы өзгөрөт жана теӊделет,

Ошон

баарлашуунун

вербалдык жана вербалдык эмес

өнүгүүсү,

маанилүү

үчүн

сезүү мүнөздөмөсү

болуп саналат.

Кеч укпай калган балдар жөнүндө белгилей кетчү маанилүү
нерсе, бул бала эгер өнүгүүсүндө кошумча айкын бузулуулар жок
болсо

кохлеардык имплант кою боюнча операциядан кийин, кеч

укпай

калган

бала

1 -3

айдын

ичинде вербалдык

баарлашуу

мүмкүнчүлүгүн калыбына келтирет. Бул учурда кепти жоготуу
процесси токтотулат ( көп учурда алдын алынат) .
Ошентип, инклюзивдик билим берүү мейкиндигинде окуган
кеч укпай калган жана начар укан

балдар,

курамы боюнча

бир

өӊчөй эмес жана ар түрдүү то п:
 кеч укпай калган жана начар уккан

балдар, булардын

кептик жана жалпы өнүгүү деӊгээли

жаш курагы

нормага жакын, буга эрте көрсөтүлгөн

медициналык -

психологиялык -педагогикалык

жардам

мектепке чейинки билим берүү,
сүйлөшүү
коштоонун

жакшы

тажрыйбасы,

жардамы

менен

чөйрөсүндө менен ошондой эле

жана

сапаттуу

курдаштары менен
өзгөчө

уккан

психологиялык
курдаштарынын

календардык мөөнөттө,

билим ала алышат;
 кеч укпай калган жана начар уккан

балдар, булар

кандай кошумча ден соолук чектөөлөр үнө ээ эмес,
курдаштарына

окшогон
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билимди,

эч
уккан

жөндөмдүүлүктөрү

жана

атайын

билим

узартылган

алуу

муктаждыктарына

календардык

ылайыкташтырылган

ылайык

мөөнөттө

БББ

билим берүү программасы боюнча

ала алышат.
 кошумча

ден

соолук

чектөөлөрүнө

ээ

бо лгон

(интеллектуалдык бузулуулары бар) кеч укпай калган
жана начар уккан

балдар, булардын

жөндөмдүүлүктөрү
муктаждыктарына

жана

билим алуусу

атайын

тийиштүү

билим

тандоолордун

негизинде,

узартылган мөөнөттө жүзөгө ашырылат жана
жана акыркы

алуу
мазмуну

жетишкендиктери жыйынтыгы боюнча эч

кандай кошумча ден соолук чектөөлөрүнө ээ эмес кеч
укпай калган жана начар уккан

алардын

курдаштарына

дал келбейт;
 интеллектуалдык (орто, оор,
көптөгөн тереӊ бузулуулары
начар уккан

тереӊ) жана

өнүгүүсүнүн

бар кеч укпай к алган жана

балдар, булар өзгөчө

жалпы жана атайын

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен түзүлгөн
жеке өнүктүрүү программаларынын негизинде

билим

алышат.
Кеч

укпай

калган

ылайыкташтырылган
учурда

жана

начар

уккан

балдар

билим берүү п рограммасы

фразалык кеби бар

тааныш сөздүк материалды

жана жеке

үчүн

БББ

мектепке кирген

угуучу аппараттар менен

кабыл ала алышкан дүлөй балдар үчүн

жана натыйжалуу болушу мүмкүн.
Ар

түрдүү категориядагы угуусу начар

билим алуу

мук таждыктары ар түрдүү

балдардын атайын

жана окутуу процессин

куруунун өзгөчө логикалык түзүмүн аныктайт жана билим берүүнүн
мазмунунда чагылдырылат.
339

ИНКЛЮЗИВДИК
ИШТЕГЕН

КЕЧ

БИЛИМ
УКПАЙ

БЕРҮҮ

КАЛГАН

ИДЕЯСЫ

ЖАНА

МЕНЕН

НАЧАР

УККАН

ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРА ММАСЫ
БОЮНЧА

БАШТАЛГЫЧ

БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ
(ВАРИАНТ 2.1)
2.1. Максаттуу бөлүм
2.1.1. Түшүндүрмө кат

Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулар үчүн
башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим берүүнүн
ылайыкташылган болжолдуу программасына жалпы мамилелер
жана принциптери Жалпы жоболор 1 - бөлүмүндө көрсөтүлгөн.
Кеч укпай калган жана начар уккан оку учулар үчүн
башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим берүүнүн
ылайыкташылган болжолдуу программасынын жалпы
мүнөздөмөсү
Вариант 2.1. кеч укпай калган жана начар уккан

окуучулар

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары, жыйынтык
жетишкендиктери боюнча бирдей, алар менен бир чөйрөдө, бирдей
календардык

мөөнөттө

(1 -4-

болжолдойт.

Бул окуучу

класстар)

жалпы билим берүү

бузулган экиден ашык эмес бала)
алат.

билим

ала

алат

деп

(класста угуусу

агымына (инклюзияга) кошула

Инклюзивдик мектепте окуган Кеч укпай калган жана начар

уккан окуучулар окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы
боюнча

башталгыч

жалпы

билим

берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу программасынын ишке ашыруу максаты —
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Кеч укпай

калган

жана

начар

мүмкүнчүлүктөрү
бирдей

уккан

окуучулардын

чектелбеген

мөөнөттө,

курбулары

жыйынтык

менен

ден
бир

соолук
чөйрөдө

жетишкендиктери

боюнча

мамлекеттик билим берүү стандартында аныкталган (мындан ары БЖБ МББС) талаптарга ылайык, жалпы
окуган

бул

категор иядагы

керектөөлөрүн
камсыздоо

эске

алуу

аркылуу

билим берүүчү мектепте

балдардын

менен,

мамлекеттик

өзгөчө

сапаттуу
билим

билим

билим

берүү

берүү

алуусун

стандартынын

талаптарын аткаруу.
Угуусу бузулган балдарды

жалпы билим берүүчү

мектепте

окутууда мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын милдеттүү
түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык
колдоосу зарыл. Атайын колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр
болуп саналат: угуусу начар окуучулардын атайын билим берүү
муктаждыктарын канааттандыруу; окут уунун

негизги мазмунун

өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; кептин тыбыш айтуу
жагын жана көрүп кабыл алуу менен угуп кабыл алууну өнүктүрүү;
күнүмдүк

жашо одо

жана

окуу,

сакталган анализаторлорду жана

таанып

билүү

ишмердүүлүктүн

процесси нде
толук тоочу

жолдорун өнүктүрүү;
таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгүн
кылуу

үчүн

окуучулардын

калыптандыруу

жана

аларды

кептик
активдүү

өрчүшүнүн камсыз
мүмкүнчүлүктөрүн

пайдалануу

ыктарын

өнүктүрүү;
Психологиялык -педагогикалык колдоо: окуучулардын таанып билүүчүлүк

өзгөчөлүктөрүнүн

өздөштүрүүдө
мугалимдер,

терс

таасирин

классташтары

окуучулардын

ЖББ

минималдаштыруу,

жана
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башка

окуучулар,

БББЫБПты
баланын
ата -энелер

ортосундагы шайкеш мамилени өрчүтүү;

класстагы жайлуу

чөйрөнү сактоо, ички инсандык жан а инсан аралык конфликттерди
жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш
алып баруу;
жалпы

эле

мектеп

кырдаалдарына

окуучунун

терс

көз

карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн шарттарды түзүү,
өз алдынчалуулугу жана башкалардан көз к арандысыздыгы үчүн
умтулуу

(билим

берүү

жана

күнүмдүк

маселелер

боюнча)

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик эмес каражаттарды
туура колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.
БЖББ

БЫБПтын түзүмүнө милдеттүү

өнүгүүнү коррекциялоого,
жоюу

боюнча

жана

БЖББ

түрдө

коммуникативдик
БЫБПты

угуукептик

тоскоолдуктарды

өздөштүрүүнү

колдоого

багытталган Коррекциялык иштин программасын камтыйт.
Коррекциялык иштин программасы
начар уккан окуучулардын жалпы
алуудагы

Кеч у кпай калган жана

билим берүүчү мектепте били м

атайын муктаждыктарын

эске алууну окуу процессин

жекелештирүү жана айырмалоо аркылуу камсыз кылат.
Түзөтүү (коррекциялык)

ишинин

программасы

камсыз

кылууга тийиш:
• Кеч укпай калган жана начар уккан
психикалык өзгөчөлүктөрүн , угуунун
денгээли менен шартталган

окуучулардын жекече

начарлашын, кептик өнүгүү

атайын билим берүү муктаждыктарын

аныктоо;
•

жекече

психофизиологиялык

алардын жеке мүмкүнчүлүктөрүн
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өзгөчөлүктөрүн

эске

жана

эске алуу менен Кеч укпай

калган жана начар уккан окуучулар
психологиялык,

медициналык

жана

үчүн жеке багытталган
билим

берүү

жардамын

(психологиялык -медициналык-педагогикалык кенешменин

сунушу

боюнча) ишке ашыруу;
• угуусу бузулган балдардын билим берүү уюмунун негизги
билим берүү программасын

өздөшт үрүү жана аларды жалпы

билим берүү уюмуна киргизүү/интеграциялоо

мүмкүнчүлүгү;

• Кеч укпай калган жана начар уккан

окуучулардын,

алардын өз мүмкүнчүлүктөрү жана чектөөлөр жөнүндө өз убагында
тийиштүү

ой-өнүгүү

муктаждыгы,

мектепте

мүмкүнчүлүгү,
болуу

үчүн

өмүр -колдоо
атайын

үчүн

абдан

шарттарды

түзүү

жөнүндө улуу муун жана курдаштары менен байланыш түзүүгө
жөндөмдүүлүк, окутууну уюштуруу, алардын муктаждыктары жана
укуктары;
• угуусу начар окуучулардын күнүмдүк турмушта колдонулган
коомдук жана жаш оо көндүмдөрү өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүгүн
изилдөө; баарлашуу көндүмдөрү;
дүйнө сүрөтү жана анын убакыттык -мейкиндик уюшулушунун
сезүү; өзүнүн коомдук чөйрөгө жана жаш -курагына ылайыктуу
баалуулуктарды жана коомдук ролун түшүнүүнү өнүктүрүү;
• негизги билим берүү программасын өздөштүрүү үчүн атайын
камсыз кылууну жүзөгө ашыруу.
Программанын максаты - укпай калган жана начар уккан
окуучулардын башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү
программасын өздөштүрүүгө
физиалык

жана

(же)

ар тараптуу көмөк көрсөтүү, жеке

психикалык
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өнүгүшүндө

жетишсиздигин

коррекциялоо, жашоого маанилүү ыйгарымдарын өнүктүрүү, уккан
курдаштарынын чөйрөсүнө аралаштыруу.
ББ Уюм тарабынан
окуучулар үчүн
ашырууда

Кеч укпай калган жана начар уккан

БЖББ БЫББП

алдыга коюлган

иштеп чыгууда жана иш ке

максаттарга жетүү

үчүн

төмөнкү

негизги милдеттерди карайт:
 Кеч укпай калган жана начар уккан
билим берүү керектөөлөрүн

окуучулардын атайын

ишке ашыруу үчүн жагымдуу

шарттарды түзүү;
 Башталгыч

билим

программасын

берүүнүн

өздөштүрүү

негизги

боюнча

билим

түзөтүү

берүү

жардамды

уюштуруу;
 мектеп

окуучуларынын

ден

соолугунун

чектөөлөрүнүн

мүнөздөмөлөрүнө ылайык атайын чөйрөнү уюштуруу;
 Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулардын жашоо
ыйгарымдарынын

толук

калыптанышына

атайын

психологиялык жана педагогикалык көмөк көрсөтүү;
 Угуусу бузулган

окуучулардын ата -энелерин (мыйзамдуу

өкүлдөрүн) үчүн насаатчылык жана усулдук жардам менен
камсыз кылуу.
Инклюзивдик

билим берүү алкагында төмөнкү принциптер

коюлган:
 окуучулардын типологиялык жана жеке билим берүү
муктаждыктарын эске алуу;
 баланын кызыкчылыктарын сактоо;
 кеч укпай калган жана начар уккан
өнүгүү

өзгөчөлүктөрүн
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эсепке

алуу,

окуучулардын
ошондой

эле

балдардын маселелери менен иш алып барууда, бардык
адистердин катышуусу, кызматташтык жана макулдашуу
боюнча комплекстүү мамиле; билим берүү процессинде
бардык катышуучулардын

катышуусу;

 Кеч укпай калган жана начар уккан

окуучулардын

инсан катары калыптанышынын коомдук себептерин эске
алуу;
 билим, окутуу кырдаалды п айда болгон көндүмдөрдү
жана мамилелери, турмуштук учурларга
,

бул өз алдынча жашоосу үчүн

өткөрүп берүү

даярдыгын камсыз

кылат;
 ар бир кеч укпай калган жана начар уккан

окуучулардын

анын курагына жана жекече мүнөздөмөлөрүнө,
билим берүү керектөөлөрүнө

атайын

ылайык жагымдуу коомдук

өнүктүрүү жана окутуу кырдаалын

түзүү;

 кеп практикасын максималдуу байытуу;
 кеч укпай калган жана начар уккан
толуктоочу

окутуунун

багытын окуучулардын сенсордук базасы

менен биримдикте өнүктүрүү;
 кеч укпай калган жана начар уккан
кадимкидей

уккан

курдаштары

менен

окуучулардын
өз

ара

аракеттенүүсү;
 кеч укпай калган жана начар уккан

окуучулардын

коомдук-маданий ченемдерге, коомдук жана мамлекеттик,
үй-бүлөлүк каада-салттарга кошуу.
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2.1.2. Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулардын жалпы
башталгыч билим берүүнүн

болжолдуу ылайыкташтырылган

жалпы билим бер үүнүн программасын

өздөштүрүүсүнүн

күтүлгөн натыйжалары
Кеч укпай калган жана начар уккан

окуучулардын жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу программасын

БЫББП) өздөштүрүүсүнүн

(мындан ары - БЖБ

жалпы натыйжасы болуп толук кандуу

негизги базалык билим берүү, коомдук (жашоо) ыйгарымдарын
өнүктүрүү болуш керек.
Түзөтүү

иштеринин

программасын

өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган натыйжалары боюнча талаптар камтыйт:
3) негизги

жалпы

билим

берүү

программасынын

негизги

багыттарын өздөштүрүү
4)

окуучулардын

коомдук

(жашоо)

ыйгарымдарын

өздөштүрүү.
Күт үлгөн нат ыйжалар :
 күндөлүк

турмушунда

өз

алдынчалуулугу

жана

көз

карандысыздыгынын прогресси;


мектепке өз алдынчалуулугу жана көз карандысыздыгынын
прогресси (бала сабакка өз иш ордун даярдаганды жана
сабактан кийин

аны тазалаганды, кийимин алмаштырганды,

сумкасына буюмдарын чогултканды, ж.б.,

чоӊ кишилерге

кайрылбастан даярдай алат).


үй жашоого байланыштуу элестөөлөрү; ар кандай күнүмдүк
иштерге

кошулуу

жөндөмдүүлүгү,

иштери үчүн жоопкерчиликти алуу;
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активдүү

катышуу,

үй



күнүмдүк тиричилик иштерине катышуу үчүн түшүнүктөргө
ошондой эле, жетиштүү сөз байлыгына ээ;



мектеп

жашоосуна

байланыш туу

элестөөлөрү;

мектеп

мейкиндигинде багыт алуу жөндөмдүүлүгү,

кыйынчылык

учурунда

сабактардын

жардам

сурап

кайрылуу,

жүгүртмөсүндө багыт алуу ;


күнүмдүк окуу иштерине кошулуу боюнча ыктар,
жараша

алына

катышуу, жоопкерчиликти өзүнө алуу. Бул багы тта

баланын прогресси:
күн

сайын

түшүнүктөргө

мектеп

иштерине

ошондой

аныктамаларга ээ (

эле,

иштерине

жетиштүү

катышуу
сөз

үчүн

байлыгына,

кичи пейилдикке, айтчы мага бул бөлмө

кайда? Айтчы мага, азыр кайсы сабак болот? ...; Айткылачы,
мен бул….. ү чүн жооптуу болгум келет ... Мен жууй алам ...,
мен ... сага жардам болсун, анткени мен ... алууга даяр);
 балдарга майрам даярдоого жана өткөрүүгө катышуу үчүн
умтулуу, бул багытта прогресс;
жамааттык иштин жалпы катышуу үчүн алардын тийиштүү
оозеки жөндөмдөрүн жана чектөөлөрдү баа берүү жөндөмү,
чынында эле балдардын бул тобунун талаптарына ылайык
аткара алчу катышуу үлүшүн (жумуш, иш, тапшырма), тандап
алуу;
 майрам

өткөрүүгө катышуу үчүн кептин жетиштүү запасына

жана аныктамаларга ээ (мага…… даярдоого жана өткөрүүгө,
катышууга, жооптуу болууга уруксат беринизчи,

сураныч ...

мен апама жардам бере турган болсо кыла алам,

мен

….. менен жасай алам,
алам .

Мен ...

муну

кыла алам, мен жардам бере

мен жакшы ырдай албайм, анткени мен музыканы
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жакшы уга албайм,

, бирок мен ... алганы кантип билем. Мен

майрамдык көркөмдөөгө катышкым келет).


Баарлашууну
менен тез

максатка жетүү каражаты катары колдонуу

арада күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү мүмкүнчүлүгү

(оозеки эмес, оозеки);


маек баштаганды жана сак тоону, өз ниетин сезимин билдирүү,
суроо-талап, каалоо, коркуу, суроо берүү, маекти токтотуу
жөндөмдүүлүгү;



туура баш тартууну, ошондой эле таарыныч, ыраазычылык,
боорукердик,



ж.б. билдирүү мүмкүнчүлүгү;

маектешинен маалымат алуу жана тактоо мүмкү нчүлүгү. Өз
сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн иштеп чыгуу;



баарлашуу каражаттарын тандоодо,

өзгөрүү ийилчээктик

көрсөтүп, баарлашуу учурунда натыйжалуу сүйлөө үлгүлөрүн
пайдалануу, калыптардын, оозеки сүйлөө мүнөздүү (темасында
пикир бар болсо);
 билим алууда кыйынчылыктар болгондо мугалимден сурап
билүү, өзгөчө жардам сурап кайрылуу,

( мен башка жерге

олтурсам болобу, мен көрө албай жатам,
жокмун, түшүнгөн жокмун,


баарлашуунун

оор

суранам,

көргөн

ошондуктан …….) .;

учурларын

курдаштарын ан

жана

чоӊдордон жардам сурап билүүнү;
 курдаштары

менен

талашта

көндүмдөрүн өздөштүрүү

жүрүм -турумдун

жөнөкөй

(кимдир бирөөнүн көз карашын

сыйлоо, көз карашын билдирүү) билүүсү;
 туура баш тартууну, ошондой эле таарыныч, ыраазычылык,
боорукердик,

ж.б.

билдирүү,

(жок,

кечиресиз,

сага

ыраазычылык билдирем, мен кечирим сурайм мүмкүн эмес,
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бирок,

мен

үчүн

бул

жагымсыз,

анткени

...

сени

аябай

сыйлайм, сиздерге абдан ыраазыбыз, Сиз абдан пайдалуу /
жардам болгонуна рахмат, мен кечирим сурайм болобу сага
жардам бериш үчүн бир нерсе. Мен кечиресиз бул менин апам
нерсе,

сен,

чын

жүрөктөн

кечирим

сурайбыз

/

силерге

чындыкты айтып коёюн, ал болушу мүмкүн эмес, мен эмесмин,
бирок, өзгөртүүгө мүмкүн эмес, анткени, мен үчүн бул өтө
кымбат, мындай белегин кабыл албайт, ж.б. ..
 жемиштүү сүйлөө ыктарын колдонуп, маектешинен маалымат
алуу жана тактоо, байланыш абалына жараша жооп берүү,
ачык-айкын жана так түрдө ойду жеткире билүү. (Кайра,
суранам, Мен абдан сиз ,? Мен барбы эмнени / Сиз ... силерди
эч качан таанычу / сиз / айтканды түшүнгөн жокмун, уккан
жокмун).

Сезимдерин

билдирүүнүн

маданий

түрлөрүн

калыптандыруу;
 өз сөзүнүн дааналыгын жана адамдар аны түшүнүп угуу
мүмкүнчүлүгүн берүү. Маектешинин анын сөзүн түшүндүбү,
жокпу, текшерип туруу жөндөмү (ал жетиштүү такпы же
жокпу);
 жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларын өздөштүрүү,
(сүйлөгөнүм
айтканым

түшүнүктүүбү?

Кайталайынбы?

эгер

түшүнүксүз болсо билдирип койчу албетте

менин
мага

сураныч?;
 Угуу жөндөмдүүлүгү начар адамдардын бири -бири

менен

баарлашуусунун өзгөч ө жолдорун өздөштүрүү;
 жетиштүү сөз айкаштарын жана аныктамаларын өздөштүрүү,
(сүйлөгөнүм
айтканым

түшүнүктүүбү?

Кайталайынбы?

эгер

түшүнүксүз болсо билдирип койчу албетте

сураныч?;
349

менин
мага



Угуу жөндөмдүүлүгү начар адамдардын бири -бири

менен

баарлашуусунун өзгөчө жолдорун өздөштүрүү;


Баарлашууну

максатка жетүү каражаты катары колдонуу

кырдаалдардын санын көбөйтүү.


өзү

үчүн

жана

башкалар

үчүн

да

коркунуч/коопсуздук

жагынан баланын күндөлүк жүрүм -шайкештиги; объектини
жана айлана-чөйрөнү коргоо;
 өзү жана башкалар үчүн, алардын иш -аракетинин натыйжасы
кандай болорун алдын ала билүүнү;


Коркунучту

билдирүүчү белгилер, сөз айкаштарын жана

аныктамалардын

маанисин

түшүнүү

жана

маанисине

ылайык иш-аракет кылуу ( жашоо үчүн коркунуч, сак болгула ,
тайгак, сак болгула муз сыныктары, ушул жерде сууга түшүүгө
тыюу салынат; ж.б.) .;


буюмдарды

өз

кабыл алынган

кызматына

ылайык

нерселерди

колдонуу,

абалдын тартибине жана мүнөзүнө жараша;

 мектеп жана үйдөн тышкары тааныш жерлерди топтоо жана
кеңейтүү: короо, бакча, токой, парк, дарыя, шаардык жана
өлкөнүн кооз, ж.б. баланын күнүмдүк жашоосуна аларды
кошуу;.
 өз

байкоолорун,

пикирлерин,

иштерин,

билдирүү

үчүн

жетиштүү сөз айкаштарына жана аныктамаларга, ээ болуу;


дүйнө

кубулуштары

менен

байланышкан

жеке

тажрыйба

топтоо, мейкиндик жана убакытта аларды уюштуруу;
 үй-бүлөдө жана мектепте өз жашоо мүнөзү жана тартибин
түзүүгө жөндөмдүү, ушул түшүнүк менен ылайык жашоого
аракет кылуу (кир бут кийимин жууп,

жайдын аптаптуу

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

мамиле түзүү, бул үчүн

жооп берүүгө

жөндөмдүү;
 жеке тажрыйба өткөрүп берүү үчүн сөз жана аныктамалар
жетиштүү байлыгын сактоо, курчап турган дүйнөдө болуп
жаткан окуялардменен өз ара мамилеси;
 баланын

кызыгуусун,

жөндөмдүүлүгүн

байкагычтыгын,

өнүктүрүү,

чоӊдор

жаңыларды
менен

байкоо

биргелешкен

илимий-изилдөө ишине кошулуу;


дүйнө

менен

өз

ара

аракеттенүүсүн

активдештирүү,

өз

жыйынтыктуулугун түшүнүү;
 чоӊдор жана курдаштары менен биргелешкен илимий -изилдөө
ишине

кошулуу

үчүн

жетиштүү

сөз

айкаштарын

жана

аныктамаларын өздөштүрүү;
 пикирлерин, байкоолорун, корутундуларды

башка а дамдар

түшүнө тургандай кылып жеткирүүгө жөндөмдүү;
 жеке турмуштук тажрыйбасына жана

баш каларды кошуу

жөндөмүнө ээ болуу, башка адамдар менен жаркын элестери,
пландары, эскерүүлөрү, тажрыйбасы менен алмашуу үчүн
жөндөмү, жетиштүү

сөз айкаштарын жана аныктамаларына ээ

болуу.
 ар кандай коомдук кырдаалдар ар кандай жаштагы балдар
жана

кишилер менен жүрүш-туруш эрежелеринин (алардын

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

мектептин

мугалимдери

жана

окуучулары

менен;

чоочундардын коомдук транспортто, чачтарачтар менен, театр,
кино, дүкөндө, кезекте, оозеки байланыш боюнча
этикеттин эрежелерин, колдонуу;
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сүйлөө

 ар кандай коомдук кырдаалдарда ар кандай коомдук макамы
бар адамдар менен өз ара аракеттенүү үчүн

оозеки кепти

пайдалануу (кечиресиз, сизге мүмкүнбү, м ен сизге тоскоол
болбоймунбу, мүмкүн? Суранам, мен ... жана башка лар);
 тийиштүү баарлашкан кырдаалга ылайык сүйлөө каражаттарын
колдоно билүү. Маектешинин
кебинде

статусуна ылайык сүйлөө,

"сиз" же "сен" кайрылууну туура пайдалануу;

 белгилүү бир жагдайды эске алуу менен үндүн ар кандай
ыргагын колдоно билүү.
 балага тийиштүү жалпы чөйрөдө коомдук ырым -жырымдарды
туура

пайдалана

билгендик,

жаш

курагына

ылайык,

маектешинин жакындыгы жана коомдук статусуна ылайык
маек түзө жана сүйлөшө билүү, өздөрүнө туура көӊүл буруу
жөндөмдүүлүгү,

керексиз

байланыштан

баш

тартуу,

өз

сезимдерин билдирүү: таарыныч, ыраазычылык боорукердик,
ниет, өтүнүч, коркуу жана башкалар.
 демилгени колго алып, баарлашууну туура орнотуу жана
чектөө;
 өзүлөрүнүн

сезимдери,

тиешелүүлүгүнө

коомдук

жараша

кеп

байланыш
түрлөрүн

кырдаалдын
колдонуу

мүмкүнчүлүгү .

2.1.3. Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулардын
башталгыч

билим

берүү

боюнча

жалпы

билим

берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасын
өздөштүрүүнүн күтүлгөн жыйынтыктарына жетүүсүн
баалоо системасы
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Күтүлгөн

натыйжалардын мү нөздөмөсү инклюзивдик билим

берүүнүн бардык компоненттеринин биримдигинде гана

берилет,

ал тургай, айрым саптардын өздөштүрүүс үнүн жыйынтыктарын
карап чыгуу дагы туура эмес, себеби алардын суммасы угуусу
бузулган балдардын коомдук өнүгүүс үнүн жалпы дин амикасын да,
билим берүүнүн сапатын да чагылдыра албайт.
Күтүлүүчү натыйжалар билим берүүнүн компоненттерин өз ара
чагылдырган бир б үтүн мүнөздөмөнү түзөт: окуучулар

билим

берүүнүн бул этабында кандай билимдерге ээ болушу керек;
Ал иш жүзүндө ээ болгон билимдердин жана көндүмдөрд үн
кайсынысын

канчалык

жигердүү,

жетиштүү

жана

өз

алдынча

колдоно алат жана колдонуш керек;
Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулардын "Чет тили",
"Эне тили", "Музыкалык билим берүү" бөлүмдөрү боюнча базалык
билим берүү программасынын мазмуну
болгон

жетишпестиги угуусу бузулган

өзгөчөлүктөрүн ө байланыштуу,

өздөштүрүүдө

м үмкүн

баланын ден соолугунун

жана аттестацияланбай

калышы

үчүн негиз болуп саналбайт.

2.2. Мазмундуу бөлүк
2.2.1. Коррекциялык иштин программасынын мазмуну жана
багыттары
Коррекциялык иштин

мазмуну жана багыттары

Башталгыч билим берүү баскычында

ко ррекциялык иштин

программасын, билим берүү уюму тарабынан Мамлекеттик

билим

берүү стандартына ылайык жана бо лжолдуу Программаны эске алуу
менен бекитилет.
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Коррекциялык-

өнүктүрүүчү

иш-

окуу

жана

сабактан

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык
байкоону; комплекстүү психологиялык -педагогикалык коштоонун
жеке маршрутун иштеп чыгуу жана
калган

жана

өнүктүрүү

начар

уккан

ишке а шыруу ар бир

окуучунун

мүмкүнчүлүктөрүн

укпай

өзгөчөлүктөрүн

изилдөөнүн

жыйынтыгы

жана

боюнча,

анын ичинде кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү
деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;
о.э.

негизги

өздөштүрүү,

жеке

билим

берүү нүн

өзгөчөлүктөрүн

баштапкы

өнүктү рүү,

мазмунунун
балдар

жана

кишилер менен инсан аралык мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;
атайын
өткөрүү,

(коррекциялык)

анын

ичинде

сабактарды

оозеки

кепти

(жеке
жана

жана

топтук)

кабыл

алууну

өнүктүрүүгө б агытталган сабактарды өткөрүү;
билим берүү жа раянынын бардык катышуучуларын
берүү

жана

сабактан

тышкаркы

иш -чараларды,

билим

окуучулардын

башталгыч билимдин күтүлгөн жыйынтыктарын ө здөштүрүүдөгү
жетишкендиктерин
боюнча,

билим

эске

берүү

алуу

менен

уюмунда

уюштуруу

угуусу

бузулган

жана
жана

өткөрүү
угуусу

нормалдуу балдар менен алардын ата-энелери, башкаруу ж ана
педагогикалык кызматкерлер үчүн психологиялык жактан бейпил
айлана түзүүнү камтыйт.
Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык
иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана
коюуга мүмкүнчүлүк берет.
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негизги багыттарын белгилеп

Мугалим-дефектологдун

(сурдопедагогдун)

өнүктүрүүчү ишинин мазмуну жана формалары.

түзөтүү -

Сурдопедагогдун

түзөтүү-өнүктүрүүчү ишинин мазмуну жана формалары, негизинен
окуучуларды

тилге

окутууга,

кептик

ишмердигин,

кептик

жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган.
Сабактар жекече
Психологдун

өткөрүлөт.

түзөтүү -өнүктүрүүчү

формалары

ишинин

мазмуну

жана

балдардын инсандык, интеллектуалдык жана психо -

эмоционалдык өнүгүшүнүн диагностикасын; эс тутумунун, көӊүл
буруусун,

ой

жүгүртүүсүн,

кемчиликтерди

сезимдерин

коррекциялоону,

билим

жана
берүү

эркиндеги
жараянынын

катышуучуларына кеӊеш берүүнү камтыйт.
Сабактар ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен, жеке жана чакан топтордо, ошондой эле маектешүү, тренинг
жана башка түрлөрүндө өткөрүлөт.
Социалдык педагогдун

түзөтүү -өнүктүрүүчү ишинин мазмуну

жана формалары:
 үй-бүлө жана үй -бүлөлүк мамилелердин коомдук шарттарын
аныктоо;
 билим берүү уюмунун жана үй -бүлөлүк мамилелер, топтор
аралык мамилелердин туура аракеттенүүсүнүнө көмөктөшүү;
 коомдук

өз

ара

аракеттенүү,

юридикалык

жан а

коомдук

маселелер боюнча ата -энелерге кеӊеш берүү, тобокел топтун
окуучуларынын үй -бүлөлөрү менен иштөө,
берүү жана башка иш -чараларга катышат.
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кесипке багыт

Сабактар ар бир окуучунун жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен, жеке жана чакан топтордо, ошондо й эле маектешүү, тренинг
жана башка түрлөрүндө өткөрүлөт.
Угуусу

бузулган

окуучунун

жана

аны н

үй-бүлөсү

менен

системалуу өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,
психологиялык-педагогикалык,

маалыматтык

–агартуучу

иш

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.

6.

Диагност икалык иш

укпай калган жана начар уккан

окуучулардын жекече өзгөчө билим алуу муктаждыктарын, өнүгүү
динамикасын,
өздөштүрүүсүн,

негизги билим берүүнүн баштапкы мазмунунун
социалдык

өнүгүү

учурун

жана

үй -бүлөөдө

тарбиялоо шарттарын аныктоо максатында комплекстүү изилдөөнү
жүргүзүүнү

камтыйт.

өнүктүрүүчү иштин

талдоо

жүргүзү ү

ийгилигинин анализи

боюнча

коррекциялык -

жүргүзүлүп

жана аны

окуучулардын муктаждыгына, алардын ата -энесинин каалоосуна
жараша өзгөртүү ишке ашырылат.
Диагностикалык иш
бир окуучуну

кеч укпай калган жана начар уккан

ар

ар түрдүү адистер тарабынан (мугалим, мугалим -

дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер)
комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.
Мугалим (педагог): балдар
ыктарды аныктайт;

өздөштүргөн билим, көндүм жана

окутууда алар туш болгон кый ынчылыктарды

жана бул кыйынчылыктардан арылуу шарттарын
инсандык

өзгөчөлүктөрүн,

ылайыктуулугун

белгилейт.

ар
Оор

кандай

ачып берет; жеке

кырдаалда

учурларда,

мугалим

түшүндүрө албаса жана каалаган жыйынтыктарга
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жүрүм себебин

жете албаса, ал

адистердин

(психолог,

мугалим -дефектологго,

психоневрологго)

кайрылат.
Мугалим-дефектолог

сурдопедагогикалык

(сурдопедагог )

диагностика ыкмаларын колдонуу аркылуу угуусу бузулган ар бир
окуучунун өзгөчөлүгүн жана өнүгүү мүмкүнчүлүгүн, анын ичинде
жалпы жана кеп өнүгүү даражасын изилдейт, угуу функциясынын
абалын изилдейт, кептик угуу өнүгүү даражасын, сүйлөөнү көрүп угуу кабыл алуусун, анын тыбыштык жагын, оозеки баарлашуу
мүмкүнчүлүктөрүн,
угуучу

сурдопедагогикалык

аппараттардын

жана

/

же

иштөө режиминин тиешелүүлүгүн
өнүгүүсүн

эске

алуу

менен

шарттарын,

ар

кандай

пайдалануу

зарылдыгын,

кохлеардык

жеке

импланттардын

окуучулардын угуу кептик

аныктап,

оозеки

ыкмалар аркылуу

алардын

кырдаалдарда

билим
оозеки

алуу
тилин

электрдик акустикалык каражаттарын

курчап турган дүйнөнүн кептик эмес дабыштарын таанууда туура
колдонуусун

аныктайт;

билим

берүү

катышуучулары менен кеӊеш берүү
ичинде уккан балдарга дагы,
аудиологиялык

жараянынын

бардык

иш -чараларын жүргүзөт, анын

эгерде зарыл болсо

кайталанган

текшерүүгө сурдологиялык кабинетке (центрге)

кеӊешке багыттайт.
Педагог - психолог: кеч укпай калган жан а начар уккан ар бир
окуучуну текшерүүнүн тиешелүү милдеттерине жана окуучулардын
өзгөчөлүктөрүнө

ыл айык

ыкмаларды

колдонуу

менен

психологиялык изилдөө жүргүзүп, изилдөө жыйынтыктарын талдап,
анын негизинде билим берүү процессинин бардык катышуучулары
үчүн сунуштарды иштеп чыгат, зарыл болсо, түзөтүүнүн мазмуну
жана

аны

уюштуруу

жөнүндө
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сунуштарды.

Түрдүү

татаал

диагностикалык учурларда кайталанган изилдөө жүргүзөт жана / же
тиешелүү уюмдарга

изилдөөгө багыттайт. Окуучуну комплекстүү

психологиялык-билим берүү жана коомдук -билим берүү
программасын

коштоо

өнүктүрүүгө катышат. Зарыл болсо, окуучул арга

жардам жана колдоону камсыз кылуу үчүн билим берүү уюмунун
саламаттык сактоо кызматкерлерине кайрылат.
Социалдык педагог: коомдук- педагогикалык изилдөө жүргүзөт,
укпай

калган

жана

начар

уккан

окуучулардын

микрочөйрөсүн, үй -бүлөсүн изилдейт,

коомдук

окуучулардын коомдук

тобокелдигин аныктайт. эске алуу менен билим берүү бирдиктүү
психологиялык, билим берүү жана коомдук -билим берүү колдоо
программасын иштеп чыгууга катышат. Зарыл болсо, окуучуларга
жардам жана колдоону камсыз кылуу үчүн бил им берүү уюмунун,
башка уюмдардын, бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине кайрылат.

7.

Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:

билим берүүнүн

бардык

катышуучуларынын анын ичинде, баланын ата -энесине тарбиялоо
окутуу, өнүктүрүү суроолору менен иштөөнүн жалпы негизги
багыттары

жөнүндө

биргелешкен -негизделген

сунуштамаларды

иштеп чыгуу;
 окуучулар менен иш алып баруу боюнча жеке че багытталган
ыкмалардын жана методдорду тандоо боюнча психологиялык,
медициналык

жана

педагогикалык

колдоо

мугалимдерине

адистердин кеӊеш берүүсүн;
 түзөтүү-окутуу

жана

усулдарын тандап алуу

тарбия

берүү

стратегияларын

суроолору боюнча

берүү;
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жана

үй -бүлөгө кеӊеш

Маалыматт ык-агарт уучу иш окуучуларды

окутуу жана

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин
жана курдаштары менен өз ара арак еттенүү өзгөчөлүктөрүнө
байланышкан

маселелер

боюнча

мугалимдер

жана

ата -

энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
 мугалимдер жана ата -энелер үчүн окуучулардын ар кандай
категорияларынын

өзүнчө -типологиялык

өзгөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
 маалыматтык

такталарды,

басылма

жана

башка

материалдарды көркөмдөө;
 мугалимдердин

психологиялык

компетенттүүлүгүн

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;
 ата-энелердин

элементардык

психологиялык

компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн агартуу иштерин
жүргүзүү;

8.

Психологиялык-педагогикалык

иш

билим

берүү

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда
жана үй-бүлө
багытталган.

шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө
Психологиялык -педагогикалык

иш

баланын

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле
калыптандырууга

көмөктү

камтыйт;

класста/мектепте

ички

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу
боюнча иш алып бар ат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз
кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты
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алдын алуу үчүн балага жеткиликтүү

иштерде

ийгилик учурун

камсыз кылуу.

Программаны ишке ашыруу

механизми.

Инклюзивдик билим берүүдө түзөтүүчү

иш программасын

ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунда иштеген адистердин
ортосунда өз ара аракеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн негиз
болгон комплекстүү дисциплина аралык ыкма жатат.
Мындай

мамиле уюштуруучулук -мазмундуу мүнөздөмөлөрү

түзөтүүчү иш

маалыматтарды эске алууну талап кылат: татаал

(бардык адистер тарабынан

изилдөөнү: дарыгерлер, психологдор,

мугалимдер) окуучуну изилдөө; ар тараптуу жана комплекстүү
(таанып

билүү

ишин

изилдөө,

эмоционалдык

эрк

сферасы н,

окуучулардын жүрүм -турумун) окуучуну изилдөө.
Түзөтүүчү иштин
өз

ара

коомдук

аракеттеринин
өнөктөштүктү

программасын ишке ашыруу үчүн адистер
механизмин
өнүктүрүү

натыйжалуулугу
деӊгээлине

негизинен

жараша

болот.

Коомдук өнөктөштүк билим берүү жа на үй-бүлөнүн жооптуу билим
берүү мекемелери менен кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды
(мамлекеттик жана өкмөттүк эмес) жана органдарга билдирет;
майыптар жана ата -энелер бирикмелери, ата -энелер коомчулугун,
коомдук уюмдарды.
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2.2. Мазмундуу бөлүк
Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу
кыймылдарын.

окуу

курстарынын

предметтеринин,

программасын,

окуу

коррекциялык -өнүктүрүү

социалдык -адептик

өнүктүрүү,

тарбиялоо,экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону,
сабактан тышкары ишмердүүлүктү калып тандыруу программасы
(коррекциялык иштен тышкары)
берүүнүн Мамлекеттик

толугу менен Башталгыч билим

билим берүү стандартка туура келет.

2.3. Уюштуруу бөлүгү
2.3.1. Окуу планы
Окуу

планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын
Базистик окуу планынын талаптарын ишке ашырууну

жана
камсыз

кылат.
Түзөтүүчү иштин көлөмү жана мазмуну окуучулардын билим алуу
муктаждыктарына

жараша,

жумасына

5

сааттан

ашык

эмес

аныкталат.

2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде
иштеген

мектептерде

окуучулары

үчүн

укпай

калган

башталгыч

билим

жана

начар

берүүнүн

уккан

болжолдуу

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке
ашыруу шарттардын системасы.
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БЖББ

БЫЖББПты

Мамлекеттик
талаптарына

билим

берүү

ылайык

жалпы

билим

стандартынын

(мындан

стандарттын тиешелүү
жана инклюзивдик

башталгыч
ары

ишке

шарттардын

-

берүүнүн
ашыруу

системасы)

талаптарынын негизинде иштелип чыккан

идеялардын негизинде иштеген билим берүү

уюму БЖББ БЫЖББПт ы өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга
жетишүүнү камсыз кылат.
Шарттардын системасы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой
эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу
керек. Шарттардын системасы камтышы керек: болгон шарттардын
сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык
(анын

ичинде

окуу-методикалык

жана

маалыматтык

колдоо);

шарттардын системасынын абалын.
Окуучулардын

билим

алуусуна

коюлган

шарттар

үчүн

талаптар, БЖББ БЫЖББПты ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
шарттардын

бирикти рүүчү

сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, окуучулар, алардын ата -энелери үчүн ачыктыгын
жана жагымдуулугун, (мыйзамдуу өкүлдөрү)

окуучулардын адеп -

ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, акыл -эс жана ден
соолугун коргоого кепилдик берет.
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Укпай калган жана начар уккан окуучулар окуучулары үчүн
башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган
жалпы билим берүүчү программаны ишке ашыруунун кадрдык
шарттарына талаптар.
Башталгыч
кызматкерлердин
тийиштүү

жалпы

билим

берүүчү

уюмда

педагогикалык

ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли

кызмат

орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.
Мугалим-дефектолог

(сурдопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы
даярдыгы

бар

адамдар

мугалимдердин кесиптик

сурдопедагогика

даярдоодон өтүшү керек жана

ар

жаатында

кайра

кесиптик кайра даярдоо

жөнүндө

диплом алыш керек.
Педагогикалык

кызматкерлери :

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,

дене

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
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угуусу бузулган

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

жогорку кесиптик билими менен бирге
угуусу бузулган

белгиленген үлгүдөгү

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу
жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тартуу укугуна ээ, ал
кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюмунун штаттык жүгүртмөгө
кошулбаган медициналык жана башка уюмдардын адистери менен
(дарыгер-сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед
ж.б.)

медициналык отчетторду алуу жана андан аркы кароодон

өткөрүү

жөнүндө

параметрлери,

алардын

хирургия,

ден

соолугунун

медициналык

абалы,

калыбына

дарылоо
келтирүү;

тууралоо (таяныч системасынын бузулуулары бар балдар үчүн, окуу
куралдарын жана кохлеардык имплантантты, айнектин, көркөм
бузулуулар түзөөнүн башка каражаттары, ж.б.) аркылуу тандоо ж.б.
суроолор боюнча кеӊешмелер уюштурулушу зарыл. Зарыл
тийиштүү

далилдерди

эске

алуу

менен,

тармактык

аракеттенүү алкагында , окуучуларды медициналык коштоо
ашырылат.
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болсо,
өз

ара
ишке

Финансылык
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

шарттар
мамлекеттик

системанын

билим

тиешелүү

бюджеттин

каражаттарынын эсебинен укпай калган жана начар уккан
окуучуга

мамлекеттик жана акысыз билим берүү

кепилдиктер

жана

каржылык

камсыз

кылуу

берүү
ар бир

мамлекеттик
ББ

каржылоо

ченемдеринин негизинде жүзөгө ашырылат.
Материалдык -техникалык шарттар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайы к бардык
предметтик

аймактарды,

анын

аймактарды, ошондой эле

ичинде

түзөтүү -өнүктүрүүчү

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

коопсуздугунун талаптарына жооп
алып барууну уюштуруу зарыл

нормаларга

бериши керек.
болсо,

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын
толук

өрт

Алыскы

иш

адистер компьютердик
комплектиси менен

камсыз болушу керек.

Маалыматтык колдоо көрсөтүү
уккан

жана

ар бир окуучуну

укпай калган жана начар

зарыл болгон ченемдик укуктук базаны

жана билим берүү жараянынын катышуучуларына

болжолдолгон

мүнөздөмөлөрү боюнча билим берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.
Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине
шарттар

түзүлүшү керек (флеш-тренажерлор, анын ичинде Wiki

куралдары,

санариптик

видеоматериалдар),

электрондук маалымат ресурстарды,

анын

ичинде

электрондук билим берүү

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтомун, байланыш
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технологияларын,
билим

берүү

ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги

программасын

өздөштүрүүдө

жакшы

жыйынтык

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды
колдонуу зарыл.
Укпай

калган

жана

начар

уккан

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук
жана билим берүү интеграциялоонун айрым түрлөрү
Бул

адистердин

макулдашуунун

ортосундагы
милдеттүү

жогорку

талап

болжолдолот.

сапаттагы

кылат.

Ошол

жана

өз

ара

башка

адистерге өзгөчө психология жана коррекциялык педагогика, анын
ичинде санариптик китепканаларга, порталдар менен сайттарга,
аралыктык

кенеш

пикирин

алууга

Ошондой

эле,

берүү,

квалификациялуу

кайрылууга
анын

адистердин

жеке

мүмкүнчүлүк

берилиши

керек.

тармактык

ресурстар

жана

ичинде

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашууну уюштуруу
камсыз кылат.
Мейкиндикти уюштурууга талаптар
Башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкталган

негизги

билим

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:
6) начар уккан жана укпай калган окуучулардын
белгиленген
негизги

Башталгыч

билим

билим

берүү

мүмкүнчүлүгүн;
төмөнкү шарттарды сактоону:
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Стандартта

берүүнүн

ылайыкталган

программасын

өздөштүрүү

берүү

1)билим
ченемдерин

процессинин

(суу

үчүн

санитардык-гигиеналык

талаптар,

канализация,

жарык

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);
2)турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган гардеробдор,
дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);
3)коомдук-турмуштук

шарттардын

(жабдылган

жумушчу

орду, мугалимдер бөлмөсү, психолог иялык жардам бөлмөсү,
ж.б.) болушу;
4)өрт жана электр коопсуздугу;
5)эмгекти коргоо боюнча талаптар;
6)өз убагында оңдоо мөөнөтү жана
7)окуу

маалыматтарына,

ББ

көлөмү.

уюмунун

ички

түзүмдүк

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.
Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Начар уккан жана кеч укпай калган балдар үчүн жеткиликтүү
чөйрөнү уюштуруу үчүн маанилүү шарт

болуп,

башка бөлмөдө окуучунун жайгашкан жеринде,
чараларды

өткөрүүд,ө

жүрүүчүлөрдөгү

атайын

басылма

алачык

түрүндө

же

иш -класста же
жамааттык

электрондук

берилген

иш
алып

маалыматтык

тексттердин, билим жыйындарынын күн тартиби боюнча кошумча
маалыматтардын

кайталаган үндүк маалыматтарды,

бөлмөдө

добуш деңгээлин контролдоо болуп саналат;
Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар
бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде
сурдотехникалык каражаттар менен,
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ж.б. инвентарь менен начар

уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет үчүн
каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары

менен камсыз

болушу керек.
Инклюзия шартында класстардын толуу даражасы 2

укпай

калган жана на чар уккан окуучудан ашык эмес. Класстын жалпы
толушу: 1 укпай калган жана начар уккан окуучу бар болсо 25тен
ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү
укпай калган жана начар уккан

чектелбеген окуучу -

2

окуучу болсо, 20дан ашык эмес

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген окуучу.

Окуунун убакытт ык режими
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы

СанЭжК

тарабынан аныкталат.
Чарчоонун

алдын алуу

максатында

оптималдуу болушу үчүн жумасына

иш жөндөмдүүлүгү

1 жолу

бейшемби күнү жеңилдетилген окуу күнү

шаршемби же

болушу керек.

Сабакта окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан башка
класстарга 40 мүнөттөн ашпоого тийиш. Сабактардын ортосундагы
танапистин узактыгы 10 мүнөттөн кем эмес.
Ар

бир

өткөрүлүшү
жана

сабактын

ортосунда

дене

тарбия

мүнөттөрү

зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө

дене калыбын коррекциялоого

багытталган.

Мындан

тышкары, дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун

жандантууга

жана

киргизилет).

Укпай

чыңалуусун

жоюш

үчүн

зарыл

калган жана начар уккан

медициналык-педагогикалык

көнүгүүлөр

окуучуларды

психологиялык -

колдоо сабактарда жана сабактардан

тышкары убакытта төмөнкү адистер тарабынан жүзөгө ашырылат:
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мугалимдер, психологдор, саламаттык сактоо адистери (педиатр дарыгер, дарыгер –сурдолог,
Укпай

медайым).

калган жана начар уккан

бала, окуу

күнү ичинде жана

сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу
аппаратын же кохлеардык имплантты жана аппаратты, же эки
кохлеардык имплантты колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эс ке
алуу менен); окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
жүрүшүндө зымсыз аппаратура колдонулат, мисалы, FM -системасы.
балдар жана кишилер үчүн

жеке аппаратка

жана кохлеардык

имплантантка сарамжалдуулук менен мамиле жасоого мүмкүнчүлүк
берет.
Укпай калган жана начар уккан окуучунун партасы, бала отуруп
мугалимдин

жана өз классташтарынын

жүзүн кө рө алган абалда

турушу керек.
Баланын
Партадан

жумуш ордуна жарык жакшы

берилиши керек.

доскада жайгашкан маалыматка, маалымат такталарына

түздөн-түз эркин мүмкүнчүлүк керек.
Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер мугалимдин кошумча
жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу

атайын

турак орнотулушу зарыл.
Окуу ордун

уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,

моторикасынын абалы, к өрүүсү, башка кошумча бузулуулардын
бардыгы эске алынат. Көрүү
жана

начар

уккан

жөндөмдүүлүгү начар укпай

окуучунун

иш

орду

калган

офтальмологтун

сунуштарына ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында
бузулуулары бар укпай калган жана начар уккан
орду

атайын жабдылган

болушу керек.
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окуучунун

иш

Укпай

калган жана начар уккан

окуучунун

ата -энеси

баланы жекече жана заманбап электр -акустикалык үн күчөткүч
аппаратура менен камсыз кылуусу милдеттүү шарт болуп саналат.
заманбап санариптик угуучу аппараттар менен бинауралдык

(эки

жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплантты колдонуу жана
жеке угуу аппаратын (медициналык далил эске алуу менен)
эле

убакта

пайдалануу

оозеки

дабыштарды кабыл алуунун

сүйлөөнү

жана

кептик

бир
эмес

натыйжа луулугун жакшыртат жана

мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез
тапканга мүмкүнчүлүк берет.
Билим берүү уюмунун китепканасы окуу планынын бардык
окуу

предметтери боюнча

басма билим ресурстары жана ЭОР

менен жабдылууга тийиш, ошо ндой эле кошумча

адабият фонду

менен камсыз болуусу зарыл. кошумча адабияттар Фонду балдар
адабиятынын, илимий

–популярдык адабиятты жана мезгилдүү

басма сөздү камтууга тийиш.
Заманбап маалыматтык билим берүү чөйрөсүнүн (флеш - тренажер,
анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын
ичинде электрондук маалымат ресурстарды,
берүү

ресурстарын,

маалыматтык

электрондук билим

технологиялар

топтомун,

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттарды
иштешин камсыз кылуу керек, бул
программаларын

а р бир окуучунун билим берүү

өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү

камсыз кылат.
Билим берүү уюмунун маалыматтыцк -билим берүү чөйрөсү
электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга
мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш: билим берүүнү пландоо; билим берүү
материалдарын сактоо

жана жайгаштыруу, мугалимдердин жана
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окуучулардын
жараянынын

иштерин

маалымат

катышуучуларын

ресурстарын

колдонуу;

билим

угуусу

берүү

бузулган

балдардын негизги жалпы билим берүүнүн негизги билим берүү
программаларын

өздөштүрүүсүн

жыйынтыктарын

прогрессин жазууну; өз ара -

анын

ичинде

билим

берүү

жана

окуу -тарбия

жараянынын

иштеринде

интернет аркылуу,
катышуучуларынын

ортосундагы билим берүү тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү
үчүн

билим

берүү

маалыматтарды

колдоно

жараянынын
билүү;

окуу

жүрүшүндө

түзүлгөн

катышуучулардын

билим

берүү ресурстарын чейин Интернеттен колдонууну көзөмөлгө алуу
(маалыматты алууга мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык
жактан өнүктүрүү жана билим берүү максаттарына карама -каршы
келген маалыматтарга чектөө коюу).

Болжолдуу программасынын ишке ашыруу максат ы.
Вариант 2.2. инклюзивдик мектепте окуган укпай калган жана
начар уккан
боюнча

окуучулар үчүн

башталгыч

болжолдуу

жалпы

программасын

жалпы билим берүү программасы
билим

берүүнүн

узартылган

ылайыкта шылган

убакытта,

жыйынтык

жетишкендиктери боюнча мамлекеттик билим берүү стандартында
аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга ылайык,
билим берүүчү

жалпы

мектепте окуган бул категориядагы балдардын

өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске алуу менен,
билим алуусун камсыздоо

сапаттуу

аркылуу мамлекеттик билим берүү

стандартынын талаптарын аткарат деп болжолдойт.

371

Кеч укпай калган жана начар уккан окуучулар

үчүн жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган
бөлүмдү

жана

болжолдуу программасынын түзүмү милдеттүү
билим

калыптанган бөлүмдү

берүүнүн

катышуучулары

тарабынан

камтыйт.

Психикалык өнүгүүсү артта калган

укпай калган жан а

начар уккан окуучулардын психологиялык -педагогикалык
мүнөздөмөсү.
Психикалык өнүгүүсү артта калган окуучулардын категориясы ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын арасында түзүмү
боюнча бир өӊчөй эмес топ.
Жалпы

билим берүү программасы боюн ча башталгыч билим

берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасынын
2.2. варианты кеч укпай калган жана начар уккан окуучулар
үчүн

(угуу аппараттары

менен, жана (же) импланттар менен),

таанып билүү ишинин өнүгүүсүнүн (назары бузулушу, эс, кабыл
алуу жана башка таанып –билүү процесстеринин) жай темпин же
бирдей

эмес

өнүгүүсүнө ээ балдарга багытталган .

Инклюзивдик

идеялар

менен

БЫББПтын өздөштүрүүсүнүн

иштеген

мектепте

БЖБ

пландаштырылган натыйжалары

окуучуларды окутуу аяктагандан кийин бааланат.
Кеч укпай калган жана начар уккан
мүмкүнчүлүктөрүн
Башталгыч

билим

жана
берүү

өзгөчөлүктөрүн
баскычында

чагылдырышы керек.
Филология
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окуучулардын жеке
эске

предметтик

алуу

менен

натыйжалар

Кыргыз / орус тили («Сабатка окутуу», «Кептин грамматикалык
жагын калыптандыруу», «Грамматика»):
 негизги

сүйлөө

түрлөрүн

жана

аларды

пайдалануу

эрежелерин билүү;
 оозеки сөз байланышты колдонуу аркылуу максатка жетүү
каражаты катары, күндөлүк милдеттерди чечүү жөндөмү
(оозеки жана жазуу жүзүндө) баарлашууда оозеки-дактиль
кебин көмөкчү түрүндө пайдалануу;
 маектешине жараша(уккан, начар
(сүйлөө

өнүгүү

уккан,

өзгөчөлүктөрү

вербалдык эмес тийиштүү

эске

дүлөй);

алуу

оозеки

менен)

жана

байланыш каражаттарды тандоо

жөндөмү;
 Кептин

негизги

мыйзамдарын,

сөз

пай да

кылуучу

моделдерин, билүү (окуучулардын кептик өзгөчөлүктөрүн
эске алуу менен);
 Сүйлөм куруу көндүмдөрүн калыптандыруу, ага кирген
уюштуруучу сөз түрлөрүнүн маанилерин түшүндүрүү менен
бирге;
 жөнөкөй сүйлөмдүн т үзүлүшүн
колдонулган
убактылуу

аныктооч,
жана

өздөштүрүү жана

мейкиндик,

семантикалык

себеп,

эң көп

максатты,

карым -каршылыктарды

билдирген татаал сүйлөмдүн түрлөрүн өздөштүрүүгө;
 орфографиялык

билимдерин

жана

көндүмдөрүн,

каллиграфиялык көндүмдөрүн өз дөштүрүү.
Адабий окуу:
1.

туура, оозеки көркөм сөз каражаттарын пайдалануу менен бүт

сөздөрдү үн чыгара жылмакай окуу;
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2. окуунун (тааныштыруучу, изилдөө, тандоо, издөө) ар кандай
түрлөрү
3.

колдонуу, маанисин түшүнүү;

түрдүү тексттердин мазмуну жана өзгөчөлүктөрүн сезип кабыл

алуу каармандардын жоруктарына
катышуу

(

угуусу

баа берүү жана талкуулоого

бузулган

окуучулардын

сүйлөө

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);
4. үн чыгарып жана ичинен

окуу,

чечмелөөнүн баштапкы

ыкмаларын билүү, көркөм а дабий, илимий популярдуу жана билим
берүү тексттерди талдоо жана

негизги адабий түшүнүктөрдү

колдонуп которуу;
Сөз өстүрүү:
1. максатка жетүү каражаты катары, жаш курагына тиешелүү
күнүмдүк маселелерди чечүүдө оозеки сөз баарлашууну колдонуу,
анын ичинде Интернет байланыш,
колдонуу мүмкүнчүлүгүн билүү
сүйлөө

оозеки жана жазуу тилин

(угуусу бузулган окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);

2. маек баштаганды жана сактоону, өз ниетин сезимин билдирүү,
суроо-талап,

каалоо,

коркуу,

суроо

берүү,

м аекти

токтотуу

жөндөмдүүлүгү;
3. Өз

сезимдерин билдирүүнүн маданий түрлөрүн иштеп чыгуу;

чоңдорго жана курдаштары менен байланыш учурунда түшүнбөй
калган

суроолорун

айкаштарынын
билдирүү;

тактоо,

тааныш

баарлашуунун

маектешине

жана

тааныш

эмес

сөз

жаңы шарттарында түзүлүш үн

жараша

байланыштын

тийиштүү

каражаттарын тандоо (уккан, начар уккан, дүлөй);
4. дактилологияны көмөкчү каражаты катары колдонуу жөндөмүн
өздөштүрүү;
5.

маектешинен маалымат алуу жана тактоо мүмкүнчүлүгү. анын

ой-ниети жана натыйжасын (угуусу бузулган окуучулардын сүйлөө
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өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен) байланыштыруу, маектеши менен
баарлашуунун

негизинде

маанилүү

бир

маалыматты

алуу

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү.
Предметтик-практикалык окутуу
1. Тилди

баарлашуу каражаты ка тары

өздөштүрүү (предметтик -

практикалык ишмердүүлүк, окуу жана ар кандай кошумча -окуу ишчараларын

жүргүзүү

шартында),

анын

ичинде

кептин

негизги

түрлөрүн жана аларды пайдалануу эрежелерин өздөштүрүү, оозеки
кепти

жашоо жана окуу милдеттерин чечүүдө ( оозеки жана жазуу

жүзүндө) пайдалануу;
2.

объекттерди

жана

иш -аракеттерди

билдирген

сөздөрдүн

маанисин толук билүү, түшүнүү;
3.

мейкиндикте

багыт

алуу

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;

баарлашуунун ар кандай кырдаалдарында жана байланыштуу кепте
диалог сөз
жооп

түрлөрүн пайдалануу, суроолорду түзүү жана аларга

берүү

жөндөмдүүлүгү;

курдаштары

менен

эмгек

кызматташтык көндүмдөрүн калыптандыруу.
Математика жана информатика (математика)
1. Баштапкы математикалык билимдерди өнүгүү даражасына жана
жаш

курагына

ылайык

практикалык

(күнүмдүк)

милдеттерди

чечүүгө пайдалануу;
2.

оозеки

жана

логикалык

ой -жүгүртүү,

математикалык

негиздерин билүү (укпай калган жана начар уккан

кеп

окуучулардын

сүйлөө өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен);
3.

курстун

мазмунун

өз дөштүрүү

үчүн

жөнөкөй

логикалык

амалдарды, мейкиндик элестөөлөрүн, керектүү эсеп көндүмдөрүн,
математикалык терминдерди (угуп -көрүп кабыл алуу, түшүнүү
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үчүн, айтылыш

өзгөчөлүктөрү

мүмкүнчүлүктөрүн

ишке

жана аларды

ашырууну

пайдалануу

эсепке

алуу

мене н)

өздөштүрүү;
4. арифметикалык амалдарды оозеки жана жазуу жүзүндө сан жана
сандык

туюнтмаларды,

жөндөмдүүлүгү,
ылайык

тексттик

маселелерди

жөнөкөй алгоритмин куруп,

иш-аракет

чечүү

жана алгоритмге

кылуу, изилдөө, геометриялык фигураларды

таануу жана тартуу, таблица, схема, диаграммалар, графиктер
менен иштөө жөндөмдүүлүгү, калыптандыруу;
5. компьютердик сабаттуулук жөнүндө алгачкы түшүнүктөр алуу.
Коом таануу

жана табият таануу (курчап турган дүйнө менен

таанышуу, айлана -чөйрө):
1. курчап турган дүйнө жөнүндө элестөөлөрдү өздөштүрүү;
2.

натуралисттик

мамилелерин

терминдер,

чагылдырган,

убакыттык
жаратылыш

жана

кубулуштарын

объектилерин билдирген сөздөр жана сөз айкаштарын
жана өз алдынча кепке кошуу
окуучулардын

сүйлөө

мейкиндик
жана

өздөштүрүү

(укпай калган жана начар уккан

өнүгүшүнүн

өзгөчөлүктөрүн

эске

алуу

менен);
3.

Айлана-чөйрөнү

маалымдоо

негиздерин

өздөштүрүү,

дүйнө

бүтүндүгүн сезүү;
4. дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук,
табигый жана коомдук жана жараты лыш чөйрөдө
сактоо

ченемдерин

адамдардын,
эрежелерин

сактоо

жүрүм -туруму,

адеп -ахлактык
өздөштүрүүгө;
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ден -соолук

жаратылыш

жүрүм-турумдардын

жана

негизги

5. тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү
жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.
Искусство. (Көркөм сүрөт искусствосу):
1. адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык
өнүгүүсүндө көркөм

сүрөттүн

ролу тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдүн калыптануусу;
эстетикалык

сезимдерди

өнүктүрүү,

сулуу

көрүү

жана

түшүнүү, «сулуу эмест и» сулуулуктан айырмалоо, көркөм
өнөр

чыгармаларын

искусство

баалоо

чыгармаларына

жөндөмүн
активдүү

өнүктүрүү,

көркөм

сезимдик -эстетикалык

мамилесин тарбиялоо;
көркөм

чыгармачылык

ишмердүүлүгүнүн

ар

кандай

түрлөрүндө (көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жан а элдик
көркөм

өнөр,

айкел,

долбоорлоо,

ж.б.)

практикалык

билгичтиктерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү;
курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык
сулуу объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү,
аларга

өз

сезимдерин

жана

баа

мамилеси

бил дирүү

жөндөмдүүлүгү;
5.

көркөм

өнөр

аркылуу

өзүн -өзү

көрсөтүү

боюнча

практикалык көндүмдөрдү өздөштүрүү, эмгектин адамдардын
өмүрүндө жана коомдогу иштин мааниси жөнүндөгү баштапкы
элестөөлөрдү калыптандыруу;
материалдардын

касиеттери

жөнүндө

элестөөл өрдү

калыптандыруу;
өзүн-өзү

тейлөө

көндүмдөрдү

материалдарды иштеп чыгуу
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калыптандыруу;

ар

кандай

үчүн куралдарды колдонуу

көндүмдөрүн өздөштүрүү;

коопсуздукту сактоо эрежелерин

өздөштүрүү;
8.

предметтик-калыптандыруу

жөндөмдүүлүгүн

ишине

калыптандыруу,

кызыгуу

жана

жеткиликтүүнүн

технологиялык маселелерди чечүүгө чыгармачыл мамилени
жогорулатуу;
биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара
жардам

берүү,

пландаштыруу

жана

уюштуруу

алгачкы

көндүмдөрүн калыптандыруу.
Дене тарбия:
1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш
жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү
жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.
2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең
мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы оюндар, ж.б.)
уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;
3)

өзүнүн

физикалык

абалын,

физикалык

жүктөрдүн

көлөмүн

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;
Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү
программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздө штүрүү
жыйынтыктары чагылдырат:
Коррекциялык -курс "Кепт ик угууну жана

оозеки кепт ин айт уу

тарабын калыптандыруу" (Жеке сабактар):
1) эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана
аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,

окутуу жана

сабактан тышкаркы иш-чаралардын жүрүшүндө, баарлашууда
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маектик

жана

окуу-иштик

мүнөздөгү

кептик

материалды

2) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын

жүрүшүндө,

колдонууда угуп кабыл алуу;
баарлашууда маектик жана окуу -иштик
материалды

мүнөздөгү кептик

угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;

3) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө
мүнөздүү абалдарын чагылдырган

баарлашуунун

диалог жана монологдук

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
4) туш келди берилген текст маалыматтардан негизги оозеки
кептик материалды таануу жөндөмү

(айрым сүйлөмдөрдү,

сөздөрдү, сөз айкаштарын);
5) текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго жооп
алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки

айтылган кептик

кыйынчылык

алууда,

менен

кабыл

маалыматты

түшүнбөстүктөрдү

билдирүү;
6) баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп
бирдиктерине, кептик жана кептик эмес

контекстиге

таянуу

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;
7) кептик материалды

айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин,

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана
табигый,

эмоционалдуу

чыгаруу,

кептин

калыптанган

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу,
колдонуу
ж.б.у.с.) ,

аркылуу

баарлашуунун кептик эмес
(мимика,

дененин

каражаттарын

абалын,

пластиканы

сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
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8) кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура
муундарды

айтуу,

жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы боюнча

окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;
9)

оозеки

кептик

жүрүм-турумду

түзүү;

жана

оозеки

баарлашууга катышууну каалоону калыптандыруу;
"Музыка жана рит микалык көнүгүүлөр" коррекциялык курсу

(

фронталдык сабактар):
1) оозеки

түрүндө

көндүмдөрдү

жанрынын

калыптандыруу,

табиятын

аныктоо

заманбап

жана

үчүн

классика

музыка угуп музыкалык сөз каражаттарынын;
2) адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий жана
адеп-ахлактык

өнүгүшүнө

ролу

тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдү калыптандыруу;
3) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана
музыкалык

көркөм

ишке

кызыг ууну

калыптандыруу,

башталгыч эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;
4) импровизацияда,

үн -хордук

чыгармаларды

аткарууда,

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды
түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.
5) Музыка менен кыймылдын

байланышын, рит м сезимин,

кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,
көндүмдөрүн

кыймыл

өнүктүрүү;

6) атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын айтылышы
менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары
менен бирге ритмикалык басуу ж.б.), музыка менен көнүгүү
кыймылдарын өздөштүрүү;
7) физикалык
сапаттарын

өнүгүү

кемчиликтерди

өнүктүрүү;

бийге
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жоюу

даярдык

жана

кыймыл

көнүгүүлөрүн

өздөштүрүү,
көркөм

кооз

кыймылдарды, эстетикалык даамды,

кыймылдарды өнүктүрүүгө

салым кошуучу бий

элементтерин өздөштүрүү;
8) музыкалык-ритмикалык ишмердүүлүк менен байланышкан
тематикалык жана терминологиялык лексиканы өздөштүрүү.
"Угуп кабыл алууну өнүкт үрүү

жана сүйлөө т ехникасы"

коррекциялык курсу ( фронталдык сабактар):
1) музыкалык

аспаптарды

айырмалоо жана таануу;

(оюнчуктарды)

угуу

аркылуу

үндөрдүн санын, алардын үнүнүн

узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн
(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн
(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу
айырмалоо жана таануу;
2) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда маектик жана окуу -иштик
материалды

жүрүшүндө,

мүнөздөгү кептик

угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу

3) окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө
мүнөздүү абалдарын чагылдырган

баарлашуунун

диалог жана монологдук

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
4) кептик материалды

айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин,

күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан так жана
табигый,

эмоционалдуу

чыгаруу,

кептин

калыптанган

ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу,
колдонуу
ж.б.у.с.) ,

аркылуу

баарлашуунун кептик эмес
(мимика,

дененин

каражаттарын

абалын,

пластиканы

сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде с актоо;
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5) орфоэпиялык

эрежелерди билүү, аларды кепте сактоо,

алдынча сүйлөөдө калыптанган

өз

кептик көндүмдөрүн ишке

ашыруу;
6) курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл алуу
жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана коомдук
мааниси бар

ызы -чууну; жаныбарлар менен канаттуулардын

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан
ызы-чууну,

адамдын

физиологиялык

абалы менен байланышкан үндөрдү;
ырдоону, эркек жана

жана

эмоционалдык

пикир алышуу жана

аял үнүн таануу жана айырмалоо;

7) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда

жүрүшүндө,

курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн

угуп кабыл алуу

тажрыйбаларын колдонуу;

3.1.3. Укпай калган жана начар уккан окуучулардын
окуучулардын башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим
берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасын
өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн
баалоо системасы

Укпай
жеке

калган жана начар уккан

окуучулардын инсандык

натыйжаларына жыйы нтыктык баа берилбейт.
Жогоруда

натыйжаларды

белгиленген

жетишкендиктерди

жана

түзүү - билим берүү уюмунун милдети.

Жеке

жетишкендиктерге

жеке

баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи

кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча баалоону
камтыйт.
Билим
бекитилген

берүү

уюму

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүнө негизделген

уюмдун

локалдуу

типологиялык

актылары
жана

менен
жекече

жыйынтыктарын баалоо боюнча өз

программасын иштеп чыгат. баалоо программасы Мүмкүнчүлүгү
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чектелген окуучулар үчүн Мамлекетти к билим бер үү стандартында
көрсөтүлгөн

жеке

жыйынтыктардын

толук

коомдук

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлерин камтыган

тизмесин,

(бул натыйжаларынын тизмесин билим берүү уюму
толукталышы

мүмкүн);

баалоо

(жашоо)

өз алдынча

индикаторлорунун

параметр

тизмесин жана натыйжасын; жыйынтыктардын упай системасын; ар
бир окуучунун жекече

сапаттарын чагылдырган документтерин

(мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын") жана бүт класстын
жыйынтыктарын

(мисалы,

"

___ -класстын

жыйынтык жетишкендикте ринин Журналы");
боюнча

баа

берүү

материалдары;

окуучуларынын

жеке натыйжалары

баа

берүүнүн

бардык

маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү билим берүү уюмдардын
актыларынан турат.
Метапредметтик

натыйжалардын

баалоо

объектиси

жана

мазмунунун көрсөткөн универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли
төмөнкүдөй түрлөрүнө сапаттуу


Метапредметтик

диагностикалык
ыктарынын

баа берүү менен ченесе болот:

натыйжаларга

милдеттерди

белгилүү

бир

аткаруунун

түрүнүн

жет үү

атайын

универсалдык

даражасына

баа

окуу
берүү

максатында иштелип чыккан натыйжасы катары чыга алышат;


Метапредметтик натыйжаларга жет үү

негиз

инструменталдык

(же чечүү каражаты) катары, жана субъекттердин билим

берүү жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин
шарты катары каралышы мүмкүн.
окуу,

айлана-чөйрө

ашыруу

боюнча

ийгилигинине

Математика, эне

текшерүү

жараша,

тили, адабий

тапшырмаларды
жана

баланын

жүзөгө
ке тирген

каталарынын мүнөзүн эске алуу менен, ал окуучулардын таанып билүүчүлүк

аракеттерине

бир

катар

ошол

пайда

жыйынтык

чыгарууга болот. жалпы жыйынтыкка багытталган, окуучулардын
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биргелешкен

(командалык)

иштердин

жыйынтыгы

ишин

талап

боюнча

кылган

текшер үү

коммуникативдик

УД

калыптангандыгын баалоого мүмкүндүк берет.

аралык

Метапредметтик

натыйжаларга

жетишкендик

предмет

татаал милдеттерди ийгиликтүү аткарууда көрсөтүлгөн

болот.
Баалоонун
предмети

акыркы

эки

усулунун

болуп окуу ыктарынын

боюнча тапшырмалар

артыкчылыгы

өлчөө

деӊгээлинин калыптанышы

болгондугу эсептелет .

Текшерүү иштерди аткаруунун жыйынтыктары боюнча окуу
иш-аракеттеринин жана маалымат менен иштөө көндүмдөрүн үн
калыптангандыгы

(түздөн -түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошо ндой

эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу
калыптангандыгы
айрым

кыйыр бааланат.

сабактар

жыйынтыктарын баалоо
көрсөтөт.

Бул

иш -аракеттеринин

боюнча

окуучулардын

жетишүү

предметтик жыйынтыктарды баалоону

натыйжаларга

жетишүү

үчүн

билим

берүү

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат
- негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн
сабактары.

Билим

жана

программасын

окутуу

механизмдери,

анын

жыйынтыктарды

ылайыкталган

предметин
салт туу

баалоо

негизги

түзгөн

түрүндө

Стандартка

билим

көндүмдөрдү
сакталат.

ылайык

окуу
берүү
баалоо

Предметтик

баа

берүүнүн

объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын
ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча
стандарттуу колдонгонунун

каражаттарынын,

билим берүү жана м аалыматтык,

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү
талаптарына толук ылайык келүүг ө тийиш.
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Окутуунун натыйжаларын баалоодо салттуу 5 баллдык шкала
системасы

колдонулат.

натыйжаларын

баалоо

Бул
үчүн

ыкма

окуучулардын

окутуунун

башка

ыкмаларды

колдонууга

багыты

боюнча

тоскоолдук кылбайт.
Коррекциялык-өнүктүрүү
натыйжаларга жетишүүнү

баалоо системасы

сабактардан

- атайын иштелип

чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз мониторинг
жыйынтыктарына
окуучулардын

таянат.
оозеки

укпай
кепти

калган

кабыл

жана

алуусу

начар

жана

уккан
кайра

чыгаруусунун мониторинги окуу жылына эки жолудан кем

эмес

өткөрүлөт (эреже катары, окуу жылынын башында жана аягында);
окуучунун пландаштырылган окутуунун жыйынтыктарына жеткен
учурларда башка убакытта (жыл аягына күтпөй) жүргүзүлүшү
мүмкүн.

Мындан

тышкары,

тыбыш

айтууну

аналитикалык

текшерүү жекече сабактарда ар бир окуу жылынын башында
жүргүзүлөт.
өнүктүрүү

Кептик
жана

өздөштүрүү

эмес кабылдоону, кеп технологиясын

музыкалык -ритмикалык

боюнча жыйынтыгын

сабактардын

текшерүү

ар

бир

мазмунун
чейректин

акырында жүргүзүлөт.
Ар бир окуу жылынын аягында, "Кептик угууну жана оозеки
кептин айтуу тарабын калыптандыруу","Музыка жана ритмикалык
көнүгүүлөр",

"Угуп

кабыл

алууну

өнүктүрүү

жа на

техникасы" сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди
баруучу мугалимдер класстын
окуучуга

мүнөздөмө

мугалими

түзүшөт.

Бул

сүйлөө
алып

менен бирге ар бир
мүнөздөмө

текшерүү

жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын,
кептик эмес үнд өрдү, анын ичинде музыканы кабыл алуусун,
ошондой

эле

программалык

талаптарды

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.
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өздөштүрүү
Педагогикалык

кадрлардын ишмерд үүлүгүн баалоо окуучулардын БББ ЖББЫБПты
өздөштүрүү

жыйынтыктарын

жетишкендиктерин

жүрүшүндө

натыйжаларын

эске

күтүлүүчү

натыйжаларга

жетишүүгө

алуу

менен

баалоо

өнүктүрүүнүн

акыркы

баа

берүү

жыйынтыгына негизделет.

3.2. Мазмундуу бөлүм
3.2.1.

Окуучулардын

жалпы

(универсалдуу)

окуу

иш -

аракеттерин (ЖОИ) калыптандыруу программасы.
Окуу

сабактар

окуучулардын

боюнча

жалпы

жалпы

иш-аракеттерин

(универсалдуу)

окуу

көрсөткөн,

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,
таанып билүү жана би лим берүү максатарын

окуучулардын

өнүгүүсүнө өбөлгө

түзөт.
ЖОИ программасы
билүүчүлүк

окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

жана

коммуникативдик

иш -аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Инсандык жалпы окуу

иш -аракетт ерине төмөнкүлөр кирет:

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички
абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт
алуу жана "Жакшы окуучу" үлгүсүн кабыл алуу;
 коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
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 билим

берүү

материалдарына

окуу-таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

муктаждыкты

өнүктүрүү,

окутуу

сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды

колдонуу жөндөмү;
 мугалимдердин,

балдардын,

ата -энелердин

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгү ндөгү
ийгиликсиздиктин

баалоосун
ийгиликтин /

себептерин түшүнүүгө багыт алуу;

 өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;
 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормаларын жан а аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек

жашоого

(анын

ичинде

өзгөрүүсүз

анализаторлор

коргоо: көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) орнотуу, аны
реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке ашыруу;
 кыймылдуу активдүүлүктүн

зарылдыгы, мобилдүүлүк;

 өз алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз
карандысыздыкка багыт алуу;
 экологиялык

маданияттын

баалуулуктарын
экологиялык,

кабыл

негиздери:
алуу,

сарамжалдуу,

өз

табигый

дүйнөнүн

ишмердүүлүгүндө

саламаттык -жүрүм-турумдун

нормалары ээрчүү даяр дыгы;
 дүйнө

жана

улуттук

көркөм

маданият

негизинде сулуулук жана эстетикалык

менен

таанышуу

сезимин өнүктүрүү;

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.
Жөнгө

салуучу жалпы окуу

иш -аракетт ери төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
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 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;
 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте
жаңы окуу материалында
 коюлган тапшырмалар
ылайык

иш -аракет кылуу;
боюнча, ишке ашыруу шарттарына

иш-аракеттерин пландоо;

 натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү

жана

акыркы

текшерүү жүргүзүүнү;
 милдеттерди

жыйынтык

деӊгээлинде баа

талаптарына

берүү, иш -аракеттерди

ылайык
жүзөгө

тиешелүү
ашыруунун

тууралыгын баалоо;
 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын
сунуштарын жана
 сакталган

баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу ;

анализаторлорду

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;
 иш-аракет
аларга

баа

аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,
берүү

жана

эсепке

алуунун

негизинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натый жалары
жөнүндө жазууну пайдаланууга;


зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;



Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

аракеттерди кылуу.
Таанып

билүү жалпы окуу иш -аракетт ери төмөнкү ыктар

менен көрсөтүлгөн:
 окуу максаттарын
үчүн

ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө

окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде
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контролдонуучу Интернет мейкиндигинде

окуу (анын ичинде

электрондук, санариптик);
 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты

жазуу, анын

ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;


маселелерди

чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;



көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин
билип,

билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүн

тийиштүү

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;


аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, с алыштыруу
жана

классификация

сыяктуу

логикалык

операцияларды

критерийлерди жана негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;
 айлананын кубулуштарын

изилдөө алкагында

себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;


объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

алардын

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;


аналогияларды түзүү;



маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;


билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;


ишмердүүлүктүн толуктоочу усулд арына ээ.

Коммуникат ивдик

жалпы

окуу

иш -аракетт ер

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн: акыркы күндүн окуяларын
сүйлөм)

төмөнкү
(8 -10-

сүрөттөп бере алуу. жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн

суроолорду берүү,

анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт
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тартуу жана сүрөт боюнча

окуя айтып берүү. Объекттин

оозеки

жана жазма сүрөттөлүшү боюнча аны таанып -билүү, жана тартып
сүрөттөө; кээ бир белгилери боюнча айырмаланган эки окшош
буюмдарды сүрөттөп, аларды салыштыруу.
же бир сүрөт
аталышын

Сүрөттөрдүн тизмеги

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

ойлоп

т абуу

(мугалимдин

жардамы

менен).

Сүрөт

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки иш -чараларды айтуу
менен аӊгеме түзүү,

окуянын

менен 10-12 сүйлөм).

атоо

(мугалимдин жардамы

мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу

учурунда болуп өткөн кызыктуу о куялар

жөнүндө мугалимге,

курбуларына айтып берүү. Бир туугандары, ата -энесине өмүрүнүн
кызыктуу окуялары тууралуу кат жазуу жөндөмүнө ээ болуу.
Өтүнүч, каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин
тапшырмасы боюнча же

өз алдынча кимдир бирөө гө кайрылуу.

Суроо берип, иши тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере
алат. Таанып -билүү мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти
көрүп-угуу аркылуу кабыл алуу негизинде диалогго катышуу.
Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл болг он
каражаттарды
колдоонуу
аралыктан

туура
менен

колдонуу,
ишке

баарлашуу

монологдук

ашыруу,

ИКТ

каражаттарын

айтып

берүүнү

каражаттарын
колдонуу

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү; ар түрдүү

жана

аркылуу
ойлорду

эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү ү чүн кызматташуу позициясына
умтулуу;жазуу

жана

оозеки

түрүндө

билдирүүлөрдү

куруу;маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым
жасоо;

монологдук

каражаттарын

айтып

берүүнү

туура колдонуу,

куруу

баарлашуу

баарлашуунун диалог формасын

өздөштүрүү; ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн
толуктоочу ыкмаларды, калган көрүүнү кантип колдонууну билүү;
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шериги менен пикир алышуунун тиешелүү каражаттарды колдонуу.
жалпы

окуу

иш -аракеттерин

калыптандыруу,

жазма

чыгармаларынын негизги түрл өрүн үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо;
тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин)
жазып жатканда колдонуу. Энчилүү аттарда жана чекиттен кийин
баш тамга жазуу. Сөздөрдү
жөнөкөй учурларында

муундарга бөлүү. ташымалдоочу

эрежесин сактоо. Өтүнүч,

билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин
же

өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.

каалоо, түрткү

тапшырмасы боюнча
Суроо

берип, иши

тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере алат. Таанып -билүү
мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу
кабыл алуу негизинде диалогко катышуу. Диалогко

катышууга

жөндөмдүү болушу үчүн: маселелердин кезектелишинин жардамы
менен каникул

учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн

суроо берүү; жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү;
жакшы көргө н сабагы жөнүндө, аларды изилдөө жөнүндө сөз кылуу.
Кызыктуу окуялар менен күндү сүрөттөп, мектептин кабарларын
айтып күндөлүк жазуу. Аӊгеме планын түзүү жана (окуяны окуп
байланыштуу) план боюнча баяндама
ченемдерге ылайык

жазуу. Кабыл

ж азуу иштерин жүргүзүү. Жазуу

негизги ыктарына ээ болуу.

алынган
иштеринин

Майрам жөнүндө курбуларынан суроо

аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып берүү.

Баарлашууну ар

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар
менен айкалыштырууга үйрөнүү . Сюжетти
көлөмүн

узартуу

же

азайтуу,

айрым

сактоо, ал эми окуп
сүйлөмдөрдү

ордуна

синонимдердин тандоону колдонуу менен текст жазуу. Каттардын,
куттуктоолордун тексттерин түзүү, жазма китепчени алып жүрүү.
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Окуу-инт еллектуалдык жөндөмдөрү : сабактардын белгилерин
пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү
белгилерин бөлүү. Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн:
салыштыруу,

тандоо,

өздөштүрүү;

негизгини

Башталгыч

бөлүү,

жалпылоого

эмпирикалык

таянып

жалпылоонун

жөндөмдүүлүгү. Уруулар ы жана белгилүү бир айырмачылык менен
тааныш түшүнүгүн аныктоо.

"жана", "же", "жок"

логикалык

байламталардын маанисин түшүнүү жана туура колдонуу "бардык",
"бир" деген логикалык сөздөрд үн маанисин түшүнүү

жана туура

колдонуу.
Объектилердин
көрүнүштөрд үн
аракет

белгилери менен иш: тааныш объекттер жана
маанилүү белгилерин бөлүү.

системасына

ээ

болуу,

салыштыруу

маанини тандоо жөндөмдүүлүктөрү.
жалпылоо

жөндөмдүүлүгү.

Логикалык талдоо

Уруулары

боюнча,

Башталгыч эмпирикалык
жана

айырмачылык менен тааныш түшүнүгүн аныктоо.
"жок"

негизги

белгилүү

бир

"жана", "же",

логикалык байламталардын маанисин түшүнүү

жана туура

колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн маанисин
түшүнүү жана туура колдонуу.
Тааныш буюмдардын, окуялардын олуттуу б елгилерин бөлүп, бул
негизде

окшоштуктарды

жана

айырмачылыктарды

табуу.

өз

алдынча же мугалимдин жардамы менен түшүнүктү аныктоо жана
түшүндүрүү. Тема боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө,
бүтүндү элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы боюнч а
текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү.
Нерсени салыштырып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын
негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;
ошол эле түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана
же мугалимдин ж ардамы менен, жалпы
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жалгыз

же белгилүү бир түшүнүк

боюнча, аларды аныктоо. Тааныш
маанилүү

белгилерин

айырмачылыктарды

бөлү ү,

табууга

мугалимдин

жардамы

объектинин

сүрөтүн тартуу.

жана

ушул

менен

логикалык классификация

буюмдарды, иш -чаралардын
окшоштуктары

негизде.

өз

түшүнүктөрдү

же

алдынча
аныктоо

Курдаштары менен

же
үчүн

биргелешип

уюштуруу; салыштыруу; ошол эле

түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана
мугалимдин жардамы менен жалпылоо

өз алдынча же

же белгилүү бир түшүнүк

боюнча, аларды сүрөт төө. Жалпы түшүнүктөрд ү билдирүү үчүн
мисал келтир үү. бүтүн предметти элементтерге бөл үү,
элементтерди

көрө

билүү.

Өздөрүнүн

кезектүүлүгүн

айтып бер үү. Логикалык

бүтүндөн

иш -аракеттеринин
ой объектисин суроого

жооп алуу арыклуу аныктоо: "Ки м (эмне) дешет? ал? "бул жөн үндө
андан ары эмне деп айтылат?.

Суроолорго

жооп бер үү:

"Эмне

үчүн сиз мындай деп ойлойсуз?". Өздөрүнүн иш -аракеттеринин
кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык
байламталарды, "бардык", "кээ бир" кванто р сөздөрдүн маанисин
түшүнүү, туура колдонуу; бул маалыматтарга таянып

жөнөкөй

корутунду чыгаруу.
3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын программасы
Окуу сабактарынын программалары укпай калган жана начар
уккан окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн күтүлүүчү
жыйынтыктарга
Окуу
берүүнүн

жетишүүнү камсыз кылышы керек.

сабактарынын
болжолдолгон

программалары

башталгыч

ылайыкташтырылган

билим

программасын

өздөштүрүүнүн күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предмет тик,
предметтер аралык) жана Универсалдуу
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окуу кыймылдарын

калыптандыруу

программасынын

талаптарынын

негизинде

иштелип чыгат.
Окуу сабактарынын негизги мазмуну
Филология предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 сабатты өздөштүрүү

процессинде

окуу жана жазуунун

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;
 мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө
баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;
 кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө
жана

куруу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү.

баарл ашуунун

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;
 коомдук-турмуштук,

жалпы

жана

атайын

билим

алуу

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди
чечүү

үчүн

жазуу

жана

оозеки

тилин

пайдалануу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү ;
 көркөм

чыгарманын

мазмунун

түшүн үү

көндүмдөрүн

калыптандыруу, текст менен иштөө;
 окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу ;
 баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө
тиешелүү

денгээлде

оозеки

билдирүү

үчүн

дараметин

өнүктүрүү;
 көрүп-угуу жана

угуу

аркылуу оозеки кепти кабыл а луу,

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки

коммуникация

процессинде пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;
 окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу,
алардын

ой

жүгүртүүсүн
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өнүктүрүүгө,

предметтик –

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу кебин
өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.
 анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды
түзүү

боюнча

логикалык

аракеттер;символдук

белги -

аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты тамга менен);
 билимдердин
өнүктүрүү,

структуралаштыруу;билимдерди
актуалдаштыруу;окуу

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн

кеңе йтүү,

иш -аракеттерин
логикалык

тизмегин

түзүү;
 оозеки

жана

жазуу

кебинде

аң -сезимдүү

жана

эрктүү

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен)
жана моделди кайра куруу

(сөз бөлү гүнө өзгөртүүлөрдү

киргизүү);
 пландаштыруу,

контролдоо

жана

жыйынтыктын

натыйжалуугун текшерүү;
 жаш курагына
функцияларын,

тийиштүү
анын

ичинде

кептин

формаларын

толуктоочу

жана

функциясын

пайдалануу;
 сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн

негиз

түзүү жана

ил имий

билимдердин системасын жана ишинин негизги элементтерин,
жаңы билимдерди колдонуу

көндүмдөрүн өнүктүрүү.

2. Кыргыз/орус т или
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү.

Угуу. Оозеки

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.
тексттеги угуп жаткан
аркылуу анын мазмунун

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп
билдирүү. Сүйлөө. Коммуникативдүү
395

милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн баарлашуунун

максаттарына

жана шарттарына ылайык тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин
диалог

формасын

практикалык

милдетине ылайык оозеки
өздөштүрүү

түрүндө

өздөштүрүү.

Окуу

монологдук баяндоонун практикалык

(сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).

Окуу

жана

күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү
(саламдашуу,
менен

коштошуу,

кайрылуу).

кечирим,

ыраазычылык,

Орфоэпиялык

суроо -талап

ченемдерди

жана

туура

интонацияны сактоо.
Окуу.

Окуу текстин түшүнүү. Керектүү материалды та буу үчүн

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу.
Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды
иштеп чыгуу. Текстте

камтылган маалыматты чечмелөө жана

жалпылоо. Жаратылыш объекттерин жана алардын моделдери
менен алиппед еги

сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү
дидактикалык материалды колдонуп

туура

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. Тексттин

талдоону

пайдалануу

түзүлүшүн жана тил

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо жана баалоо.
Жазуу.

Сабаттуулук

системасында тамгаларды,

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын
түрү үчүн коюлган

муундарды,

жазуу. Окуу ишинин бул

белгилүү эрежелер боюнча

окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин

сөздөрдү

мазмуну (толук,

тандалма) жөнүндө баяндама

жазуу. Өз чакан тексттерди түзүү

(эссе)

темалар

окуучулар

негизинде,

кызыккан

адабий

угуунун негизинде
өздөштүрүү.

чыгармалардын
ж.б.у.с.). Жазуу

Үйрөнгөн

боюнча

негизинде,

(элестөөлөрдүн
аудиожазууну

көндүмдөрүн жана ыктарын

тамгаларды кайра жазуу.
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Жазуу

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу
(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү).
Сабатт уулукка окут уу .
Фонетика. Кеп тыбыштары. Сөздүн
маанисинин

тыбыштык түзүмү менен

биримдигин сезүү. Сөздөгү

тыб ыштардын санын,

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

айырмачылык,

басым

түшкөн

жана

түшпөгөн

жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн

минималдуу бирдиги катары.

Сөздөрдү

муундарга бөлүштүрүү.

Басым ордун аныктоо.
Графика.

Үн

жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы

тыбыштын турумдук
үнсүздөрдүн
е,ё,ю,я

белгиси катары

жумшартуу

тамгаларынын

мейкиндик,

же

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

каткалаӊдоо

функциялары.

ташымал белгиси, абзац.

көрсөткүчү

катары.

Сөздөрдүн

ортосунда

Тамгалардын

тизилүү

катары. Алфавитти

билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары

туура атоо. Алфавит

менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу

сөздүктөр, китеп, каталогдор.
Окуу.

Муундук

окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын
жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.
Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди
түшүнүп

окуу. тыныш белг илерине ылайык басым жана тыным

менен окуу. Кыска

тексттердин

жана ырлардын материалында

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн
сөздөр

менен

окууга

өтүүдө)
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окуу

менен

таныштыруу.

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)

көчүрүп жазып жатканда,

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.
Жазуу.
Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын
макулдашуусунун
Дептеринин
ыктарынын

жана

так

кыймыл

мейкиндигинде,
өнүктүрүү.

класс

Тамга ларды,

көндүмдөрүн
тактасында
тамга

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз
көчүрүү.

Айтылышы

сүйлөмдөрдү жазуу.
өздөштүрүү.

багыт

алуу

айкалыштарын,

жана сүйлөмдөрдү

менен карама -каршы келген сөздөрдү жана
Текстти

Тамга

функцияларын

өнүктүрүү.

туура

эмес

колдонуу:

көчүрүүнүн ыкмаларын

графикалык

сөздөрдүн

каражатт ардын

ортосунда

мейкиндик,

ташымал белгиси, абзац.
Сөз жана сүйлөм. Сөз талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ
үчүн материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу. Сөздөр менен
сүйлөмдөрдү айырмалоо.

Сүйлөмдөр

мене н иштөө: сөздөрдү

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен
кийин сөздөрдү баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү
Орфография.

Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;

сүйлөм

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар; муун боюнча ташымал;
тыныш белгилерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Текстти

өз

алдынча үн чыгарып окууда

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр
оюндар материалдары, сабактар,

сериясы, өздүк

байкоо боюнча анча ч оң эмес

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.
Кепт ин граммат икалык ст рукт урасын т үзүү
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I. т илдин негизги граммат икалык мыйзамченемдүүлүкт өрүн
практ икалык өздөшт үрүү
Практикалык

грамматикалык

жалпылоо.

Сүйлөмдөрдү

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы б айланышты аныктоо,
сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.
Сүйлөмдөн эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды
билдирген

сөздөрдү

суроолорго

жооп

белгилерди

бөлүп

көрсөтүү.

берүүчү

объекттерди,

билдирүүчү

бириктирүүчү

ким?

Ким?

сөздөрдү

эмне?,

кандай?,

Эмне?

деген

иш -аракеттери

жана

а йырмалап,

кайда?

аларды

Эмне

кылат?

суроолоруна жооп берүү. Сөз айкаштарынын баштапкы сан атооч
мүчөлөрү боюнча аныктоо
санды

айырмалоо.

бир, бирөө.

Этиш

Жекелик

чактарынын түрлөрүн бөлүп

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген
аныктап, аларды

учур чак,

жана көптүк
эмне

суроолор боюнча

өткөн чак, келээр чак

терминдери

менен белгилөө.
Сөздөргө суроону туура коюу, жана алар боюнча предметти,
иш-аракетти,

предметтин

абалын,

мейкиндигин,

убакытын,

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын

белгилөө

үчүн суроолордун туура жазуу.
Улама мүчөлөрдүн

жардамы менен

уюшулган этиштик

сөз

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү
айырмалоо.

"зат", "иш-аракет", "белгиси" д еген

түшүнүктөргө

алып келүү, андан кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү
өнүктүрүү.

"зат атооч",

этиштердин мезгил
өздөштүрүү.

Зат

"этиш", "сын атооч" менен таанышуу,

менен өзгөрүшүн
атоочтордун

байкоо, "жактоо" терминин
грамматикалык

түрл өрүнүн

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо.
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"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.

Зат

атоочтун

жөндөлүш

типтерин өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш",
"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.
Ким? Эмне? Эмне кылып жатат? суроолору боюнча жөнөкөй
сүйлөмдүн

түзүлүшүн

структураларды

өздөштүрүү.

өздөштүрүү:

татаал

көпчүлүк

синтаксистик

аныктооч,

мейкиндик,

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

сүйлөмдүн

Өздөштүрүлгөн

жалпы

колдонулган

материалдын чегинде

түрлөрү н

өздөштүрүү.

өз алдынча сабаттуу кепке

ээ болуу.
II. Грамматиканы

өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу

маалымат
Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, аларды
айтуу

ортосундагы

үнсүздөр,

жумшак

түгөйлөш

жана

айырмачылык.
жана

түгөйлөш

Жумшак

каткалаң
эмес

жумшактыгы боюнча аныктоо.
үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү

жана

үнсүздөрдү

тыбыштарды

каткалаң

айырмалоо,
үнсүздөрдүн

Басым, сөздө басым
муундарга бөлүү.

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.

түшкөн

Тыбыштардын

Тыбыштарды

жана сөз

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине
ылайык

так айтуу. Сөздөрдү фонетикалык талдоо.

Графика.

Үн

жана тамганын ортос унда айырма. Тамганы

тыбыштын турумдук

белгиси катары

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү катары. Тамга
эмес

графикалык

сөздөрдүн

каражаттардын

ортосунда

Тамгалардын

мейкиндик,

функцияларын
ташымал

тизилүү катары. Алфавитти
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колдонуу:

белгиси,

абзац .

билүү: алардын

тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит
баруу,

тамгаларды

Сүйлөмдүн

аягында

колдонуу
суроо

Адамдардын аттары

сөздүктөр,

жана

илеп

менен иш алып

китеп,

каталогдор.

белгилери

(таанышуу).

ш аарлар, айыл-кыштактар, дарыялардын

аттарын баш тамга менен жазуу.
Лексика.
Тексттеги
менен

Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү табуу.

сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы

маанисин тактоо.

Бир

сөздөр. түз жана каймана
Синонимдерди
жүргүзүү.

маанилик жана көп маанилик

маанидеги сөздөр

жана антонимдерди

Сөз

жөнүндө түшүнүк.

кепте пайдаланууга

байкоо

курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.
Уӊгу, түпкү тамыры ж өнүндө жалпы түшүнүк.
тектеш, сөздөр түшүнүгүн

өздөштүрүү.

Уӊгулаш

Сөздү

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор

сөздөр,

түзүмү боюнча
боюнча алфавит

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү,
алфавиттик тартип боюнча сөздөр дү жайгаштыра билүү.
Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат
атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз алдынча жана кызматтык сөз
түркүмдөрү. Зат

атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси.

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

атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат

атоочун жекелик саны. Зат
боюнча өзгөрүшү.
өзгөрүшү. Зат

Зат

атоочун жекелик саны, жөндөмө

атоочун

1,2,3 -жагы

атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат
талдоо.
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боюнча боюнча
атоочун көптүк

атоочу морфологиялык

Сын атооч. Сын атоочту

кепте колдонуу,

жана анын

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат
атоочун менен айкашууда са ны, жөндөмө

боюнча өзгөрүшү. Сын

атоочту морфологиялык талдоо.
Ат атооч.

Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.

Жекелик ат

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1,
2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама

ат атоочтордун

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны,
анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке
берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз
түшүнүк.

түрү жөнүндө жалпы

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

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо. Этиштин чактары: өткөн чак,
келээр чак, учур чак.
жана сан

Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак

боюнча өзгөрүшү. Этиштин

I

жана

II жагы боюнча

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.

Этишти

морфологиялык талдоо.
Уӊгу.

Сөздүн

алдына келүүчү аффикс

(орус

тилинде).

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын
милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөм ө формаларын
түзүүсү.

Сөздүн алдына жалгануучу аффикс

(приставка)менен

предлог ортосундагы айырмачылык.
Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү ай ырмалоо.
Мааниси

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн
бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,
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жай

сүйлөмдөр.

Ойго

эмоционалдык түс (интонация) берүү.
сөздөрдү

Сүйлөмдөгү маанилүү

баса белгилөө.

Орфография жана пунктуация.

Орфографиялык сергектикти

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.

Туура жазуу

эрежелерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким
менен, эмне максат менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз

пикирин билдирүү.

Окуу кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин
эрежелерин

өздөштүрүү

(саламдашуу,

коштошуу,

кечири м,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтуу ну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрө ттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтар дын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план

(абзацтардын) тартиби.
түзүү.
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Текст

планы.

Текст

түрлөрү:

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение

жан а дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын
элементтери менен баяндамалар;

сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.
4. Адабий окуу:
Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү
сүйлөө ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -образын"
түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын
тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун
алуусун

инсандык

багыт

калыптандыруу;адабий чыгармалардын каармандарын

сезимдик
салыштыруу

натыйжалуу

аны ктоо

аркылуу

"Мен -образын"

негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып

билүү;жаратылышты сүйүү сезими;каармандардын аракеттеринин
мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан
баа

берүү;дүйнө

жана

кыргыз

көркөм

маданияты

менен

таанышуунун негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин
иштеп

чыгуу;каармандардын

маанисин

аныктоо

берүү;окуялардын

аракеттеринин

аркылуу,

сүрөттөрүн

мазмунун

жана

жактан

баа

адеп -этикалык
жана

каармандардын

иш -

аракеттерин оозеки маалыматтарды ал уу аркылуу моделдөө (кайра
түзүү);баарлашуу

максаттарын,

анын

ичинде

угуучунун

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын
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пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу;
окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикал ык
себеп-

ырааттуулугун

түзүү;

олуттуу

жана

кошумча

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу;
билимдерди

түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын

иштеп чыгуу;
кабылдоо;

көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук
билдирүүлөрдүн

ар

ка ндай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган
чыгармаларды жана башка

иштерди талкуулоодо

өнөктөштөр

менен кызматташуу.
Окуу.
Үн

чыгарып окуу. Муундук

акырындап өтүү
текст

таанууга

окуудан бүтүн сөздөрдү окууга

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),
мүмкүнчүлүк

берүү

менен

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш

ылдамдыгын

белгилерине ылайык басым

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.
басым менен белгилеп окуу,

окуу

Тыныш белгилерин

эрежелерин окуу. интонация -релиз

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу. Ичинен окуп, чыгарманын
маанисин түшүнүү (

көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү

чыгармалар колдонулат). Тексттен
жөндөмү. Тексттин

ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар

кандай түрлөрү жөнүндө
илимий-популярдуу,
түрлөрүнүн

максатын

өзгөчөлүктөрү.
практикалык

керектүү маалыматты та буу

жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу,

аларды

салыштыруу.

аныктоо.

тексттер ди

өздөштүрүү.

Элдик

фольклордук

сүйлөмдөрдөн
Китепти

боюнча мазмунун болжолдоо.
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аты

Тексттин

жана

бул

текстин

айырмалоону
көркөмдөлүшү

Тексти өз алдынча
аларды атоо.

мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү,

Маалыматтын

ар кандай түрлөрү менен иштей

билүү. Жамааттык талкууга кат ышуу: суроолорго жооп бере билүү,
тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда
текстти колдонуу

аркылуу толуктоо. Көркөм

жана маалымдоочу

материалдар менен иштөө.
Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү
катары. Китеп зар ыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп
окуу, көркөм, справочная. Китептердин элементтери: мазмуну, баш
сөзү, башкы бет,
түрлөрү:

илимий,

аннотация, иллюстрация. Китептеги
көркөм

(тышкы

көрсөткүчтөр

маалымат

таянуу менен

китептер, маалымдоочу материа л).
Китептердин

типтери

(басылмалардын):

китеп -чыгарма,

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары
Окулган
турумуна

материалдын

түрткү

ченемдер жагынан

болгон

мазмуну,
нерселерди

баатырлардын
түшүнүү,

адеп

билүү.

моралдык

талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү, ар

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы
каармандардын,

жүрүм -

өлкөнү

Чыгармалардын

сүйүү

түшүнүктөрдүн окшоштугун

баатырларынын

Тексттердеги каармандарды,

идеялардын,
мүнөздөмөсү.

окуяларды мүнөздөгөн

сөздөрдү

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо
(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын
аналогия

боюнча

же

тескерисинче

салыштыруу.

каармандарга мамилесин текстти талдоонун негизинде
Баатырдын, каармандын

Автордун
аныктоо.

мүнөздөмөсү. Баатырдын

мүнөзү

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм
406

тексттин

ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана

кыска ( негизги идеялары).
Берилген

текстти

айтып

берүү

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө
берүүчү

негизги

сөздөрдү

:

чыгарма

каарманынын

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

тандоо),

(тексттен окуянын орду жөнүндө

окуянын

ордун

сүрөттөө

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

берүүчү негизги сөздөрдү тан доо). Окуу, илимий -популярдуу жана
башка тексттер менен иштөө.

Окуу, илимий -популярдуу жана

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.
Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү
жана таяныч сөздөр.
Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга
таянып айтып берүү. аныктоо.

Текстти

толук

жана

кыскача

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).
Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)
Диалогду
баарлашуунун
алдынча

жооп

кептин түрү катары
өзг өчөлүктөрү:
берүү,

жана

кабыл алуу. Диалогдогу

суроолорду
текст

түшүнүү,

боюнча

аларга

суроолорду

өз

берүү;

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен
талкууланган маселе
көркөм,

боюнча өз ой -пикирин айтуу (окуу тексти,

илимий -таанып

билүүчү

те кст).

Окуудан

тышкаркы

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.
Сөз

менен

иштөө

(сөздүн

түздөн -түз

жана

каймана

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз
байлыгын
Жазуучунун

активдештирүү.

Монолог

оозеки

текс тине таянып, сунушталган тема
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кеп

катары.

боюнча, же

суроого

жооп

түрү

(формасы)

боюнча

чакан

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана
өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан
айтып

берүү.

Таасирлерди

монолог

айтуу.

көркөм тексттин

же окуган тексттин мазмунун

баяндам ада (сүрөттөмө, аргумент,

баяндоо)

(тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып

берүү. Өз

аӊгемесинин планын куруу. Монолог билдирүүсүндөгү

өзгөчөлүктөрдү

эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним,

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдо нуу. Чыгарманын
мазмуну

баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын

орду, каармандардын мүнөзү)
темадагы

көркөм каражаттарды берилген

мини -сочинениелерде,

аңгемелерде

пайдалануу

(салыштыруу).
Балдардын окуу чөйрөсү
Ата-мекен адабиятынын классикалы к чыгармалары, балдар
адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык
кечеӊдеген

кенже

мектеп

окуучуларынын

кабыл

өнүгүүсү
алусуна

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын
чыгармалары.

Китептердин

укмуштуу жоруктар жөнүндө,

ар

кандай

түрлөрү:

тарыхый,

илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары
(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка
элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар,
жаныбарлар, эмге к, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман
иштер жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.
Адабий пропедевтика

(иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм

адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин
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наркын аныктоо үчүн

(мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз каражатт арын билдирүү:
синоним, антоним, салыштыруу.
Адабий түшүнүктөрдөн
(айтып

берүүчү),

сюжет,

багыт алуу: көркөм чыгарма, автор
тема;

чыгарманын

каарманы,

анын

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга
болгон мамилеси. Проза жана поэтикалы к сөз, таануу, айырмалоо,
поэзиянын

өзгөчөлүктөрүн

бөлүү

(ритм,

уйкаштык).

Фольклор

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын
жанрдык түрдүүлүгү. Кичине

элдик формалар (бешик ырлары,

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмакта р) таануу,

айырмалоо,

негизги

(жаныбарлар

жөнүндө,

Жомоктун

көркөм

(композиция).
жанрлары

маанисин

турмуштук,

аныктоо.

сыйкырлуу

өзгөчөлүктөрү:

жомоктор).

лексикалык,

курулуусу

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

жөнүндө

негизг и

түшүнүк,

курулуш

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын
аракеттери

Жомоктор

(адабий

чыгармалардын

жана

сөз

чыгармачыл иш -

негизинде)

окуучулардын

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө:
ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен
сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору,
жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш чаралардын
сактоо);

тизмеги:

сочинение

иш -аракеттерди
элементтери

ишке

менен

ашырууга

планды

изложение,

адабий

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст),
сүрөттөрдүн

чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,
Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат
менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти
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практикалык

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

жана

Өз

пикирин

күнүмдүк

өздөштүрүү

билдирүү.

баарлашууда

(саламдашуу,

кеп

Окуу

этикетинин

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазу у жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроо лордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

колдонуу.
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синоним

жана

антонимдерди

Изложение жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги
алдында, жамаат менен чогуу

даярдалган план боюнча изложение

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян
жазуу (сочинение).
Окуучулардын

чыгармачыл

чыгармалардын

негизинде)

ишмердүүлүгү

окуучулардын

адабий

(адабий
чыгарманын

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка,
драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган

текст

менен

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп мамилелерди

түзүү,

иш -чаралардын

тизмеги:

иш -аракеттерди

жүзөгө ашыруу); курамын элементтери менен берүү, өз алды нча
текст

негизинде

көркөм

түзүү

(окшоштук

боюнча,

текст),

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды
бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын
негизинде,

окулган

адабий

чыгармалардын

негизинде

диафильмдердин жана мультфильм ерди түзүү.
5. компьютердик сабаттуулук жөнүндө алгачкы түшүнүктөр алуу.
Коом таануу

жана табият таануу (курчап турган дүйнө менен

таанышуу, айлана -чөйрө):
1. курчап турган дүйнө жөнүндө элестөөлөрдү өздөштүрүү;
2.

натуралисттик

мамилелерин

терминдер,

чагылдырган,

убакыттык
жаратылыш

жана

кубулуштарын

объектилерин билдирген сөздөр жана сөз айкаштарын
жана өз алдынча кепке кошуу
окуучулардын

сүйлөө

мейкиндик
жана

өздөштүрүү

(укпай калган жана начар уккан

өнүгүшүнүн

менен);
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өзгөчөлүктөрүн

эске

алуу

3.

Айлана-чөйрөнү

маалымдоо

негиздерин

өздөштүрүү,

дүйнө

бүтүндүгүн сезүү;
4. дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук,
табигый жана коомдук жана жаратылыш чөйрөдө
сактоо

ченемдерин

адамдардын,
эрежелерин

сактоо

жүрүм -туруму,

адеп -ахлактык

ден -соолук

жаратылыш

жүрүм-турумдардын

жана

негизги

өздөштүрүүгө;

5. тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү
жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.
Искусство. (Көркөм сүрөт искусствосу):
1.

адамдын жашоосундагы, анын рухани й жана адеп -ахлактык

өнүгүүсүндө

көркөм

сүрөттүн

ролу

тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдүн калыптануусу;
2. эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана түшүнүү,
«сулуу

эмести»

чыгармаларын
чыгармаларына

сулуулуктан

баалоо

жөндөмүн

активдүү

айырмалоо,
өнүктүрүү ,

көркөм
көркөм

сезимдик -эстетикалык

өнөр

искусство
мамилесин

тарбиялоо;
3. көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө
(көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик көркөм өнөр,
айкел,

долбоорлоо,

ж.б.)

практикалык

билгичтиктерди

жана

көндүмдөрдү өздөштүрүү;
4. курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык сулуу
объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, аларга өз
сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү жөндөмдүүлүгү;
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5. көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практикалык
көндүмдөрдү өздөштүрүү,

эмгектин адамдардын өмүрүндө жана

коомдогу иштин мааниси жөнүндөгү баштапкы

элестөөлөрдү

калыптандыруу;
6.

материалдардын

касиеттери

жөнүндө

элестөөлөрдү

калыптандыруу;
7.

өзүн-өзү

тейлөө

материалдарды
көндүмдөрүн

көндүмдөрдү

иштеп

чыгуу

өздөштүрүү;

калыптандыруу;
үчүн

ар

куралдарды

коопсуздукту

сактоо

кандай

колдонуу
эрежелерин

өздөштүрүү;
8.

предметтик -калыптандыруу

ишине

кызыгуу

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу, жеткиликтүүнүн

жана

технологиялык

маселелерди чечүү гө чыгармачыл мамилени жогорулатуу;
9. биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара
жардам берүү, пландаштыруу жана уюштуруу алгачкы көндүмдөрүн
калыптандыруу.
Дене тарбия:
1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш
жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү
жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.
2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең
мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы оюндар, ж.б.)
уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;
3)

өзүнүн

физикалык

абалын,

физикалык

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;
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жүктөрдүн

көлөмүн

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү
программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздөштүрүү
жыйынтыктары чагылдырат:
Коррекциялык -курс "Кепт ик угууну жана

оозеки кепт ин айт уу

тарабын калыптандыруу" (Жеке сабактар):
10)

эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,

окутуу жана

сабактан тышкаркы иш-чаралардын жүрүшүндө, баарлашууда
маектик

жана

окуу-иштик

мүнөздөгү

кептик

материалды

колдонууда угуп кабыл алуу;
11)

окутуу

жана

сабактан

тышкаркы

иш -чаралардын

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү
кептик материалды
12)

окуу

жана

угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;
окуудан

сырткары

и шмердүүлүктө

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган диалог жана
монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
туш

13)

оозеки

келди
кептик

берилген

текст

материалды

маалыматтардан

таануу

жөндөмү

негизги
(айрым

сүйлөмдөрдү, сөздөрдү, сөз айкаштарын);
текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго

14)
жооп

алуу

жөндөмдүүлүгү;

маалыматты

кыйынчылык

оозеки
менен

айтылган

кептик

кабыл

алууда,

түшүнбөстүктөрдү билдирүү;
15)

баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп

бирдиктерине, кептик жана кептик эме с

контекстиге

таянуу

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;
16)

кептик

материалды

айтууда

үндүн

нормалдуу

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан
414

так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган
ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу,
колдонуу
ж.б.у.с.) ,

баарлашуунун кептик эмес

аркылуу

(мимика,

дененин

каражаттарын

абалын,

пластиканы

сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура

17)

айтуу,

муундарды

жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;
оозеки кептик

18)

жүрүм -турумду

түзүү; жана оозеки

баарлашууга катышууну каалоону калыптандыруу;
"Музыка жана рит микалык көнүгүүлөр" коррекциялык курсу

(

фронталдык сабактар):
9) оозеки

түрүндө

көндүмдөрдү

жанрынын

калыптандыруу,

табиятын

аныктоо

зам анбап

жана

үчүн

классика

музыка угуп музыкалык сөз каражаттарынын;
10)

адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий

жана адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдү калыптандыруу;
11)

музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка

жана музыкалы к көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу,
башталгыч эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;
12)

импровизацияда,

үн -хордук

чыгармаларды

аткарууда,

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды
түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.
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13)

Музыка менен кыймыл дын байланышын, ритм сезимин,

кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,
көндүмдөрүн
14)

кыймыл

өнүктүрүү;

атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын айтылышы

менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары
менен бирге ритмикалык басуу ж.б.), муз ыка менен көнүгүү
кыймылдарын өздөштүрүү;
15)

физикалык өнүгүү кемчиликтерди жоюу жана кыймыл

сапаттарын

өнүктүрүү;

өздөштүрүү,
көркөм

кооз

бийге

даярдык

көнүгүүлөрүн

кыймылдарды, эстетикалык даамды,

кыймылдарды өнүктүрүүгө

салым кошуучу бий

элементтерин өздөштүрүү;
16)

музыкалык-ритмикалык

байланышкан

тематикалык

ишмердүүлүк
жана

менен

терминологиялык

лексиканы өздөштүрүү.
"Угуп кабыл алууну өнүкт үрүү

жана сүйлөө т ехникасы"

коррекциялык курсу ( фронталдык сабактар):
8) музыкалык

аспаптарды

айырмалоо жана таануу;

(оюнчук тарды)

угуу

аркылуу

үндөрдүн санын, алардын үнүнүн

узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн
(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн
(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу
айырмалоо жана таануу;
9) окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда маектик жана окуу -иштик
материалды

мүнөздөгү кептик

угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу
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жүрүшүндө,

10)

окуу

жана

окуудан

сырткары

ишмердүүлүктө

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылд ырган диалог жана
монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
11)

кептик

материалды

айтууда

үндүн

нормалдуу

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан
так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган
ритмикалык-интонациялык жана тыбышты к көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу,
колдонуу

баарлашуунун кептик эмес

аркылуу

ж.б.у.с.) ,

(мимика,

дененин

каражаттарын

абалын,

пластиканы

сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
12)

орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кепте сактоо, өз

алдынча сүйлөөдө калыптанган

кептик көндүмдөрүн ишке

ашыруу;
13)

курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл

алуу жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана коомдук
мааниси бар

ызы -чууну; жаныбарлар менен канаттуулардын

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан
ызы-чууну,

адамдын

физиологиялык

абалы менен байланышкан үндөрдү;
ырдоону, эркек жана
14)

окутуу

жана

жана

эмоционалдык

пикир алышуу жана

аял үнүн таануу жан а айырмалоо;
сабактан

жүрүшүндө, баарлашууда

тышкаркы

иш -чаралардын

курчап турган дүйнөнүн кептик

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу

тажрыйбаларын колдонуу;

3.1.3. Укпай калган жана начар уккан окуучулардын
окуучулардын башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим
берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасын
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өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн
баалоо системасы

Укпай
жеке

калган жана начар уккан

окуучулардын инсандык

натыйжаларына жыйы нтыктык баа берилбейт.
Жогоруда

натыйжаларды

белгиленген

жетишкендиктерди

жана

түзүү - билим берүү уюмунун милдети.

Жеке

жетишкендиктерге

жеке

баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи

кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча баалоону
камтыйт.
Билим
бекитилген

берүү

уюму

уюмдун

окуучулардын

локалдуу

актылары

типологиялык

өзгөчөлүктөрүнө негизделген

менен

жана

жекече

жыйынтыктарын баалоо боюнча өз

программасын иштеп чыгат. баалоо программасы Мүмкүнчүлүгү
чектелген окуучулар үчүн Мамлекетти к билим бер үү стандартында
көрсөтүлгөн

жеке

жыйынтыктардын

толук

коомдук

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлерин камтыган
(бул натыйжаларынын тизмесин билим берүү уюму
толукталышы

мүмкүн);

баалоо

(жашоо)
тизмесин,

өз алдынча

индикаторлорунун

параметр

тизмесин жана натыйжасын; жыйынтыктардын упай системасын; ар
бир окуучунун жекече

сапаттарын чагылдырган документтерин

(мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын") жана бүт класстын
жыйынтыктарын

(мисалы,

"

___ -класстын

жыйынтык жетишкендикте ринин Журналы");
боюнча

баа

берүү

материалдары;

баа

окуучуларынын

жеке натыйжалары
берүүнүн

бардык

маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү билим берүү уюмдардын
актыларынан турат.
Метапредметтик

натыйжалардын

баалоо

объектиси

жана

мазмунунун көрсөткөн универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли
төмөнкүдөй түрлөрүнө сапаттуу

баа берүү менен ченесе болот:
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Метапредметтик

диагностикалык
ыктарынын

натыйжаларга

милдеттерди

белгилүү

бир

жет үү

аткаруунун

түрүнүн

атайын

универсалдык

даражасына

окуу

баа

берүү

максатында иштелип чыккан натыйжасы катары чыга алышат;


Метапредметтик натыйжаларга жет үү

негиз

инструменталдык

(же чечүү каражаты) катары, жана субъекттердин билим

берүү жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин
шарты катары каралышы мүмкүн.
окуу,

айлана-чөйрө

ашыруу

боюнча

ийгилигинине

Математика, эне

текшерүү

жараша,

тили, адабий

тапшырмаларды
жана

баланын

жүзөгө
кетирген

каталарынын мүнөзүн эске алуу менен, ал окуучулардын таанып билүүчүлүк

аракеттерине

бир

катар

ошол

пайда

жыйынтык

чыгарууга болот. жалпы жыйынтыкка багытталган, окуучулардын
биргелешкен

(командалык)

иштердин

жыйынтыгы

ишин

талап

боюнча

кылган

текшер үү

коммуникативдик

УД

калыптангандыгын баалоого мүмкүндүк берет.

аралык

Метапредметтик

натыйжаларга

жетишкендик

предмет

татаал ми лдеттерди ийгиликтүү аткарууда көрсөтүлгөн

болот.
Баалоонун
предмети

акыркы

эки

усулунун

болуп окуу ыктарынын

боюнча тапшырмалар

артыкчылыгы

өлчөө

деӊгээлинин калыптанышы

болгондугу эсептелет .

Текшерүү иштерди аткаруунун жыйынтыктары боюнча окуу
иш-аракеттеринин жана маалымат менен иштөө көндүмдөрүн үн
калыптангандыгы

(түздөн -түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошондой

эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу
калыптангандыгы
айрым

иш -аракеттеринин

кыйыр бааланат.

сабактар

жыйынтыктарын баалоо

боюнча

окуучулардын

ж етишүү

предметтик жыйынтыктарды баалоону
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көрсөтөт.

Бул

натыйжаларга

жетишүү

үчүн

билим

берүү

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат
- негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн
сабактары.

Билим

жана

программасын

окутуу

механизмдери,

анын

жыйынтыктарды

ылайыкталган

предметин
салттуу

баалоо

негизги

түзгөн

көндүмдөрдү

түрүндө

Стандартка

билим

сакталат.
ылайык

окуу
берүү
баалоо

Предметтик

баа

берүүнүн

объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын
ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча
стандарттуу колдонгонунун

каражаттарынын,

билим берүү жана маалыматтык,

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү
талаптарына толук ылайык келүүг ө тийиш.
Окутуунун натыйжаларын б аалоодо салттуу 5 баллдык шкала
системасы

колдонулат.

натыйжаларын

баалоо

Бул
үчүн

ыкма

окуучулардын

окутуунун

башка

ыкмаларды

колдонууга

багыты

боюнча

тоскоолдук кылбайт.
Коррекциялык-өнүктүрүү
натыйжаларга жетишүүнү

баалоо системасы

сабактардан

- атайын иштелип

чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз мониторинг
жыйынтыктарына
окуучулардын

таянат.
оозеки

укпай
кепти

калган

кабыл

жана

алуусу

начар

жана

уккан
кайра

чыгаруусунун мониторинги окуу жылына эки жолудан кем

эмес

өткөрүлөт (эреже катары, окуу жылынын башында жана аягында);
окуучунун пландаштырылган окутуунун жыйынтыктарына жеткен
учурларда башка убакытта (жыл аягына күтпөй) жүргүзүлүшү
мүмкүн.

Мындан

тышкары,

тыбыш

айтууну

аналитикалык

текшерүү жекече сабактарда ар бир о куу жылынын башында
жүргүзүлөт.
өнүктүрүү

Кептик
жана

эмес кабылдоону, кеп технологиясын

музыкалык -ритмикалык
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сабактардын

мазмунун

өздөштүрүү

боюнча жыйынтыгын

текшерүү

ар

бир

чейректин

акырында жүргүзүлөт.
Ар бир окуу жылынын аягында, "Кептик угууну ж ана оозеки
кептин айтуу тарабын калыптандыруу","Музыка жана ритмикалык
көнүгүүлөр",

"Угуп

кабыл

алууну

өнүктүрүү

жана

сүйлөө

техникасы" сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди
баруучу мугалимдер класстын
окуучуга

мүнөздөмө

мугалими

түзүшөт.

алып

менен бирге ар бир

Бул

мүнөздөмө

текшерүү

жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын,
кептик эмес үнд өрдү, анын ичинде музыканы кабыл алуусун,
ошондой

эле

программалык

талаптарды

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.

өздөштүрүү
Педагогикалык

кадрлардын ишмерд үүлүгүн баалоо окуучулардын БББ ЖББЫБПты
өздөштүрүү

жыйынтыктарын

жетишкендиктерин

жүрүшүндө

натыйжаларын

эске

күтүлүүчү

натыйжаларга

жетишүүгө

алуу

менен

баалоо

өнүктүрүүнүн

акыркы

баа

берүү

жыйынтыгына негизделет.

3.2. Мазмундуу бөлүм
3.2.1.

Окуучулардын

жалпы

(универсалдуу)

окуу

иш -

аракеттерин (ЖОИ) калыптандыруу программасы.
Окуу

сабактар

окуучулардын

боюнча

жалпы

жалпы

иш-аракеттерин

(универсалдуу)

окуу

көрсөткөн,

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш-түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,
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окуучулардын

таанып билүү жана билим берүү максатарын

өнүгүүсүнө өбөлгө

түзөт.
ЖОИ программасы
билүүчүлүк

окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

жана

коммуникативдик

иш-аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Инсандык жалпы окуу

иш -аракетт ерине төмөнкүлөр кирет:

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички
абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт
алуу жана "Жакшы окуучу" үлгүсүн кабыл а луу;
 коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

материалдарына

окуу -таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

муктаждыкты

өнүктүрүү,

окутуу

сезип кабылдоо үчүн тиешелү ү ыкмаларды

колдонуу жөндөмү;
 мугалимдердин,

балдардын,

ата -энелердин

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү
ийгиликсиздиктин

баалоосун
ийгиликтин /

себептерин түшүнүүгө багыт алуу;

 өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;
 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек

жашоого

(анын

ичинде

өзгөрүүсүз

анализаторлор

коргоо: көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) ор нотуу, аны
реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке ашыруу;
 кыймылдуу активдүүлүктүн
422

зарылдыгы, мобилдүүлүк;

 өз алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз
карандысыздыкка багыт алуу;
 экологиялык

маданияттын

баалуулуктарын
экологиялык,

негиздери:

кабыл

алуу,

сарамжалдуу,

табигый

өз

дүйнөнүн

ишмердүүлүгүндө

саламаттык -жүрүм-турумдун

нормалары ээрчүү даярдыгы;
 дүйнө

жана

улуттук

көркөм

маданият

негизинде сулуулук жана эстетикалык

менен

таанышуу

сезимин өнүктүрүү;

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.
Жөнгө

салуучу жалпы окуу

иш -аракетт ери төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;
 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте
жаңы окуу материалында
 коюлган тапшырмалар
ылайык

иш -аракет кылуу;
боюнча, ишке ашыруу шарттарына

иш-аракеттерин пландоо;

 натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү

жана

акыркы

текшерүү жүргүзүүнү;
 милдеттерди

жыйынтык

деӊгээлинде баа

талаптарына

берүү, иш -аракеттерди

ылайык
жүзөгө

тиешелүү
ашыруунун

тууралыгын баалоо;
 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын
сунуштарын жана
 сакталган

баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;

анализаторлорду

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;
 иш-аракет
аларга

баа

аяктагандан кийин жасалган ка талардын мүнөзүнө,
берүү

жана

эсепке

алуунун

негизинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары
жөнүндө жазууну пайдаланууга;
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зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;



Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

аракеттерди кылуу.
Таанып

билүү жалпы окуу иш -аракетт ери төмөнкү ыктар

менен көрсөтүлгөн:
 окуу максаттарын
үчүн

ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө

окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама

китептерди ачык маалыма ттык мейкиндикте, анын ичинде
контролдонуучу Интернет мейкиндигинде

окуу (анын ичинде

электрондук, санариптик);
 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты

жазуу, анын

ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;


маселелерди

чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;



көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин
билип,

билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүн

тийиштүү

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;


аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу
жана

классификация

сыяктуу

логикалык

оп ерацияларды

критерийлерди жана негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;
 айлананын кубулуштарын

изилдөө алкагында

себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;


объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;


аналогияларды түзүү;
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алардын



маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;


билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;


ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.

Коммуникат ивдик

жалпы

окуу

иш -аракетт ер

төмөнкү

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн: акыркы күндүн окуяларын
сүйлөм)

(8 -10-

сүрөттөп бере алуу. жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн

суроолорду берүү,

анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт

тартуу жана сүрөт боюнча

окуя айтып берүү. Объекттин

оозек и

жана жазма сүрөттөлүшү боюнча аны таанып -билүү, жана тартып
сүрөттөө; кээ бир белгилери боюнча айырмаланган эки окшош
буюмдарды сүрөттөп, аларды салыштыруу.
же бир сүрөт
аталышын

Сүрөттөрдүн тизмеги

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

ойлоп

табуу

(мугалимдин

жардамы

менен).

Сүрөт

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки иш -чараларды айтуу
менен аӊгеме түзүү,

окуянын

менен 10-12 сүйлөм).

атоо

(мугалимдин жардамы

мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу

учурунда болуп өткөн кызыктуу окуялар

жөнүндө мугалимге,

курбуларына айтып берүү. Бир туугандары, ата -энесине өмүрүнүн
кызыктуу окуялары тууралуу кат жазуу жөндөмүнө ээ болуу.
Өтүнүч, каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин
тапшырмасы боюнча же

өз алдынча кимдир бир өөгө кайрылуу.

Суроо берип, иши тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере
алат. Таанып -билүү мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти
көрүп-угуу аркылуу кабыл алуу негизинде диалогго катышуу.
Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл бо лгон
каражаттарды

туура

колдонуу,
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монологдук

айтып

берүүнү

колдоонуу
аралыктан

менен

ишке

баарлашуу

ашыруу,

ИКТ

каражаттарын

каражаттарын
колдонуу

жана

аркылуу

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү; ар түрдүү

ойлорду

эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн кызматташуу позициясына
умтулуу;жазуу

жана

оозеки

түрүндө

билдирүүлөрдү

куруу;маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым
жасоо;

монологдук

каражаттарын

айтып

берүүнү

туура колдонуу,

куруу

баарлашуу

баарлашуунун диалог формасын

өздөштүрүү; ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн
толуктоочу ыкмаларды, калган көрүүнү кантип колдонууну билүү;
шериги менен пикир алышуунун тиешелүү каражаттарды колдонуу.
жалпы

окуу

иш -аракеттерин

калыптандыруу,

жазма

чыгармаларынын негизги тү рлөрүн үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо;
тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин)
жазып жатканда колдонуу. Энчилүү аттарда жана чекиттен кийин
баш тамга жазуу. Сөздөрдү
жөнөкөй учурларында

муундарга бөлүү. ташымалдоочу

эрежесин сактоо. Өтүнү ч,

билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин
же

өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.

каалоо, түрткү

тапшырмасы боюнча
Суроо

берип, иши

тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере алат. Таанып -билүү
мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу
кабыл алуу негизинде диалогко катышуу. Диалогко

катышууга

жөндөмдүү болушу үчүн: маселелердин кезектелишинин жардамы
менен каникул

учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн

суроо берүү; жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү;
жакшы көргөн сабагы жөнүндө, аларды изилдөө жөнүндө сөз кылуу.
Кызыктуу окуялар менен күндү сүрөттөп, мектептин кабарларын
айтып күндөлүк жазуу. Аӊгеме планын түзүү жана (окуяны окуп
байланыштуу) план боюнча баяндама
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жазуу. Кабыл

алынган

ченемдерге ылайык

жазуу иштерин жүргүзүү. Жазуу

негизги ыктарына ээ болуу.

иштеринин

Майрам жөнүндө курбуларынан суроо

аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып берүү.

Баарлашууну ар

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар
менен айкалыштырууга үйрөн үү. Сюжетти
көлөмүн

узартуу

же

азайтуу,

айрым

сактоо, ал эми окуп
сүйлөмдөрдү

ордуна

синонимдердин тандоону колдонуу менен текст жазуу. Каттардын,
куттуктоолордун тексттерин түзүү, жазма китепчени алып жүрүү.
Окуу-инт еллектуалдык жөндөмдөрү : сабактарды н белгилерин
пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү
белгилерин бөлүү. Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн:
салыштыруу,

тандоо,

өздөштүрүү;

негизгини

Башталгыч

бөлүү,

жалпылоого

эмпирикалык

таянып

жалпылоонун

жөндөмдүүлүгү. Уруул ары жана белгилүү бир айырмачылык менен
тааныш түшүнүгүн аныктоо.

"жана", "же", "жок"

логикалык

байламталардын маанисин түшүнүү жана туура колдонуу "бардык",
"бир" деген логикалык сөздөрд үн маанисин түшүнүү

жана туура

колдонуу.
Объектилердин
көрүнүштөрд үн
аракет

белгилер и менен иш: тааныш объекттер жана
маанилүү белгилерин бөлүү.

системасына

ээ

болуу,

салыштыруу

маанини тандоо жөндөмдүүлүктөрү.
жалпылоо

жөндөмдүүлүгү.

Логикалык талдоо

Уруулары

боюнча,

Башталгыч эмпирикалык
жана

айырмачылык менен тааныш түшүнүгүн аныктоо.
"жок"

негизги

белгил үү

бир

"жана", "же",

логикалык байламталардын маанисин түшүнүү

жана туура

колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн маанисин
түшүнүү жана туура колдонуу.
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Тааныш буюмдардын, окуялардын олуттуу белгилерин бөлүп, бул
негизде

окшоштуктарды

жана

айырмачылыктарды

табуу.

өз

алдынча же мугалимдин жардамы менен түшүнүктү аныктоо жана
түшүндүрүү. Тема боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө,
бүтүндү элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы бою нча
текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү.
Нерсени салыштырып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын
негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;
ошол эле түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана
же мугалимдин жардамы менен, жалпы
боюнча, аларды аныктоо. Тааныш
маанилүү

белгилерин

айырмачылыктарды

бөлү ү,

табууга

мугалимдин

жардамы

объектинин

сүрөтүн тартуу.

логикалык классификация

же белгилүү бир түшүнүк

буюмдарды, иш -чаралардын
жана

ушул

менен

жалгыз

окшоштуктары

негизде.

өз

түшүнүктөрдү

же

алдынча
аныктоо

Курдаштары менен

же
үчүн

биргелешип

уюштуруу; салыштыруу; ошол эле

түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана
мугалимдин жардамы менен жалпылоо

өз алдынча же

же белгилүү бир түшүнүк

боюнча, аларды сүр өттөө. Жалпы түшүнүктөрд ү билдирүү үчүн
мисал келтир үү. бүтүн предметти элементтерге бөл үү,
элементтерди

көрө

билүү.

Өздөрүнүн

кезектүүлүгүн

айтып бер үү. Логикалык

бүтүндөн

иш -аракеттеринин
ой объектисин суроого

жооп алуу арыклуу аныктоо: " Ким (эмне) дешет? ал? "бул жөн үндө
андан ары эмне деп айтылат?.

Суроолорго

жооп бер үү:

"Эмне

үчүн сиз мындай деп ойлойсуз?". Өздөрүнүн иш -аракеттеринин
кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык
байламталарды, "бардык", "кээ бир" кван тор сөздөрд үн маанисин
түшүнүү, туура колдонуу; бул маалыматтарга таянып
корутунду чыгаруу.
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жөнөкөй

3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын программасы
Окуу сабактарынын программалары укпай калган жана начар
уккан окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн күтүлүүчү
жыйынтыктарга
Окуу
берүүнүн

жетишүүнү камсыз кылышы керек.

сабактарынын
болжолдолгон

программалары

башталгыч

ылайыкташтырылган

билим

программасын

өздөштүрүүнүн күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик,
предметтер аралык) жана Универсалдуу
калыптандыруу

программасынын

окуу кыймылдарын

талаптарынын

негизинде

иштелип чыгат.
Окуу сабактарынын негизги мазмуну
Филология предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 сабатты өздөштүрүү

процессинде

окуу жана жазуунун

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;
 мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө
баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;
 кеп бирдиктеринин практикалык грамм атикалык көркөмдөө
жана

куруу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү.

баарлашуунун

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;
 коомдук-турмуштук,

жалпы

жана

атайын

билим

алуу

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди
чечүү

үчүн

жазуу

жана

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү ;
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оозеки

тилин

пайдалану у

 көркөм

чыгарманын

мазмунун

түшүнүү

көндүмдөрүн

калыптандыруу, текст менен иштөө;
 окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу ;
 баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө
тиешелүү

денгээлде

оозеки

билдирүү

үчүн

дараметин

өнүктүрүү;
 көрүп-угуу жана

угуу

аркылуу оозеки кепти кабыл алуу,

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки

коммуникация

процессинде пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;
 окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу,
алардын

ой

жүгүртүүсүн

өнүктүрүүгө,

п редметтик–

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу кебин
өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.
 анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды
түзүү

боюнча

логикалык

аракеттер;символдук

белги -

аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышт ы тамга менен);
 билимдердин
өнүктүрүү,

структуралаштыруу;билимдерди
актуалдаштыруу;окуу

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн

кеңейтүү,

иш -аракеттерин
логикалык

тизмегин

түзүү;
 оозеки

жана

жазуу

кебинде

аң -сезимдүү

жана

эрктүү

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз т үзүмүн схема түзүү менен)
жана моделди кайра куруу

(сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү

киргизүү);
 пландаштыруу,

контролдоо

натыйжалуугун текшерүү;
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жана

жыйынтыктын

 жаш курагына

тийиштүү

функцияларын,

анын

ичинде

кептин

формаларын

толуктоочу

жана

функциясын

пайдалануу;
 сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн

негиз

түзүү жана

илимий

билимдердин системасын жана ишинин негизги элементтерин,
жаңы билимдерди колдонуу

көндүмдөрүн өнүктүрүү.

3. Кыргыз/орус т или
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү.

Угуу. Оозеки

баарлашуу кырдаалдары н жана максаттарын

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.
тексттеги угуп жаткан

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу анын мазмунун

билдирүү. Сүйлөө. Коммуникативдүү

милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн баарлашуунун

максаттарын а

жана шарттарына ылайык тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин
диалог

формасын

практикалык

милдетине ылайык оозеки
өздөштүрүү

түрүндө

өздөштүрүү.

Окуу

монологдук баяндоонун практикалык

(сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).

Окуу

жана

күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү
(саламдашуу,
менен

коштошуу,

кайрылуу).

кечирим,

Орфоэпиялык

ыраазычылык,
ченемдерди

суроо -талап
жана

туура

интонацияны сактоо.
Окуу.

Окуу текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу үчүн

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу.
Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды
иштеп чыгуу. Текстте

камтылган маалыматты чечмелөө жана

жалпылоо. Жаратылыш о бъекттерин жана алардын моделдери
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менен алиппедеги

сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү
дидактикалык материалды колдонуп

туура

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. Тексттин

талдоону

пайдалануу

тү зүлүшүн жана тил

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо жана баалоо.
Жазуу.

Сабаттуулук

системасында тамгаларды,

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын
түрү үчүн коюлган

муундарды,

жазуу. Окуу ишинин бул

белгилүү эрежелер боюнча

окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин

сөздөрдү

мазмуну (толук,

тандалма) жөнүндө баяндама

жазуу. Өз чакан тексттерди түзүү

(эссе)

темалар

окуучулар

негизинде,

кызыккан

адабий

угуунун негизинде
өздөштүрүү.

чыгармалардын
ж.б.у.с.). Ж азуу

Үйрөнгөн

боюнча

(элестөөлөрдүн

негизинде,

аудиожазууну

көндүмдөрүн жана ыктарын

тамгаларды кайра жазуу.

Жазуу

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу
(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү).
Сабатт уулукка окут уу .
Фонетика. Кеп тыбыштары. Сөздүн
маанисинин

тыбыштык түзүмү менен

биримдигин сезүү. Сөздөгү

тыбыштардын санын,

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

айырмачылык,

басым

түшкөн

жана

түшпөгөн

жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн

минималдуу бирдиги катары.

Сөздөрдү

муундарга бөлүштүрүү.

Басым ордун аныктоо.
Графика.

Үн

жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы

тыбыштын турумдук

белгиси катары
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өздөштүрүү. Үндүүлөр -

үнсүздөрдүн
е,ё,ю,я

жумшартуу

тамгаларынын

мейкиндик,

же

каткалаӊдоо

функциялары.

ташымал белгиси, абзац.

көрсөткүчү

катары.

Сөздөрдүн

ортосунда

Тамгалардын

тизилүү

катары. Алфавитти

билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары

туура атоо. Алфавит

менен иш алып баруу, т амгаларды колдонуу

сөздүктөр, китеп, каталогдор.
Окуу.

Муундук

окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын
жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.
Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрд ү жана кыска тексттерди
түшүнүп

окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным

менен окуу. Кыска

тексттердин

жана ырлардын материалында

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн
сөздөр

менен

окууга

өтүүдө)

окуу

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)

менен

таныштыруу.

көчүрүп жазып жатканда,

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.
Жазуу.
Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын
макулдашуусунун
Дептеринин
ыктарынын

жана

так

кыймыл

мейкиндигинде,
өнүктүрүү.

класс

Тамгаларды,

көндүмдөрүн
т актасында
тамга

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз
көчүрүү.

Айтылышы

сүйлөмдөрдү жазуу.
өздөштүрүү.
функцияларын

өнүктүрүү.
багыт

алуу

айкалыштарын,

жана сүйлөмдөрдү

менен карама -каршы келген сөздөрдү жана
Текстти

Тамга

туура

эмес

колдонуу:

көчүрүүнүн ыкмал арын

графикалык

сөздөрдүн

каражаттардын

ортосунда

мейкиндик,

ташымал белгиси, абзац.
Сөз жана сүйлөм. Сөз талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ
үчүн материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу. Сөздө р менен
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сүйлөмдөрдү айырмалоо.

Сүйлөмдөр

менен иштөө: сөздөрдү

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен
кийин сөздөрдү баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү
Орфография.

Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;

сүйлөм

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар; муун боюнча ташымал;
тыныш белгилерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Текстти

өз

алдынча үн чыгарып окууда

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр
оюндар материалдары, сабактар,

сериясы, өздүк

байкоо боюнча анча чоң эмес

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.
Кепт ин граммат икалык ст рукт урасын т үзүү
I. т илдин негизги граммат икалык мыйзамченемдүүлүкт өрүн
практ икалык өздөшт үрүү
Практикалык

грамматикалык

жалпылоо.

Сүйлөмдөрдү

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы байланышты аныктоо,
сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.
Сүйлөмдөн эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды
билдирген

сөздөрдү

суроолорго

жооп

белгилерди
бириктирүүчү

бөлүп

көрсөтүү.

берүүчү

объекттерди,

билдирүүчү
ким?

Ким?

сөздөрдү

эмне?,

кандай?,

Эмне?

деген

иш -аракеттери

жана

айырмалап,

кайда?

Эмне

аларды
кылат?

суроолоруна жооп берүү. Сөз айкаштарынын баштапкы сан атооч
мүчөлөрү боюнча аныктоо
санды

айырмалоо.

Этиш

бир, бирөө.

Жекелик

жана көптүк

чактарынын түрлөрүн бөлүп

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген
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эмне

суроолор боюнча

аныктап, аларды

учур чак,

өткөн чак, келээр чак

терминдери

менен белгилөө.
Сөздөргө суроону туура коюу, жана алар боюнча предметти,
иш-аракетти,

предметтин

абалын,

мейкиндигин,

убакытын,

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын

белгилөө

үчүн суроолордун туура жазуу.
Улама мүчөлөрдүн

жардамы менен

уюшулган этиштик

сөз

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берген сөз дөрдү
айырмалоо.

"зат", "иш-аракет", "белгиси" деген

түшүнүктөргө

алып келүү, андан кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү
өнүктүрүү.

"зат атооч",

этиштердин мезгил
өздөштүрүү.

"этиш", "сын атооч" менен таанышуу,

менен өзгөрүшүн

Зат

атоочтордун

байкоо, "жактоо" терминин
грамматикалык

түрлөрүнүн

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо.
"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.

Зат

атоочтун

жөндөлүш

типтерин өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш",
"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.
Ким? Эмне? Эмне кылып жатат? суроолору боюнча жөнөкөй
сүйлөмдүн

түзүлүшүн

структураларды

өздөштүрүү.

өздөштүрүү:

көпчүлүк

татаал
аныктооч,

синтаксистик
мейкиндик,

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

сүйлөмдүн

Өздөштүрүлгөн

жалпы

колдонулган

материалдын чегинде

түрлөрүн

өздөштүрүү.

өз алдынча сабаттуу кепке

ээ болуу.
II. Грамматиканы

өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу

маалымат
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Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, аларды
айтуу

ортосундагы

үнсүздөр,

жумшак

түгөйлөш

жана

айырмачылык.
жана

Жумшак

каткалаң

түгөйлөш

эмес

үнсүздөрдү

тыбыштарды

жумшактыгы боюнча аныктоо.
үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү

жана

каткалаң

айырмалоо,
үнсүздөрдүн

Басым, сөздө басым
муундарга бөлүү.

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.

түшкөн

Тыбыштардын

Тыбыштарды

жана сөз

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине
ылайык

так айтуу. Сөздөрдү фонетикалык талдоо.

Графика.

Үн

жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы

тыбыштын турумдук

белгиси катары

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү катары. Тамга
эмес

графикалык

сөздөрдүн

каражаттардын

ортосунда

Тамгалардын

мейкинд ик,

функцияларын
ташымал

тизилүү катары. Алфавитти

тамгаларды

Сүйлөмдүн

аягында

колдонуу
суроо

Адамдардын аттары

сөздүктөр,

жана

илеп

белгиси,

абзац.

билүү: алардын

тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит
баруу,

колдонуу:

менен иш алып

китеп,

каталогдор.

белгилери

(таанышу у).

шаарлар, айыл -кыштактар, дарыялардын

аттарын баш тамга менен жазуу.
Лексика.
Тексттеги
менен

Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү табуу.

сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы

маанисин тактоо.

сөздөр. түз жана каймана
Синонимдерди
жүргүзүү.

Сөз

Бир

маанилик жа на көп маанилик

маанидеги сөздөр

жана антонимдерди

жөнүндө түшүнүк.

кепте пайдаланууга

байкоо

курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бө лүү.
Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.
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Уӊгулаш

сөздөр,

тектеш, сөздөр түшүнүгүн

өздөштүрүү.

Сөздү

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор

түзүмү боюнча
боюнча алфавит

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү,
алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.
Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат
атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз алдынча жана кызматтык сөз
түркүмдөрү. Зат

атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси.

"Ким ?" жана "эмне ?" сурооло руна жооп берген сөздөрдү табуу.
Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү
ыктарын өнүктүрүү. Зат

атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат

атоочун жекелик саны. Зат
боюнча өзгөрүшү.
өзгөрүшү. Зат

Зат

атоочун жекелик саны, жөндөмө

атоочун

1,2,3 -жагы

атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат

боюнча боюнча
атоочун көптүк

атоочу морфологиялык

талдоо.
Сын атооч. Сын атоочту

кепте колдонуу,

жана анын

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат
атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө

боюнча өзгөрүшү. Сын

атоочту морфологиялык талдоо.
Ат атооч.

Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.

Жекелик ат

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1,
2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жа ктама

ат атоочтордун

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны,
анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке
берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз
түшүнүк.

түрү жөнүндө жалпы

«Эмне кылыш керек?» «эмне кылат?» дег ен суроолорго

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо. Этиштин чактары: өткөн чак,
келээр чак, учур чак.

Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак
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жана сан

боюнча өзгөрүшү. Этиштин

I

жана

II жагы боюнча

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.

Эти шти

морфологиялык талдоо.
Уӊгу.

Сөздүн

алдына келүүчү аффикс

(орус

тилинде).

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын
милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын
түзүүсү.

Сөздүн алдына жалгануучу аффикс

(приставка)менен

предлог ортосунда гы айырмачылык.
Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо.
Мааниси

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн
бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,

жай

эмоционалдык түс (интонация) берүү.
сөздөрдү

сүйлөмдөр.

Ойго

Сүйлөмдөгү маанилүү

баса белгилөө.

Орфография жана пунктуация.

Орфографиялык сергектикти

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.

Туура ж азуу

эрежелерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким
менен, эмне максат менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз

пикирин билдирүү.

Окуу кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда ке п этикетинин
эрежелерин

өздөштүрүү

(саламдашуу,

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кан дай түрлөрүн колдонуп ар кандай
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тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

окуя түзүү

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Текстт ин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

туурало о;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение

жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын
элементтери менен баяндамалар;

сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилба яндары.
5. Адабий окуу:
Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү
сүйлөө ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -образын"
түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын
тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун
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инсандык

багыт

алуусун

калыптандыруу;адабий чыгармалардын каармандарын

сезимдик

натыйжалуу

салыштыруу

аныктоо

аркылуу

"Мен -образын"

негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып

билүү;жаратылышты сүйүү сезими;каармандардын аракеттеринин
мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп-ахлактык жактан
баа

берүү;дүйнө

жана

кыргыз

көркөм

маданияты

менен

таанышуунун негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин
иштеп

чыгуу;каармандардын

маанисин

аныктоо

берүү;окуялардын

аракеттеринин

аркылуу,

мазмунун

жана

жактан

баа

адеп -этикалык

с үрөттөрүн

жана

каармандардын

иш -

аракеттерин оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра
түзүү);баарлашуу

максаттарын,

анын

ичинде

угуучунун

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын
пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү ж ана көркөм куруу;
окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык
себеп-

ырааттуулугун

түзүү;

олуттуу

жана

кошумча

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу;
билимдерди

түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын

иштеп чыгуу;
кабылдоо;

көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук
билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган
чыгармаларды жана башка

иштерди талкуулоодо

өнөктөштөр

менен кызматташуу.
Окуу.
Үн

чыгарып окуу. Муундук

акырындап өтүү
текст

таанууга

окуудан бүтүн сөздөрдү окууга

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),
мүмкүнчүлүк

берүү

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш
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менен

окуу

ылдамдыгын

белгилерине ылайык басым

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.
басым менен белгилеп окуу,

Тыныш белгилерин

эрежелерин окуу. интонация -релиз

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу. Ичинен окуп, чыгарманын
маанисин түшүнүү (

көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү

чыгармалар колдонулат). Тексттен
жөндөмү. Тексттин

ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар

кандай түрлөрү жөнүндө
илимий-популярдуу,
түрлөрүнүн
практикалык

жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу,

аларды

максатын

өзгөчөлүктөрү.

керектүү маалыматты та буу

салыштыруу.

аныктоо.

тексттер ди

өздөштүрүү.

Элдик

фольклордук

сүйлөмдөрдөн
Китепти

аты

Тексттин

жана

бул

текстин

айырмалоону
көркөмдөлүшү

боюнча мазмунун болжолдоо.
Тексти өз алдынча
аларды атоо.

мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү,

Маалыматтын

ар кандай түрлөрү менен иштей

билүү. Жамааттык талкууга кат ышуу: суроолорго жооп бере билүү,
тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда
текстти колдонуу

аркылуу толуктоо. Көркөм

жана маалымдоочу

материалдар менен иштөө.
Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү
катары. Китеп зар ыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп
окуу, көркөм, справочная. Китептердин элементтери: мазмуну, баш
сөзү, башкы бет,
түрлөрү:

илимий,

аннотация, иллюстрация. Китептеги
көркөм

(тышкы

көрсөткүчтөр

маалымат

таянуу менен

китептер, маалымдоочу материа л).
Китептердин

типтери

(басылмалардын):

китеп -чыгарма,

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары
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Окулган
турумуна

материалдын

түрткү

болгон

ченемдер жагынан

мазмуну,
нерселерди

баатырлардын
түшүнүү,

адеп

билүү.

моралдык

талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү, ар

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы
каармандардын,

жүрүм -

өлкөнү

Чыгармалардын

сүйүү

түшүнүктөрдүн окшоштугун

баатырларынын

Тексттердеги каармандарды,

идеялардын,
мүнөздөмөсү.

окуяларды мүнөздөгөн

сөздөрдү

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо
(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын
аналогия

боюнча

же

тескерисинче

салыштыруу.

каармандарга мамилесин текстти талдоонун негизинде
Баатырдын, каармандын

Автордун
аныктоо.

мүнөздөмөсү. Баатырдын

мүнөзү

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм
тексттин

ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана

кыска ( негизги идеялары).
Берилген

текстти

айтып

берүү

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө
берүүчү

негизги

сөздөрдү

:

чыгарма

каарманынын

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

тандоо),

(тексттен окуянын орду жөнүндө

окуянын

ордун

сүрөттөө

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана
башка тексттер менен иштөө.

Оку у, илимий-популярдуу жана

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.
Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү
жана таяныч сөздөр.
Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга
таянып айтып берүү. аныктоо.

Текстти

толук

жана

кыскача

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).
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Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)
Диалогду

кептин түрү катары

баарлашуунун
алдынча

өзгөчөлүктөрү:

жооп

берүү,

жана

кабыл алуу. Диалогдогу

суроолорду
текст

түшүнүү,

боюнча

аларга

суроолорду

өз

берүү;

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен
талкууланган маселе
көркөм,

боюнча өз ой -пикирин айтуу (окуу тексти,

илимий -таанып

билүүчү

текст).

Окуудан

тышкаркы

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.
Сөз

менен

иштөө

(сөздүн

түздөн -түз

жана

каймана

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдү ү сөз
байлыгын

активдештирүү.

Жазуучунун
суроого

Монолог

оозеки

текстине таянып, сунушталган тема

жооп

түрү

(формасы)

боюнча

чакан

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана
өзгөчөлүгүн эске алуу м енен уккан
айтып

кеп

берүү.

Таасирлерди

катары.

боюнча, же

монолог

айтуу.

көркөм тексттин

же окуган тексттин мазмунун

баяндамада (сүрөттөмө, аргумент,

баяндоо)

(тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып

берүү. Өз

аӊгемесинин планын куруу. Монолог билдирүүсүндөгү

өзгөчөлүктөрдү

эске алуу мен ен тил көркөм (синоним, антоним,

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу. Чыгарманын
мазмуну

баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын

орду, каармандардын мүнөзү)
темадагы

көркөм каражаттарды берилген

мини -сочинениелерде,

аңгемелерде

пайда лануу

(салыштыруу).
Балдардын окуу чөйрөсү
Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар
адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык
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өнүгүүсү

кечеӊдеген

кенже

мектеп

окуучуларынын

кабыл

алусуна

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өл көлүк адабияттын
чыгармалары.

Китептердин

ар

укмуштуу жоруктар жөнүндө,

кандай

түрлөрү:

тарыхый,

илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары
(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка
элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар,
жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман
иштер жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.
Адабий пропедевтика

(иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм

адабий кептин маанисин аныктоо, те ксттин

наркын аныктоо үчүн

(мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз каражаттарын билдирүү:
синоним, антоним, салыштыруу.
Адабий түшүнүктөрдөн
(айтып

берүүчү),

сюжет,

багыт алуу: көркөм чыгарма, автор
тема;

чыгарманын

каарманы,

анын

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга
болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо,
поэзиянын

өзгөчөлүктөрүн

бөлүү

(ритм,

уйкаштык).

Фольклор

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын
жанрдык түрдүүлүгү. Кичине

элдик фо рмалар (бешик ырлары,

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар)
таануу,

айырмалоо,

негизги

(жаныбарлар

жөнүндө,

Жомоктун

көркөм

(композиция).
жанрлары

маанисин

турмуштук,
өзгөчөлүктөрү:

аныктоо.

сыйкырлуу

Жомоктор
жомоктор).

лексикалык,

курулуусу

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

жөнүндө

негизги

түшүнүк,

курулуш

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын
аракеттери

-

(адабий

чыгармалардын
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жана

сөз

чыгармачыл иш -

негизинде)

окуучулардын

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарм анын текстти чечмелөө:
ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен
сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору,
жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш чаралардын
сактоо);

тизмеги:

сочинение

иш -аракеттерди
элементтери

ишке

менен

ашырууга

планды

изложение,

адабий

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст),
сүрөттөрдүн

чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,
Баарлашуу кырдаалы н сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат
менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти

практикалык

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

жана

Өз

пикирин

күнүмдүк

өздөштүрүү

билдирүү.

баарлашууда

(саламдашуу,

кеп

Окуу

этикетинин

коштошуу,

кечи рим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айт ууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сү рөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.
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Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацт ардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги
алдында, жамаат менен чогуу

даярдалган план боюнча изложение

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян
жазуу (сочинение).
Окуучулардын

чыгармачыл

чыгармалардын

негизин де)

ишмердүүлүгү

окуучулардын

адабий

(адабий
чыгарманын

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка,
драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган

текст

менен

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп мамилелерди

түзүү,

иш -чаралардын

тизм еги:

иш-аракеттерди

жүзөгө ашыруу); курамын элементтери менен берүү, өз алдынча
текст

негизинде

көркөм

түзүү

(окшоштук

боюнча,

текст),

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды
бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын
негизинде,

окулган

адабий

чыгармалардын

негизинде

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.
5. компьютердик сабаттуулук жөнүндө алгачкы түшүнүктөр алуу.
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Коом таануу

жана табият таануу (курчап турган дүйнө менен

таанышуу, айлана -чөйрө):
1. курчап турган дү йнө жөнүндө элестөөлөрдү өздөштүрүү;
2.

натуралисттик

мамилелерин

терминдер,

чагылдырган,

убакыттык
жаратылыш

жана

кубулуштарын

объектилерин билдирген сөздөр жана сөз айкаштарын
жана өз алдынча кепке кошуу
окуучулардын

сүйлөө

мейкиндик
жана

өздөштүрүү

(укпай калган ж ана начар уккан

өнүгүшүнүн

өзгөчөлүктөрүн

эске

алуу

менен);
3.

Айлана-чөйрөнү

маалымдоо

негиздерин

өздөштүрүү,

дүйнө

бүтүндүгүн сезүү;
4. дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук,
табигый жана коомдук жана жаратылыш чөйр өдө
сактоо

ченемдерин

адамдардын,
эрежелерин

сактоо

жүрүм -туруму,

адеп -ахлактык

ден-соолук

жаратылыш

жүрүм-турумдардын

жана

негизги

өздөштүрүүгө;

5. тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү
жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.
Искусство. (Көркөм сүрөт искусствосу):
1.

адамдын жашоосундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык

өнүгүүсүндө

көркөм

сүрөттүн

ролу

тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдүн калыптануусу;
2. эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана түшүнүү,
«сулуу

эмести»

чыгармаларын

с улуулуктан

баалоо

жөндөмүн
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айырмалоо,
өнүктүрүү,

көркөм
көркөм

өнөр

искусство

чыгармаларына

активдүү

сезимдик -эстетикалык

мамилесин

тарбиялоо;
3. көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө
(көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик көркөм өнөр,
айкел,

долбоорлоо,

ж.б.)

практикалык

билгичтиктерди

жана

көндүмдөрдү өздөштүрүү;
4. курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык сулуу
объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, аларга өз
сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү жөндөмдүүлүгү;
5. көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практикалык
көндүмдөрдү өздөштүрүү,

эмгектин адамдардын өмүрүндө жана

коомдогу иштин мааниси жөнүндөгү баштапкы

элестөөлөрдү

калыптандыруу;
6.

материалдардын

касиеттери

жөнүндө

эл естөөлөрдү

калыптандыруу;
7.

өзүн-өзү

тейлөө

материалдарды
көндүмдөрүн

көндүмдөрдү

иштеп

чыгуу

өздөштүрүү;

калыптандыруу;
үчүн

ар

куралдарды

коопсуздукту

сактоо

кандай

колдонуу
эрежелерин

өздөштүрүү;
8.

предметтик -калыптандыруу

ишине

кызыгуу

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу, жеткиликтүүнүн

жана

технологиялык

маселелерди чечүүгө чыгармачыл мамилени жогорулатуу;
9. биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара
жардам берүү, пландаштыруу жана уюштуруу алгачкы көндүмдөрүн
калыптандыруу.
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Дене тарбия:
1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш
жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү
жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.
2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең
мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы оюндар, ж.б.)
уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;
3)

өзүнүн

физикалык

абалын,

физикалык

жүктөрдүн

көлөмүн

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;
Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү
программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздөштүрүү
жыйынтыктары чагылдырат:
Коррекциялык -курс "Кепт ик угууну жана

оозеки кепт ин айт уу

тарабын калыптандыруу" (Жеке сабактар):
19)

эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,

окутуу жана

сабактан тышкаркы иш-чаралардын жүрүшүндө, баарлашууда
маектик

жана

окуу-иштик

мүнөздөгү

кептик

материалды

колдонууда угуп кабыл алуу;
20)

окутуу

жана

сабактан

тышкаркы

иш -чаралардын

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү
кептик материалды
21)

окуу

жана

угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;
окуудан

сырткары

ишмердүүлүктө

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган диалог жана
монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
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туш

22)

оозеки

келди

берилген

кептик

текст

материалды

маалыматтардан

таануу

жөндөмү

негизги
(айрым

сүйлөмдөрдү, сөздөрдү, сөз айкаштарын);
текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго

23)
жооп

алуу

жөндөмдүүлүгү;

маалыматты

кыйынчылык

оозеки
менен

айтылган

кептик

кабыл

алууда,

түшүнбөстүктөрдү билдирүү;
24)

баарлашуу жагдайды угуп, угуп-көрүп кабыл алууда кеп

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес

контекстиге

таянуу

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;
25)

кептик

материалды

айтууда

үндүн

нормалдуу

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан
так жана табигый , эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган
ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу,
колдонуу
ж.б.у.с.) ,

баарлашуунун кептик эмес

аркылуу

(мимика,

дененин

каражаттарын

абалын,

пластиканы

сүйлөө этикетин сактоо менен; кепти н тыбыштык

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
26)

кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура

айтуу,

муундарды

жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;
27)

оозеки кептик

жүрүм -турумду

түзүү; жана оозеки

баарлашууга катышууну каалоону калыптандыруу;
"Музыка жана рит микалык көнүгүүлөр" коррекциялык курсу
фронталдык сабактар):
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(

17)

оозеки

түрүндө

көндүмдөрдү

жанрынын

табиятын

калыптандыруу,

аныктоо

заманба п

жана

үчүн

классика

музыка угуп музыкалык сөз каражаттарынын;
18)

адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий

жана адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдү калыптандыруу;
19)

музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка

жана музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу,
башталгыч эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;
20)

импровизацияда,

үн -хордук

чыгармаларды

аткарууда,

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды
түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.
21)

Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сезимин,

кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,
көндүмдөрүн
22)

кыймыл

өнүктүрүү;

атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын айтылышы

менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары
менен бирге ритмикалык басуу ж.б.), музыка менен көнүгүү
кыймылдарын өздөштүрүү;
23)

физикалык өнүгүү кемчиликтерди жоюу жана кыймыл

сапаттарын
өздөштүрүү,
көркөм

өнүктүрүү;
кооз

бийге

даярдык

көнүгүүлөрүн

кыймылдарды, эстетикалык даамды,

кыймылдарды өнүктүрүүгө

салым кошуучу бий

элементтерин өздөштүрүү;
24)

музыкалык-ритмикалык

байланышкан

тематикалык

ишмердүүлүк
жана

менен

терминологиялык

лексиканы өздөштүрүү.
"Угуп кабыл алууну өнүкт үрүү

жана сүйлөө т ехникасы"

коррекциялык курсу ( фронталдык сабактар):
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15)

музыкалык

аспаптарды

айырмалоо жана таануу;

(оюнчуктард ы)

угуу

аркылуу

үндөрдүн санын, алардын үнүнүн

узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн
(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн
(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу
айырмалоо жана таануу;
16)

окутуу

жана

сабактан

тышкаркы

иш -чаралардын

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү
кептик материалды
17)

окуу

жана

угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу
окуудан

сырткары

ишмердүүлүктө

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган диалог жана
монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
18)

кептик

материалды

айтууда

үндүн

нормалдуу

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан
так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган
ритмикалык-интонациялык жана т ыбыштык көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу,
колдонуу
ж.б.у.с.) ,

аркылуу

баарлашуунун кептик эмес
(мимика,

дененин

каражаттарын

абалын,

пластиканы

сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
19)

орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кепте сактоо, өз

алдынча сүйлөөдө калыптанган

кептик көндүмдөрүн ишке

ашыруу;
20)

курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл

алуу жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана ко омдук
мааниси бар

ызы -чууну; жаныбарлар менен канаттуулардын

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан
ызы-чууну,

адамдын

физиологиялык
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жана

эмоционалдык

абалы менен байланышкан үндөрдү;
ырдоону, эркек жана
окутуу

21)

пикир алышуу жана

аял үнүн таан уу жана айырмалоо;

жана

сабактан

жүрүшүндө, баарлашууда

тышкаркы

иш -чаралардын

курчап турган дүйнөнүн кептик

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу

тажрыйбаларын колдонуу;

3.1.3. Укпай калган жана начар уккан окуучулардын
окуучулардын башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим
берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасын
өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн
баалоо системасы

Укпай
жеке

калган жана начар уккан

окуучулардын инсандык

натыйжаларына жыйынтыктык баа берилбейт.
Жогоруда

натыйжаларды

белгиленген

жетишкендиктерди

жана

түзүү - билим берүү уюмунун милдети.

Жеке

жетишкендиктерге

жеке

баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи

кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча баалоону
камтыйт.
Билим
бекитилген

берүү

уюму

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүнө негизделген

уюм дун

локалдуу

типологиялык

актылары
жана

менен
жекече

жыйынтыктарын баалоо боюнча өз

программасын иштеп чыгат. баалоо программасы Мүмкүнчүлүгү
чектелген окуучулар үчүн Мамлекеттик билим бер үү стандартында
көрсөтүлгөн

жеке

жыйынтыктардын

толук

коомдук

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлерин камтыган
(бул натыйжаларынын тизмесин билим берүү уюму
толукталышы

мүмкүн);

баалоо

(жашоо)
тизмесин,

өз алдынча

индикаторлорунун

параметр

тизмесин жана натыйжасын ; жыйынтыктардын упай системасын; ар
бир окуучунун жекече

сапаттарын чагылдырган документтерин

(мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын") жана бүт класстын
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жыйынтыктарын

(мисалы,

"

___ -класстын

жыйынтык жетишкендиктеринин Журналы");
боюнча

баа

берүү

материалдары;

окуучуларынын

жеке н атыйжалары

баа

берүүнүн

бардык

маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү билим берүү уюмдардын
актыларынан турат.
Метапредметтик

натыйжалардын

баалоо

объектиси

жана

мазмунунун көрсөткөн универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли
төмөнкүдөй түрлөрүнө сапаттуу


Метапредметтик

диагностикалык
ыктарынын

баа берүү менен ченесе болот:

натыйжаларга

милдеттерди

белгилүү

бир

аткаруунун

түрүнүн

жет үү

атайын

универсалдык

даражасына

окуу

баа

берүү

максатында иштелип чыккан натыйжасы катары чыга алышат;


Метапредметтик натыйжаларга жет үү

негиз

инструменталдык

(же чечүү каражаты) катары, жана субъекттердин билим

берүү жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин
шарты катары каралышы мүмкүн.
окуу,

айлана-чөйрө

ашыруу

боюнча

ийгилигинине

Математика, эне

текшерүү

жараша,

тили, адабий

тапшырмаларды
жана

баланын

жүзөгө
кетирген

каталарынын мүнөзүн эске алуу менен, ал окуучулардын таанып билүүчүлүк

аракеттерине

бир

катар

ошол

пайда

жыйынтык

чыгарууга болот. жалпы жыйынтыкка багытта лган, окуучулардын
биргелешкен

(командалык)

иштердин

жыйынтыгы

ишин

талап

боюнча

кылган

текшер үү

коммуникативдик

УД

калыптангандыгын баалоого мүмкүндүк берет.

аралык

Метапредметтик

натыйжаларга

жетишкендик

предмет

татаал милдеттерди ийгиликтүү атка рууда көрсөтүлгөн

болот.
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Баалоонун
предмети

акыркы

эки

усулунун

болуп окуу ыктарынын

боюнча тапшырмалар

артыкчылыгы

өлчөө

деӊгээлинин калыптанышы

болгондугу эсептелет .

Текшерүү иштерди аткаруунун жыйынтыктары боюнча окуу
иш-аракеттеринин жана м аалымат менен иштөө көндүмдөрүн үн
калыптангандыгы

(түздөн -түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошондой

эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу
калыптангандыгы
айрым

кыйыр бааланат.

сабактар

боюнча

жыйынтыктарын баалоо
көрсөтөт.

Бул

иш -аракеттеринин

окуучулардын

жетишүү

предметтик жыйынтыктарды баалоону

натыйжаларга

жетишүү

үчүн

билим

берүү

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат
- негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн
сабактары.

Билим

жана

программасын

окутуу

механизмдери,

анын

жыйынтыктарды

ылайыкталган

предметин
салттуу

баалоо

негиз ги

түзгөн

түрүндө

Стандартка

билим

көндүмдөрдү
сакталат.

ылайык

окуу
берүү
баалоо

Предметтик

баа

берүүнүн

объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын
ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча
стандарттуу колдонгонунун

каражаттарынын,

билим берүү жана маалыматтык,

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү
талаптарына толук ылайык келүүг ө тийиш.
Окутуунун натыйжаларын баалоодо салттуу 5 баллдык шкала
системасы
натыйжаларын

колдонулат.
баалоо

Бул
үчүн

ыкма

окуучулардын

окутуунун

башка

ыкмаларды

колдонууга

багыты

боюнча

тоскоолдук кылбайт.
Коррекциялык-өнүктүрүү
натыйжаларга жетишүүнү

баалоо системасы

сабактардан

- атайын иштелип

чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз мониторинг
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жыйынтыктарына
окуучулардын

таянат.
оозеки

укпай
кепти

калган

кабыл

жана

алуусу

начар

жана

уккан
кайра

чыгаруусунун мониторинги окуу жылына эки жолудан кем

эмес

өткөрүлөт (эреже катары, окуу жы лынын башында жана аягында);
окуучунун пландаштырылган окутуунун жыйынтыктарына жеткен
учурларда башка убакытта (жыл аягына күтпөй) жүргүзүлүшү
мүмкүн.

Мындан

тышкары,

тыбыш

айтууну

аналитикалык

текшерүү жекече сабактарда ар бир окуу жылынын башында
жүргүзүлөт.
өнүктүрүү

Кептик
жана

өздөштүрүү

эмес кабылдоону, кеп технологиясын

музыкалык -ритмикалык

боюнча жыйынтыгын

сабактардын

текшерүү

ар

бир

мазмунун
чейректин

акырында жүргүзүлөт.
Ар бир окуу жылынын аягында, "Кептик угууну жана оозеки
кептин айтуу тарабын калыптандыруу","Музыка жана ритмикалык
көнүгүүлөр",

"Угуп

кабыл

алууну

өнүктүрүү

жана

техникасы" сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди
баруучу мугалимдер класстын
окуучуга

мүнөздөмө

мугалими

түзүшөт.

Бул

сүйлөө
алып

менен бирге ар бир
мүнөздөмө

текшерүү

жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын,
кептик эмес үнд өрдү, анын ичинде музыканы кабыл алуусун,
ошондой

эле

программалык

талаптарды

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.

өздөштүрүү
Педагогикалык

кадрлардын ишмерд үүлүгүн баалоо окуучулардын БББ ЖББЫБПты
өздөштүрүү

жыйынтыктарын

жетишкендиктерин

жүрүшүндө

натыйжаларын

эске

күтүлүүчү

натыйжаларга

жетишүүгө

жыйынтыгына негизделет.
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алуу

менен
акыркы

баалоо

өнүктүрүүнүн
баа

берүү

3.2. Мазмундуу бөлүм
3.2.1.

Окуучулардын

жалпы

(универсалдуу)

окуу

иш -

аракеттерин (ЖОИ) калыптандыруу программасы.
Окуу

сабактар

окуучулардын

боюнча

жалпы

жалпы

иш-аракеттерин

(универсалдуу)

окуу

көрсөткөн,

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш-түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,
таанып билүү жана билим берүү максатарын

окуучулардын

өнүгүүсүнө өбөлгө

түзөт.
ЖОИ программасы
билүүчүлүк

окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

жана

коммуникат ивдик

иш-аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Инсандык жалпы окуу

иш -аракетт ерине төмөнкүлөр кирет:

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички
абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт
алуу жана "Жакшы окуучу" үлгүсүн ка был алуу;
 коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

материалдарына

окуу -таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

муктаждыкты

өнүктүрүү,

окутуу

сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды

колдонуу жөндөмү;
 мугалимдердин,

балдардын,

ата -энелердин

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү
ийгиликсиздиктин

баалоосун
ийгиликтин /

себептерин түшүнүүгө багыт алуу;
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 өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;
 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөн дөмүн, анда өз ордун, жаш курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек

жашоого

(анын

ичинде

өзгөрүүсүз

анализаторлор

коргоо: көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж .б.) орнотуу, аны
реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке ашыруу;
 кыймылдуу активдүүлүктүн

зарылдыгы, мобилдүүлүк;

 өз алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз
карандысыздыкка багыт алуу;
 экологиялык

маданияттын

баалуулуктарын
экологиялык,

кабыл

негиздери:
алуу,

сарамжалдуу,

табигый

өз

дүйнөнү н

ишмердүүлүгүндө

саламаттык -жүрүм-турумдун

нормалары ээрчүү даярдыгы;
 дүйнө

жана

улуттук

көркөм

маданият

негизинде сулуулук жана эстетикалык

менен

таанышуу

сезимин өнүктүрүү;

 жеткиликтүү искусст во түрлөрүн билүү.
Жөнгө

салуучу жалпы окуу

иш -аракетт ери төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;
 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте
жаңы окуу материалында
 коюлган тапшырма лар
ылайык

иш -аракет кылуу;
боюнча, ишке ашыруу шарттарына

иш-аракеттерин пландоо;

 натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү жүргүзүүнү;
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текшерүү

жана

акыркы

 милдеттерди

жыйынтык

деӊгээлинде баа

талаптарына

берүү, иш -аракеттерди

ылайык
жүзөгө

тиешелүү
ашыруунун

тууралыгын баалоо;
 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын
сунуштарын жана
 сакталган

баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;

анализаторлорду

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;
 иш-аракет
аларга

аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,

баа

берүү

жана

эсепке

алуунун

негизинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары
жөнүндө жазууну пайдаланууга;


зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;



Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

аракеттерди кылуу.
Таанып

билүү жалпы окуу иш -аракетт ери төмөнкү ыктар

менен көрсөтүлгөн:
 окуу максаттарын
үчүн

ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө

окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде
контролдонуучу Интернет мейкиндигинде

окуу (анын ичинде

электрондук, санариптик);
 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты

жазуу, анын

ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;


маселелерди

чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;
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көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин
билип,

билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүн

тийиштүү

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;


аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу
жана

классификация

сыяктуу

логикалык

операцияларды

критерийлерди жана негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;
 айлананын куб улуштарын

изилдөө алкагында

себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;


объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

алардын

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;


аналогияларды түзүү;



маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;


билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;


ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.

Коммуникат ивдик

жалпы

окуу

иш -аракетт ер

төмөнкү

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн: акыркы күндүн окуяларын
сүйлөм)

(8 -10-

сүрөттөп бере алуу. жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн

суроолорду берүү,

анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт

тартуу жана сүрөт боюнча

окуя айтып берүү. Объекттин

оозеки

жана жазма сүрөттөлүшү боюнча аны таанып -билүү, жана тартып
сүрөттөө; кээ бир белгилери боюнча айырмаланган эки окшош
буюмдарды сүрөттөп, аларды салыштыруу.
же бир сүрөт
аталышын

Сүрөттөрдүн тизмеги

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

ойлоп

табуу

(мугалимдин

жардамы

менен).

Сүрөт

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки и ш-чараларды айтуу
менен аӊгеме түзүү,

окуянын

атоо
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(мугалимдин жардамы

менен 10-12 сүйлөм).

мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу

учурунда болуп өткөн кызыктуу окуялар

жөнүндө мугалимге,

курбуларына айтып берүү. Бир туугандары, ата -энесине өмүрүнүн
кызыктуу окуялары тууралуу кат жазуу жөндөмүнө ээ болуу.
Өтүнүч, каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин
тапшырмасы боюнча же

өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.

Суроо берип, иши тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере
алат. Таанып-билүү мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти
көрүп-угуу аркылуу кабыл алуу негизинде диалогго катышуу.
Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
каражаттарды
колдоонуу
аралыктан

туура
менен

колдонуу,
ишк е

баарлашуу

монологдук

ашыруу,

ИКТ

каражаттарын

айтып

берүүнү

каражаттарын
колдонуу

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү; ар түрдүү

жана

аркылуу
ойлорду

эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн кызматташуу позициясына
умтулуу;жазуу

жана

оозеки

түрүндө

билдирүүлөрдү

кур уу;маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым
жасоо;

монологдук

каражаттарын

айтып

берүүнү

туура колдонуу,

куруу

баарлашуу

баарлашуунун диалог формасын

өздөштүрүү; ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн
толуктоочу ыкмаларды, кал ган көрүүнү кантип колдонууну билүү;
шериги менен пикир алышуунун тиешелүү каражаттарды колдонуу.
жалпы

окуу

иш -аракеттерин

калыптандыруу,

жазма

чыгармаларынын негизги түрлөрүн үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо;
тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин)
жазып жатканда колдонуу. Энчилүү аттарда жана чекиттен кийин
баш тамга жазуу. Сөздөрдү
жөнөкөй учурларында

муундарга бөлүү. ташымалдоочу

эрежесин сактоо. Өтүнүч,

билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин
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каалоо, түрткү

тапшырмасы боюнча

же

өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.

Суроо

берип, иши

тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере алат. Таанып -билүү
мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу
кабыл алуу негизинде диалогко катышуу. Диалогко

катышууга

жөндөмдүү болушу үчүн: маселелердин кезектелишинин жардамы
менен каникул

учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн

суроо берүү; жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү;
жакшы көргөн сабагы жөнүндө, аларды изилдөө жөнүндө сөз кылуу.
Кызыктуу окуялар менен күн дү сүрөттөп, мектептин кабарларын
айтып күндөлүк жазуу. Аӊгеме планын түзүү жана (окуяны окуп
байланыштуу) план боюнча баяндама
ченемдерге ылайык

жазуу. Кабыл

жазуу иштерин жүргүзүү. Жазуу

негизги ыктарына ээ болуу.

алынган
иштеринин

Майрам жөн үндө курбуларынан суроо

аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып берүү.

Баарлашууну ар

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар
менен айкалыштырууга үйрөнүү. Сюжетти
көлөмүн

узартуу

же

азайтуу,

айрым

сактоо, ал эми окуп
сүйлөмдөрдү

ор дуна

синонимдердин тандоону колдонуу менен текст жазуу. Каттардын,
куттуктоолордун тексттерин түзүү, жазма китепчени алып жүрүү.
Окуу-инт еллектуалдык жөндөмдөрү : сабактардын белгилерин
пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү
белгилерин бөлүү. Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн:
салыштыруу,
өздөштүрүү;

тандоо,

негизгини

Башталгыч

бөлүү,

жалпылоого

эмпирикалык

таянып

жалпылоонун

жөндөмдүүлүгү. Уруулары жана белгилүү бир айырмачылык менен
тааныш түшүнүгүн аныктоо.

"жана", "же", "жок"

логикалык

байламталардын маанисин түшүнүү жана туура колдонуу "бардык",
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"бир" деген логикалык сөздөрд үн маанисин түшүнүү

жана туура

колдонуу.
Объектилердин
көрүнүштөрд үн
аракет

белгилери менен иш: тааныш объекттер жана
маанилүү белгилерин бөлүү.

системасына

ээ

болуу,

салыштыруу

маанини тандоо жөндөмдүүлүктөрү.
жалпылоо

жөндөмдүүлүгү.

Ло гикалык талдоо
боюнча,

Башталгыч эмпирикалык

Уруулары

жана

белгилүү

айырмачылык менен тааныш түшүнүгүн аныктоо.
"жок"

негизги
бир

"жана", "же",

логикалык байламталардын маанисин түшүнүү

жана туура

колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн маанисин
түшүнүү жана туура колдонуу.
Тааныш буюмдардын, окуялардын олуттуу белгилерин бөлүп, бул
негизде

окшоштуктарды

жана

айырмачылыктарды

табуу.

өз

алдынча же мугалимдин жардамы менен түшүнүктү аныктоо жана
түшүндүрүү. Тема боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө,
бүтүндү элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы боюнча
текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү.
Нерсени салыштыр ып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын
негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;
ошол эле түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана
же мугалимдин жардамы менен, жалпы
боюнча, аларды аныктоо. Тааныш
маанилүү

белгилерин

айырмачылыктарды

бөлү ү,

табууга

мугалимдин

жардамы

объектинин

сүрөтүн тартуу.

логикалык классификац ия

же белгилүү бир түшүнүк

б уюмдарды, иш-чаралардын
жана

ушул

менен

жалгыз

окшоштуктары

негизде.

түшүнүктөрдү

өз

алдынча
аныктоо

Курдаштары менен

же
же
үчүн

биргелешип

уюштуруу; салыштыруу; ошол эле

түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана
мугалимдин жардамы менен жалпылоо
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өз алдынча же

же белгилүү бир түшүнүк

боюнча, аларды сүрөттөө. Жалпы түшүнүктөрд ү билдирүү үчүн
мисал келтир үү. бүтүн предметти эле менттерге бөлүү,
элементтерди

көрө

билүү.

Өздөрүнүн

кезектүүлүгүн

айтып бер үү. Логикалык

бүтүндөн

иш -аракеттеринин
ой объектисин суроого

жооп алуу арыклуу аныктоо: "Ким (эмне) дешет? ал? "бул жөн үндө
андан ары эмне деп айтылат?.

Суроолорго

жо оп берүү:

"Эмне

үчүн сиз мындай деп ойлойсуз?". Өздөрүнүн иш -аракеттеринин
кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык
байламталарды, "бардык", "кээ бир" квантор сөздөрд үн маанисин
түшүнүү, туура колдонуу; бул маалыматтарга таянып

жөнөкөй

корутунду чыгаруу.
3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын программасы
Окуу сабактарынын программалары укпай калган жана начар
уккан окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн күтүлүүчү
жыйынтыктарга
Окуу
берүүнүн

жетишүүнү камсыз кылышы керек.

сабактарынын
болжолдолгон

программалары

башталгыч

ылайыкташтырылган

билим

прог раммасын

өздөштүрүүнүн күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик,
предметтер аралык) жана Универсалдуу
калыптандыруу

программасынын

окуу кыймылдарын

талаптарынын

иштелип чыгат.
Окуу сабактарынын негизги мазмуну
Филология предметтик айма гы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
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негизинде

 сабатты өздөштүрүү

процессинде

окуу жана жазуунун

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;
 мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө
баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;
 кеп бирдиктеринин практикалык г рамматикалык көркөмдөө
жана

куруу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү.

баарлашуунун

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;
 коомдук-турмуштук,

жалпы

жана

атайын

билим

алуу

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди
чечүү

үчүн

жазуу

жана

оозеки

тилин

пайда лануу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү ;
 көркөм

чыгарманын

мазмунун

түшүнүү

көндүмдөрүн

калыптандыруу, текст менен иштөө;
 окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу ;
 баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө
тиешелүү

денгээлде

оозеки

билдирүү

үчүн

дараметин

өнүктүрүү;
 көрүп-угуу жана

угуу

аркылуу оозеки кепти кабыл алуу,

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки

коммуникация

процессинде пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;
 окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу,
алардын

ой

жүгүртүүсүн

өнүктүрүүг ө,

предметтик–

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу кебин
өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.
 анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды
түзүү

боюнча

логикалык

аракеттер;символдук

белги -

аракеттер - алмаштыруу (мисалы, ты бышты тамга менен);
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 билимдердин
өнүктүрүү,

структуралаштыруу;билимдерди
актуалдаштыруу;окуу

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн

кеңейтүү,

иш -аракеттерин
логикалык

тизмегин

түзүү;
 оозеки

жана

жазуу

кебинде

аң -сезимдүү

жана

эрктүү

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, с өз түзүмүн схема түзүү менен)
жана моделди кайра куруу

(сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү

киргизүү);
 пландаштыруу,

контролдоо

жана

жыйынтыктын

натыйжалуугун текшерүү;
 жаш курагына
функцияларын,

тийиштүү
анын

ичинде

кептин

формаларын

толуктоочу

жана

функциясы н

пайдалануу;
 сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн

негиз

түзүү жана

илимий

билимдердин системасын жана ишинин негизги элементтерин,
жаңы билимдерди колдонуу

көндүмдөрүн өнүктүрүү.

4. Кыргыз/орус т или
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү.

Угуу. Оозеки

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.
тексттеги угуп жаткан

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу анын мазмунун

билдирүү. Сүйлөө. Коммуникативдүү

милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн баарлашуунун

максаттарына

жана шарттарына ылайык тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин
диалог

формасын

практикалык

милдетине ылайык оозеки
өздөштүрүү

түрүндө

өздөштүрүү.

Окуу

монологдук баяндоонун практикалык

(сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).
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Окуу

жана

күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү
(саламдашуу,
менен

коштошуу,

кайрылуу).

кечирим,

ыраазычылык,

Орфоэпиялык

суроо -талап

ченемдерди

жана

туура

интонацияны сактоо.
Окуу.

Окуу текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу үчүн

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу.
Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды
иштеп чыгуу. Текстте

камтылган маалыматты чечмелөө жана

жалпылоо. Жаратылыш о бъекттерин жана алардын моделдери
менен алиппедеги

сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү
дидактикалык материалды колдонуп

туура

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. Тексттин

талдоону

пайдалануу

тү зүлүшүн жана тил

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо жана баалоо.
Жазуу.

Сабаттуулук

системасында тамгаларды,

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын
түрү үчүн коюлган

муундарды,

жазуу. Окуу ишинин бул

белгилүү эрежелер боюнча

окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин

сөздөрдү

мазмуну (толук,

тандалма) жөнүндө баяндама

жазуу. Өз чакан тексттерди түзүү

(эссе)

темалар

окуучулар

негизинде,

кызыккан

адабий

угуунун негизинде
өздөштүрүү.

чыгармалардын
ж.б.у.с.). Ж азуу

Үйрөнгөн

боюнча

негизинде,

(элестөөлөрдүн
аудиожазууну

көндүмдөрүн жана ыктарын

тамгаларды кайра жазуу.

Жазуу

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу
(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү).
Сабатт уулукка окут уу .
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Фонетика. Кеп тыбыштары. Сөздүн
маанисинин

тыбыштык түзүмү м енен

биримдигин сезүү. Сөздөгү

тыбыштардын санын,

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

айырмачылык,

басым

түшкөн

жана

түшпөгөн

жумшак ж ана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн

минималдуу бирдиги катары.

Сөздөрдү

муундарга бөлүштүрүү.

Басым ордун аныктоо.
Графика.

Үн

жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы

тыбыштын турумдук
үнсүздөрдүн
е,ё,ю,я

белгиси катары

жумшар туу

тамгаларынын

мейкиндик,

же

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

каткалаӊдоо

функциялары.

ташымал белгиси, абзац.

көрсөткүчү

катары.

Сөздөрдүн

ортосунда

Тамгалардын

тизилүү

катары. Алфавитти

билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары

туура атоо. Алфавит

менен иш алып баруу, та мгаларды колдонуу

сөздүктөр, китеп, каталогдор.
Окуу.

Муундук

окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын
жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.
Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди
түшүнүп

окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным

менен окуу. Кыска

тексттердин

жана ырлардын материалында

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн
сөздөр

менен

окууга

өтүүдө)

окуу

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)
өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.
Жазуу.
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менен

таныштыруу.

көчүрүп жазып жатканда,

Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын
макулдашуусунун
Дептеринин
ыктарынын

жана

так

кыймыл

мейкиндигинде,
өнүктүрүү.

класс

Тамгаларды,

көндүмдөрүн
та ктасында
тамга

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз
көчүрүү.

Айтылышы

сүйлөмдөрдү жазуу.
өздөштүрүү.

багыт

алуу

айкалыштарын,

жана сүйлөмдөрдү

менен карама -каршы келген сөздөрдү жана
Текстти

Тамга

функцияларын

өнүктүрүү.

туура

эмес

колдонуу:

көчүрүүнүн ыкмала рын

графикалык

сөздөрдүн

каражаттардын

ортосунда

мейкиндик,

ташымал белгиси, абзац.
Сөз жана сүйлөм. Сөз талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ
үчүн материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу. Сөздөр менен
сүйлөмдөрдү айырмалоо.

Сүйлөмдөр

менен иштөө: сөздөрдү

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен
кийин сөздөрдү баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү
Орфография.

Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;

сүйлөм

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар; муун боюнча ташымал;
тыныш белгилерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Текстти

өз

алдынча үн чыгарып окууда

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр
оюндар материалдары, сабактар,

сериясы, өздүк

байкоо боюнча анча чоң эмес

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.
Кепт ин граммат икалык ст рукт урасын т үзүү
I. т илдин негизги граммат икалык мыйзамченемдүүлүкт өрүн
практ икалык өздөшт үрүү
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Практикалык

грамматикалык

жалпылоо.

Сүйлөмдөрдү

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы байланышты аныктоо,
сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.
Сүйлөмдөн эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды
билдирген

сөздөрдү

суроолорго

жооп

белгилерди

бөлүп

көрсөтүү.

берүүчү

объекттерди,

билдирүүчү

бириктирүүчү

ким?

Ким?

сөздөрдү

эмне?,

кандай?,

Эмне?

деген

иш -аракеттери

жана

айырмалап,

кайда?

аларды

Эмне

кылат?

суроолоруна жооп берүү. Сөз айкаштарынын баштапкы сан атооч
мүчөлөрү боюнча аныктоо
санды

айыр малоо.

бир, бирөө.

Этиш

Жекелик

чактарынын түрлөрүн бөлүп

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген
аныктап, аларды

учур чак,

жана көптүк
эмне

суроолор боюнча

өткөн чак, келээр чак

терминдери

менен белгилөө.
Сөздөргө суроону туура коюу, жана алар боюнча предметти,
иш-аракетти,

предметтин

абалын,

мейкиндигин,

убакытын,

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын

белгилөө

үчүн суроолордун туура жазуу.
Улама мүчөлөрдүн

жардамы менен

уюшулган этиштик

сөз

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү
айырмалоо.

"зат", "иш-аракет", "белгиси" деген

түшүнүктөргө

алып келүү, андан кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү
өнүктүрүү.

"зат атооч",

этиштердин мезгил
өздөштүрүү.

Зат

"этиш", "сын атооч" менен таанышуу,

менен өзгөрүшүн
атоочтордун

байкоо, "жактоо" терми нин
грамматикалык

түрлөрүнүн

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо.
"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.
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Зат

атоочтун

жөндөлүш

типтерин өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш",
"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.
Ким? Эмне? Эмне кылып жатат? суроолору боюнча жөнөкөй
сүйлөмдүн

түзүлүшүн

структураларды

өздөштүрүү.

өздөштүрүү:

татаал

көпчүлүк

синтаксистик

аныктооч,

мейкиндик,

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

сүйлөмдүн

Өздөштүрүлгөн

жалпы

колдонулган

материалдын чегинде

түрлөрүн

өздөштүрүү.

өз алдынча сабаттуу кепке

ээ болуу.

II. Грамматиканы

өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу

маалымат
Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, аларды
айтуу

ортосундагы

үнсүздөр,

жумшак

түгөйлөш

жана

айырмачылык.
жана

түгөйлөш

Жумшак

каткалаң
эмес

жумшактыгы боюнча аныктоо.
үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү

жана

үнсүздөрдү

тыбыштарды

айырмалоо,
үнсүздөрдүн

Басым, сөздө басым
муундарга бөлүү.

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.

каткалаң

түшкөн

Тыбыштардын

Тыбыштарды

жана сөз

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине
ылайык

так айтуу. Сөздөрдү фонетикалык талдоо.

Графика.

Үн

тыбыштын турумдук

жана тамганын ортос унда айырма. Тамганы
белгиси катары

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү катары. Тамга
эмес

графикалык

каражаттардын
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функцияларын

колдонуу:

сөздөрдүн

ортосунда

Тамгалардын

мейкиндик,

ташымал

белгиси,

тизилүү катары. Алфавитти

билүү: алардын

тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит
баруу,

тамгаларды

Сүйлөмдүн

аягында

колдонуу
суроо

Адамдардын аттары

сөздүктөр,

жана

илеп

абзац .

менен иш алып

китеп,

каталогдор.

белгилери

(таанышуу).

ш аарлар, айыл-кыштактар, дарыялардын

аттарын баш тамга менен жазуу.
Лексика.
Тексттеги
менен

Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү табуу.

сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы

маанисин тактоо.

Бир

сөздөр. түз жана каймана
Синонимдерди
жүргүзүү.

маанилик жана көп маанилик

маанидеги сөздөр

жана антонимдерди

Сөз

жөнүндө түшүнүк.

кепте пайдаланууга

байкоо

курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.
Уӊгу, түпкү тамыры ж өнүндө жалпы түшүнүк.
тектеш, сөздөр түшүнүгүн

өздөштүрүү.

Уӊгулаш

Сөздү

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор

сөздөр,

түзүмү боюнча
боюнча алфавит

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү,
алфавиттик тартип боюнча сөздөр дү жайгаштыра билүү.
Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат
атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз алдынча жана кызматтык сөз
түркүмдөрү. Зат

атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси.

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

атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат

атоочун жекелик саны. Зат
боюнча өзгөрүшү.
өзгөрүшү. Зат

Зат

атоочун жекелик саны, жөндөмө

атоочун

1,2,3 -жагы

атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат
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боюнча боюнча
атоочун көптүк

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат

атоочу морфологиялык

талдоо.
Сын атооч. Сын атоочту

кепте колдонуу,

жана анын

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат
атоочун менен айкашууда са ны, жөндөмө

боюнча өзгөрүшү. Сын

атоочту морфологиялык талдоо.
Ат атооч.

Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.

Жекелик ат

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1,
2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама

ат атоочтордун

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны,
анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке
берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз
түшүнүк.

түрү жөнүндө жалпы

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

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо. Этиштин чактары: өткөн чак,
келээр чак, учур чак.
жана сан

Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак

боюнча өзгөрүшү. Этиштин

I

жана

II жагы боюнча

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.

Этишти

морфологиялык талдоо.
Уӊгу.

Сөздүн

алдына келүүчү аффикс

(орус

тилинде).

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын
милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөм ө формаларын
түзүүсү.

Сөздүн алдына жалгануучу аффикс

(приставка)менен

предлог ортосундагы айырмачылык.
Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү ай ырмалоо.
Мааниси

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн
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бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,

жай

сүйлөмдөр.

эмоционалдык түс (интонация) берүү.
сөздөрдү

Ойго

Сүйлөмдөгү маанилүү

баса белгилөө.

Орфография жана пунктуация.

Орфографиялык сергектикти

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.

Туура жазуу

эрежелерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын се зе билүү: кайда ким
менен, эмне максат менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз

пикирин билдирүү.

Окуу кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин
эрежелерин

өздөштүрүү

(саламдашуу,

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөтт өө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтарды н) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
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тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение

жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын
элементтери менен баяндамалар;

сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.

6. Адабий окуу:
Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү
сүйлөө ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -образын"
түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын
тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун
алуусун

инсандык

багыт

калыптандыруу;адабий чыгармалардын каармандарын

сезимдик
салыштыруу

натыйжалуу

аныктоо

аркылуу

"Мен -образын"

негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып

билүү;жаратылышты сүйүү сезими;каармандардын аракеттеринин
мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан
баа

берүү;дүйнө

жана

кыргыз

көркөм

маданияты

м енен

таанышуунун негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин
иштеп

чыгуу;каармандардын

аракеттеринин
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мазмунун

жана

маанисин

аныктоо

берүү;окуялардын

аркылуу,

адеп -этикалык

сүрөттөрүн

жана

жактан

каармандардын

баа
иш -

аракеттерин оозеки маалыматтард ы алуу аркылуу моделдөө (кайра
түзүү);баарлашуу

максаттарын,

анын

ичинде

угуучунун

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын
пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу;
окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык
себеп-

ырааттуулугун

түзүү;

олуттуу

жана

кошумча

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу;
билимдерди

түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын

иштеп чыгуу;
кабылдоо;

көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук
билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган
чыгармаларды жана башка

иштерди талкуулоодо

өнөктөштөр

менен кызматташуу.
Окуу.
Үн чыгарып окуу. Муундук
акырындап өтүү
текст

таанууга

окуудан бүтүн сөздөрдү окууга

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),
мүмкүнчүлүк

берүү

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш

менен

ылдамдыгын

белгилерине ылайык басым

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.
басым менен белгилеп окуу,

окуу

Тыныш белгилерин

эрежелерин окуу. интон ация-релиз

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу. Ичинен окуп, чыгарманын
маанисин түшүнүү (

көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү

чыгармалар колдонулат). Тексттен
жөндөмү. Тексттин

ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар

кандай түрлөрү жөнүндө
илимий-популярдуу,

керектүү маалыматты табуу

жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу,

аларды

салыштыруу.
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Тексттин

бул

түрлөрүнүн

максатын

өзгөчөлүктөрү.
практикалык

аныктоо.

тексттерди

өздөштүрүү.

Элдик

фольклордук

сүйлөмдөрдөн
Китепти

аты

текстин

айырмалоону

жана

көркөмдөлүшү

боюнча мазмунун болжолдоо.
Тексти өз алдынча
аларды атоо.

мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү,

Маалыматтын

ар кандай түрлөрү менен иштей

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү,
тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда
текстти колдонуу

аркылуу толуктоо. Көркөм

жана маалымдоочу

материалдар менен иштөө.
Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү
катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп
окуу, көркөм, справочная. Китептердин элементтери: мазмуну, баш
сөзү, башкы бет,
түрлөрү:

илимий,

аннотация, иллюстрация. Китептеги
көркөм

(тышкы

көрсөткүчтөр

маалымат

таянуу менен

китептер, маалымдоочу материал).
Китептердин

типтери

(басылмалардын):

китеп -чыгарма,

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары
Окулган
турумуна

материалдын

түрткү

ченемдер жагынан

болгон

мазмуну,
нерселерди

баатырлардын
түшүнүү,

адеп

билүү.

моралдык

талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү, ар

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармалар ындагы
каармандардын,

жүрүм -

өлкөнү

Чыгармалардын

сүйүү

түшүнүктөрдүн окшоштугун

баатырларынын

Тексттердеги каармандарды,

идеялардын,
мүнөздөмөсү.

окуяларды мүнөздөгөн

сөздөрдү

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо
(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын
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аналогия

боюнча

же

тескерисинче

салыштыруу.

каармандарга мамилесин текстти талдоонун негизинде
Баатырдын, каармандын

Автордун
аныктоо.

мүнөздөмөсү. Баатырдын

мүнөзү

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм
тексттин

ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана

кыска ( негизги идеялары).
Берилген

текстти

айтып

берүү

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө
берүүчү

негизги

сөздөрдү

:

чыгарма

каарманынын

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

тандоо),

(тексттен окуянын орду жөнүндө

окуянын

ордун

сүрөттөө

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана
башка тексттер менен иштөө.

Окуу, илимий -популярдуу жана

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.
Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү
жана таяныч сөздөр.
Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга
таянып айтып берүү. аныктоо.

Текстти

толук

жана

кыскача

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлү ү менен).
Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)
Диалогду
баарлашуунун
алдынча

жооп

кептин түрү катары
өзгөчөлүктөрү:
берүү,

жана

кабыл алуу. Диалогдогу

суроолорду
текст

боюнча

түшүнүү,

аларга

суроолорду

өз

берүү;

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп уг уу жана сылыктык менен
талкууланган маселе
көркөм,

боюнча өз ой -пикирин айтуу (окуу тексти,

илимий -таанып

билүүчү

текст).

Окуудан

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.
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тышкаркы

Сөз

менен

иштөө

(сөздүн

түздөн -түз

жана

каймана

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз
байлыгын

активдештирүү.

Жазуучунун
суроого

Монолог

оозеки

текстине таянып, сунушталган тема

жооп

түрү

(формасы)

боюнча

чакан

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана
өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан
айтып

кеп

берүү.

Таасирлерди

катары.

боюнча, же

монолог

айтуу.

көркөм тексттин

же окуган тексттин мазмунун

баяндамада (сүрөттөмө, аргумент,

баяндоо)

(тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып

берүү. Өз

аӊгемесинин планын куруу. Монолог билдирүүсүндөгү

өзгөчөлүктөрдү

эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним,

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу. Чыгарманын
мазмуну

баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын

орду, каармандардын мүнөзү)
темадагы

көркөм каражаттарды берилген

мини -сочинениелерде,

аңгемелерде

пайдалануу

(салыштыруу).
Балдардын окуу чөйрөсү
Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар
адабиятынын классикалык чыгармалары, пси хикалык
кечеӊдеген

кенже

мектеп

окуучуларынын

кабыл

өнүгүүсү
алусуна

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын
чыгармалары.

Китептердин

укмуштуу жоруктар жөнүндө,

ар

кандай

түрлөрү:

тарыхый,

илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары
(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка
элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар,
жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман
иштер жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.
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Адабий пропедевтика

(иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм

адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин

наркын аныктоо үчүн

(мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз каражаттарын билдирүү:
синоним, антоним, салыштыруу.
Адабий түшүнүктөрдөн
(айтып

берүүчү),

сюжет,

багыт алуу: көркөм чыгарма, автор
тема;

чыгарма нын

каарманы,

анын

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга
болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо,
поэзиянын

өзгөчөлүктөрүн

бөлүү

(ритм,

уйкаштык).

Фольклор

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармала рдын
жанрдык түрдүүлүгү. Кичине

элдик формалар (бешик ырлары,

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар)
таануу,

айырмалоо,

негизги

(жаныбарлар

жөнүндө,

Жомоктун

көркөм

(композиция).
жанрлары

маанисин

турмуштук,

аныктоо.

сыйкырлуу

өзгөчөлүк төрү:

Жомоктор
жомоктор).

лексикалык,

курулуусу

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

жөнүндө

негизги

түшүнүк,

курулуш

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын
аракеттери

-

(адабий

чыгармалардын

жана

сөз

чыгармачыл иш -

негизинде)

окуучулар дын

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө:
ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен
сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору,
жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш чаралардын
сактоо);

тизмеги:

сочинение

иш -аракеттерди
элементтери

ишке

менен

ашырууга

планды

изложение,

адабий

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст),
сүрөттөрдүн

чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке

тажрыйбанын негизинде көркөм сү рөттөлүштөрүн түзүү,
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Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат
менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти

практикалык

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

жана

Өз

пикирин

күнүмдүк

өздөштүрүү

билдирүү.

баарлашууда

(саламдашуу,

кеп

Окуу

этикетинин

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү
жай

элементтерин

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр
(суроолор,

өздөштүрүү.

план менен сюжеттик окуя түзүү

сүйлөмдөр

түрүндө).

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Т ексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөр ү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
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тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги
алдында, жамаат менен чогуу

даярдалган план боюнча изложение

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян
жазуу (сочинение).
Окуучулардын

чыгар мачыл

чыгармалардын

негизинде)

ишмердүүлүгү

окуучулардын

адабий

(адабий
чыгарманын

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка,
драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган

текст

менен

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга кирги зүү (себепмамилелерди

түзүү,

иш -чаралардын

тизмеги:

иш -аракеттерди

жүзөгө ашыруу); курамын элементтери менен берүү, өз алдынча
текст

негизинде

көркөм

түзүү

(окшоштук

боюнча,

текст),

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды
бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын
негизинде,

окулган

адабий

чыгармалардын

негизинде

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.
4. Предметт ик -практ икалык окут уу
Предметтик-практикалык

иш -сүйлөө

ишинин

негиздерин

түзүүнүн шарты болуп саналат. предм еттик-практикалык окутуу
сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз
менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучунун
демилгелүү ишке аша турган
Иши

активдүү ой ишине дем берет.

жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү,

жардам сура п

кайрылуу, планын түзүү,

шеригинин чыгармачыл ишин баалоо

(баа берүү үчүн планды

колдонуу, схемалардын пайдалануу,
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сигнал (окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети
жана башка көрүнөө каймана каражаттары, анын ичинде; ар кандай
татаалдыктагы модель үлгүлөрү) сөздөрү.
Мугалимдин
Мугалимдин

тапшырмасын

түшүнүү

жана

аткаруу.

суроолоруна жооп берүү жөндөмдүүлүгү, суроолор

менен мугалимге жана курдаштарына менен кайрырлуу.
Зарыл болгон материалды жана ишти баштоого уруксат алуу.
жумуш кылууга каалоосун билдирүү, ишин аяктоосун билдирүү.
Оозеки

жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамааттык

ишти жүзөгө ашыруу. өндүрүлгөн буюмду атоо. Буюмдун өлчөмүн
аныктоо жана

атоо.

Жардамды

төмөнкүдөй

пландаштыруу

боюнча

түрлөрү

көмөк

колдонулат:

көрсөтүү;

окутуу

окуу
иш

ишин

учурунда

кошумча нускама; маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлгүлөрүн
камсыз кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин
стимулдаштыруу; илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү.
Уюшулган окуучулардын окуу ишме рдүүлүгүн көзөмөлдөө ар
кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи
кептик айтылышка таянуу, андан кийин окуу карталарына, андан
кийин өз алдынча

куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз

ара башкаруу.
Ишмердүүлүктүн түрлөрү.
Ийлеп-чаптоо. Пластилинди жумшартуу. Материалга каалагандай
өзгөртүү, формасын (тоголок, сүйрү, таякча) берүү.

пластилинди

бөлүгүн үзүү, керектүү өлчөмдөгү бөлүктөргө бөлүү. ар кандай
формадагы буюмдарды пластилинден жасоо.
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Аппликация. Даяр формалар жана шаблондор. Формалар

жана

үлгүлөр боюнча контурдун бойлото кесүү. Ар кандай калыптарга
буюмдарды

кесүү.

Кагаздын

каалаган

түсүн

тандоо.

Баракка

чаптоо.
Сүрөт

тартуу.

Тартуу

үчүн

материалдар:

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.

Ар

карандаш,

т үрдүү

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам,

калем,

графикалык
сүрөт тартуу

имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү.

Дарактардын,

канаттуулардын,

жаныбарлардын

сүрөтүн тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
Тематика
алмурут,

бадыраӊ,

матрёшка,
өрдөк,

жана

топ,

түлкү,

иш-аракеттин

сабиз,

машина,
каз,

козу

объектилери:

карын,

жашылчалар.

чыны,

үстөл,

помидор,
Жемиштер,

отургуч,

шар,

алма,

каз,

кубик,

оюнчуктар,

кере бет,

ашкана

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

Кышкы

пейзаж.

Жаз.

Паркта

Ромашкалар, роза, мак, жалбыратар.

жаз.

Теремок.

Чамгыр.

Гүлдөр вазада.

Математика жана информатика предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана
алгоритмдик иш уюштуруу;
 коюлган максатына жана аны ишке ашыруу шарттарына
ылайык

иш-аракеттерин пландаштыруу;

 натыйжа боюнча акыркы

жана кадамдык контролду ишке

ашыруу;
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 маселелерди чечүү ү чүн иш-аракеттердин ыкмаларды жана
натыйжасын

айырмалоо;

 максатка жетүү үчүн

жол тандоо;

 олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация (мис,
объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);
 элементардык маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;
 математика сабактарында

математикалык жана практикалык

маселелерди чечүүдө, мисалы дүкөндөн эсептөө сыяктуу,
өнөктөштөр менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;
 практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык
кепти аң-сезимдүү пайдаланышат.

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан

түшүнүгү

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшүнүктү
калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында

жүзөгө

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүктөр менен иш жүзүндө
иштөөнүн
өлчөө

натыйжасында ачылат; зат тарды эсептөө, көлөмдөрдү

учурунда. Натыйжада, "сан" түшүнүгүнүн математикалык

моделин куруу үчүн үч ыкма ачылат: сандык сан, иреттик сан, сан
көлөмдөрдү өлчөө бирдиги катары.
Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы
түшүнүгүн калып тандыруу менен тыгыз байланышкан. Бул процесс
номурлоо
амалдарды

жана

натуралдык

аткаруу

Нумерацияны

изилдеп

сандар

жүргүзүү
жатканда

турумдук ондук системасын

менен

учурунда

да,

окуучулардын

ишке ашыруу жана

катышына багытталган.
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арифметикалык
калыптанат.
иш -аракеттери
бирдиктердин

Математиканын
түшүнүгү

баштапкы курсунда арифметикалык амалдар

маанилүү

орунду

ээлейт.

Ар

бир

арифметикалык

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди
аткарып, белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана т ерминдерге
таянат. Ар бир изилдөө -иши анын
Сандар

менен

мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.

арифметикалык

амалдарды

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары
ээлейт. Алардын

изилдөөдө
маанилүү орунду

бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн,

биринчиден, эстеп калу у үчүн

балдарга максатты өз убагында

аныктоо, экинчиден, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөздөгү
окутууну

уюштуруу.

Балдар

үчүн

каралган

тапшырмалар

түрдүүлүгү менен айырмаланып жана класстын балдарын
ишине аралашууга тартуу керек.

көп
бүт

балдардын к ызыкчылыктарын

ишке ашырууну, ошондой эле пикирлер ар түрдүү каражаттар менен
жардам берип, иш ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.
Башталгыч

мектептин математика курсунда , албетте, абдан

маанилүү болуп математиканын
анын практикалык
Башкы

негизги мыйзамдары гана эмес,

тиркемелери

экенин белгилей кетүү керек.

нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү

эсептөөлөрдү,

өлчөөлөрдү

аткарып жатканда,

маселелерди

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл. Оозеки
эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана
символдук моделдери пайдаланылат.
Стандарттын

талаптарына

ылайык

башталгыч

мектепте

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем эсептөө көндүмдөрүн
калыптандыруу

керек,

кээ

бир

учурларда,

аларды

автоматташтырууга алып келиш керек.
Эсептөө

көндүмдөрүн

мааниси,

аларсыз

окуучулар

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн мазмунун өздөштүрө албайт
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экенинде гана эмес. Алар
эсептөөлөр

колдонулчу

болбосо, системалуу
химия

жана

физика

ар кандай

сыяктуу

окуу

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.
Программада

оозеки эсептөө

техникалары менен бирге жазуу

эсептөө ыктарына балдарды окутууга зор маани
жүзүндөгү

ыкмаларды

окутуп

жатканда

берилет. Жазуу

алгоритмдештирүү

маанилүү.
Сандар

жана

көлөмдөр .

Буюмдарды

эсептөө.

Нөлдөн

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана
разряддар. Кошулучулардын
менен

суммасы катары көп орундуу сандар

тааныштыруу. Сандарды

салыштыруу жана сандардын

тартиби, салыштыруу белгилери.
(грамм,
убакыт

килограмм,
бирдиги

центнер,

(секунда,

Салмакты өлчөө бирдиктери

тонна);

мүнөт,

көлөм бирдиги

саат).

Бир

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир

тектүү

(литр),
өлчөө

тектүү көлөмдөрдү

салыштыруу жана эсептөө. Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири,
төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
Арифмет икалык амалдар.
Кошуу,
амалдардын

кемитүү,

көбөйтүү

компоненттеринин

жана
ат тары,

бөлүү.

Арифметикалык

белгилери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз
бир компонентин табуу.
Кашаалуу жана

Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма.

кашаасыз сандык туюнтмаларды аткару у тартиби.

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө

арифметикалык

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу
жана топтоо; сумманы жана айырманы санга көбөйтүү).
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Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү текшерүү
аракеттер,

тууралыгын

ыкмалары
баалоо,

(алгоритм, тескери иш -

жыйынтыкты

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).

Текстт ик маселелер менен иштөө
Тексттик

маселелерди

Мамилелерди

камтыган

арфметикалык
маселел ер:

(мынчага аз, мынча эсе аз)

жол

эсеге

менен

көп,

чыгаруу.

мынчага

көп

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын
жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү

жолун

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар
жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны

жана анын

жалпы

үлүшү табуу боюнча маселелер.
Мейкиндик мамилелер. Геомет риялык фигуралар . Предметтердин
мейкиндикте жана жалпактыкта жайгашуус у (өйдө, төмөн, жогоруылдый, оң-сол, ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык,

бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга
чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык
фигуралар.
пирамида,

Таануу

жана

айтуу:

цилиндр, конус.

Геомет риялык көлөмдөр
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куб,

шар,

параллелепипед,

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.
узундугу. Узундук

Үзүк

бирдиги (мм, с м, дм, км).

сызыктын

Периметр. Көп

бурчтуктун периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ).
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.

Көп бурчтуктун аянтын эсептөө.

Маалымат менен ишт өө.
Эсеп,

көлөмдү

өлчөө

менен

байланышкан

маалыматтар ды

чогултуу жана берүү, алынган маалыматты турукташтыруу, талдоо.
Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй
туюнтмаларды түзүү («жана», «жок», «эгер ... анда ...», «чыныгы /
жалган

экенин

...»,

«ар

бири»,

«баардыгы»,«кээ

бири»).

Передметтер дин, сандардын, геометриялык фигуралардын катарын
(чынжырын) эреже боюнча даярдоо. Маалымат

издөө планын,

жөнөкөй алгоритмин, жазуу, түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны
окуу жана толтуруу.
5. Кыргыз/орус т или
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү.

Угуу. Оозеки

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.
тексттеги угуп жаткан

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу анын мазмунун

билдирүү. Сүйлөө. Коммуникативдүү

милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн баарлашуунун

максаттарына

жана шарттарына ылайык тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин
диалог

формасын

практикалык

милдетине ылайык оозеки
өздөштүрүү

түрүндө

өздөштүрүү.

Окуу

монологдук баяндоонун практикалык

(сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).
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Окуу

жана

күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү
(саламдашуу,
менен

коштошуу,

кайрылуу).

кечирим,

ыраазычылык,

Орфоэпиялык

суроо -талап

ченемдерди

жана

туура

интонацияны сактоо.
Окуу.

Окуу текстин түшүнүү. Керектүү материалды та буу үчүн

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу.
Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды
иштеп чыгуу. Текстте

камтылган маалыматты чечмелөө жана

жалпылоо. Жаратылыш объекттерин жана алардын моделдери
менен алиппед еги

сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү. Сөздөрдү
дидактикалык материалды колдонуп

туура

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. Тексттин

талдоону

пайдалануу

түзүлүшүн жана тил

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо жана баалоо.
Жазуу.

Сабаттуулук

системасында тамгаларды,

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын
түрү үчүн коюлган

муундарды,

жазуу. Окуу ишинин бул

белгилүү эрежелер боюнча

окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин

сөздөрдү

мазмуну (толук,

тандалма) жөнүндө баяндама

жазуу. Өз чакан тексттерди түзүү

(эссе)

темалар

окуучулар

негизинде,

кызыккан

адабий

угуунун негизинде
өздөштүрүү.

чыгармалардын
ж.б.у.с.). Жазуу

Үйрөнгөн

боюнча

негизинде,

(элестөөлөрдүн
аудиожазууну

көндүмдөрүн жана ыктарын

тамгаларды кайра жазуу.

Жазуу

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу
(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү).
Сабатт уулукка окут уу .
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Фонетика. Кеп тыбыштары. Сөздүн
маанисинин

тыбыштык түзүмү менен

биримдигин сезүү. Сөздөгү

тыб ыштардын санын,

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

айырмачылык,

басым

түшкөн

жана

түшпөгөн

жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн

минималдуу бирдиги катары.

Сөздөрдү

муундарга бөлүштүрүү.

Басым ордун аныктоо.
Графика.

Үн

жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы

тыбыштын турумдук
үнсүздөрдүн
е,ё,ю,я

белгиси катары

жумшартуу

тамгаларынын

мейкиндик,

же

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

каткалаӊдоо

функциялары.

ташымал белгиси, абзац.

көрсөткүчү

катары.

Сөздөрдүн

ортосунда

Тамгалардын

тизилүү

катары. Алфавитти

билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары

туура атоо. Алфавит

менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу

сөздүктөр, китеп, каталогдор.
Окуу.

Муундук

окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын
жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.
Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди
түшүнүп

окуу. тыныш белг илерине ылайык басым жана тыным

менен окуу. Кыска

тексттердин

жана ырлардын материалында

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн
сөздөр

менен

окууга

өтүүдө)

окуу

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)
өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.
Жазуу.
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менен

таныштыруу.

көчүрүп жазып жатканда,

Манжалардын майда моторикасын өнүктүрүү, кол кыймылдарынын
макулдашуусунун
Дептеринин
ыктарынын

жана

так

кыймыл

мейкиндигинде,
өнүктүрүү.

класс

Тамга ларды,

көндүмдөрүн
тактасында
тамга

муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз
көчүрүү.

Айтылышы

сүйлөмдөрдү жазуу.
өздөштүрүү.

багыт

алуу

айкалыштарын,

жана сүйлөмдөрдү

менен карама -каршы келген сөздөрдү жана
Текстти

Тамга

функцияларын

өнүктүрүү.

туура

эмес

колдонуу:

көчүрүүнүн ыкмаларын

графикалык

сөздөрдүн

каражатт ардын

ортосунда

мейкиндик,

ташымал белгиси, абзац.
Сөз жана сүйлөм. Сөз талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ
үчүн материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу. Сөздөр менен
сүйлөмдөрдү айырмалоо.

Сүйлөмдөр

мене н иштөө: сөздөрдү

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү. Адамдардын атында, чекиттен
кийин сөздөрдү баш тамга менен жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү
Орфография.

Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;

сүйлөм

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар; муун боюнча ташымал;
тыныш белгилерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Текстти

өз

алдынча үн чыгарып окууда

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр
оюндар материалдары, сабактар,

сериясы, өздүк

байкоо боюнча анча чоң эмес

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.
Кепт ин граммат икалык ст рукт урасын т үзүү
I. т илдин негизги граммат икалык мыйзамченемдүүлүкт өрүн
практ икалык өздөшт үрүү
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Практикалык

грамматикалык

жалпылоо.

Сүйлөмдөрдү

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы байланышты аныктоо,
сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.
Сүйлөмдөн эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп ж атканды
билдирген

сөздөрдү

суроолорго

жооп

белгилерди

бөлүп

көрсөтүү.

берүүчү

объекттерди,

билдирүүчү

бириктирүүчү

ким?

Ким?

сөздөрдү

эмне?,

кандай?,

Эмне?

деген

иш -аракеттери

жана

айырмалап,

кайда?

аларды

Эмне

кылат?

суроолоруна жооп берүү. Сөз айкаштарынын баштапкы сан атооч
мүчөлөрү боюнча аныктоо
санды

айырмалоо.

бир, бирөө.

Этиш

Жекелик

чактарынын түрлөрүн бөлүп

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген
аныктап, аларды

учур чак,

жана көптүк
эмне

суроолор боюнча

өткөн чак, келэ эр чак

терминдери

менен белгилөө.
Сөздөргө суроону туура коюу, жана алар боюнча предметти,
иш-аракетти,

предметтин

абалын,

мейкиндигин,

убакытын,

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын

белгилөө

үчүн суроолордун туура жазуу.
Улама мүчөлөрдүн

жардамы менен

уюшулган этиштик

сөз

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берген сөздөрдү
айырмалоо.

"зат", "иш-аракет", "белгиси" деген

түшүнүктөргө

алып келүү, андан кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү
өнүктүрүү.

"зат ат ооч",

этиштердин мезгил
өздөштүрүү.

Зат

"этиш", "сын атооч" менен таанышуу,

менен өзгөрүшүн
атоочтордун

байкоо, "жактоо" терминин
грамматикалык

түрлөрүнүн

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо.
"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.
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Зат

атоочтун

жөндөлүш

типтерин өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш",
"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.
Ким? Эмне? Эмне кылып жатат? суроолору боюнча жөнөкөй
сүйлөмдүн

түзүлүшүн

структураларды

өздөштүрүү.

өздөштүрүү:

татаал

көпчүлүк

синтаксистик

аныктооч,

мейкиндик,

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

сүйлөмдүн

Өздөштүрүлгөн

жалпы

колдонулган

материалдын чегинде

түрлөрүн

өздөштүрүү.

өз алдынча сабаттуу кепке

ээ болуу.
II. Грамматиканы

өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу

маалымат
Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, аларды
айтуу

ортосундагы

үнсүздөр,

жумшак

түгөйлөш

жана

айырмачылык.
жана

түгөйлөш

Жумшак

каткалаң
эмес

жумшактыгы боюнча аныктоо.
үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү

жана

үнсүздөрдү

тыбыштарды

каткалаң

айырмалоо,
үнс үздөрдүн

Басым, сөздө басым
муундарга бөлүү.

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.

түшкөн

Тыбыштардын

Тыбыштарды

жана сөз

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине
ылайык

так айтуу. Сөздөрдү фонетикалык талдоо.

Графика.

Үн

жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы

тыбыштын турумдук

белгиси катары

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү катары. Тамга
эмес

графикалык

сөздөрдүн

каражаттардын

ортосунда

Тамгалардын

мейкиндик,

функц ияларын
ташымал

тизилүү катары. Алфавитти

тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит
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колдонуу:

белгиси,

абзац.

билүү: алардын
менен иш алып

баруу,

тамгаларды

Сүйлөмдүн

аягында

колдонуу
суроо

Адамдардын аттары

сөздүктөр,

жана

илеп

китеп,

каталогдор.

белгилери

(таанышуу).

шаарлар, айыл -кыштактар, дарыялардын

аттарын баш тамга менен жазуу.
Лексика.
Тексттеги
менен

Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү табуу.

сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жарда мы

маанисин тактоо.

Бир

сөздөр. түз жана каймана
Синонимдерди
жүргүзүү.

маанилик жана көп маанилик

маанидеги сөздөр

жана антонимдерди

Сөз

жөнүндө түшүнүк.

кепте пайдаланууга

байкоо

курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.
Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.
тектеш, сөздөр түшүнүгүн

өздөштүрүү.

Уӊгулаш

Сөздү

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор

сөздөр,

түзүмү боюнча
боюнча алфавит

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү,
алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.
Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат
атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз алдынча жана кызматтык сөз
түркүмдөрү. Зат

атооч. Анын кепте колдонулу шу жана мааниси.

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

атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат

атоочун жекелик саны. Зат
боюнча өзгөрүшү.
өзгөрүшү. Зат

Зат

атоочун жекелик саны, жөндө мө

атоочун

1,2,3 -жагы

атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат
талдоо.
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боюнча боюнча
атоочун көптүк

атоочу морфологиялык

Сын атооч. Сын атоочту

кепте колдонуу,

жана анын

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат
атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө

боюнча өзгөрүшү. Сын

атоочту морфологиялык талдоо.
Ат атооч.

Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.

Жекелик ат

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочто р: 1,
2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама

ат атоочтордун

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны,
анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке
берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз
түшүнүк.

түрү жөнүндө жалпы

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

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо. Этиштин чактары: өткөн чак,
келээр чак, учур чак.
жана сан

Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак

боюнча өзгөрүшү. Этиштин

I

жана

II жагы боюнча

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.

Этишти

морфологиялык талдоо.
Уӊгу.

Сөздүн

алдына келүүчү аффикс

(орус

тилинде).

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын
милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын
түзүүсү.

Сөздүн алдына жалгануучу аффикс

(приставка)менен

предлог ортосундагы айырмачылык.
Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо.
Мааниси

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн

грамматикалык түрлөрү менен сөз айка штарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн
бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,
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жай

сүйлөмдөр.

Ойго

эмоционалдык түс (интонация) берүү.
сөздөрдү

Сүйлөмдөгү маанилүү

баса белгилөө.

Орфография жана пунктуация.

Орф ографиялык сергектикти

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.

Туура жазуу

эрежелерин колдонуу.
Кепти өнүктүрүү. Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким
менен, эмне максат менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог

түрүндөгү кепти практикалык ө здөштүрүү. Өз

пикирин билдирүү.

Окуу кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин
эрежелерин

өздөштүрүү

(саламдашуу,

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

о куяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификас ы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктө рүнүн
Берилген текстке план

(абзацтардын) тартиби.
түзүү.
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Текст

планы.

Текст

түрлөрү:

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлү гүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение

жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын
элементтери менен баяндамалар;

сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.
7. Адабий окуу:
Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү
сүйлөө ишинин жаратуучусу катары окуучулардын, "Мен -образын"
түшүнүүнү;окуучулардын жеке сезүү системасына
тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун
алуусун

каармандын

инсандык

багыт

калыптандыруу;адабий чыгармалардын каармандарын

сезимдик
салыштыруу

натыйжалуу

аныктоо

аркылуу

"Мен -образын"

негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып

билүү;жаратылышты сүйүү сезими;каармандардын аракеттеринин
мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан
баа

берүү;дүйнө

жана

кыргыз

көркөм

маданияты

менен

таанышуунун негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин
иштеп

чыгуу;каармандардын

маанисин

аныктоо

берүү;окуялардын

аракеттеринин

аркылуу,

сүрөттөрүн

ма змунун

жана

жактан

баа

адеп -этикалык
жана

каармандардын

иш -

аракеттерин оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра
түзүү);баарлашуу

максаттарын,

анын

ичинде

угуучунун

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын
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пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу;
окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык
себеп-

ырааттуулугун

түзүү;

олуттуу

жана

кошумча

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу;
билимдерди

түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын

иштеп чыгуу;
кабылдоо;

көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук
билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган
чыгармаларды жана ба шка

иштерди талкуулоодо

өнөктөштөр

менен кызматташуу.
Окуу.
Үн

чыгарып окуу. Муундук

акырындап өтүү
текст

таанууга

окуудан бүтүн сөздөрдү окууга

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),
мүмкүнчүлүк

берүү

менен

акырындык менен көбө йтүү. Тыныш

ылдамдыгын

белгилерине ылайык басым

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.
басым менен белгилеп окуу,

окуу

Тыныш белгилерин

эрежелерин окуу. интонация -релиз

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу. Ичинен окуп, чыгарманын
маанисин түшүнүү (

көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү

чыгармалар колдонулат). Тексттен
жөндөмү. Тексттин

ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар

кандай түрлөрү жөнүндө
илимий-популярдуу,
түрлөрүнүн

максатын

өзгөчөлүктөрү.
практикалык

керектүү маалыматты табуу

жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу,

аларды

салыштыруу.

аныктоо.

тексттерди

өздөштүрүү.

Элдик

фольклордук

сүйлөмдөрдөн
Китепти

боюнча мазмунун болжолдоо.
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аты

Тексттин

жана

б ул

текстин

айырмалоону
көркөмдөлүшү

Тексти өз алдынча
аларды атоо.

мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү,

Маалыматтын

ар кандай түрлөрү менен иштей

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү,
тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда
текстти колдонуу

аркылуу толуктоо. Көркөм

жана маалымдоочу

материалдар менен иштөө.
Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү
катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп
окуу, көркөм, справочная. Китептердин элементтери: мазмуну, баш
сөзү, башкы бет,
түрлөрү:

илимий,

аннотация, иллюстрация. Китептеги
көркөм

(тышкы

көрсөткүчтөр

маалымат

таянуу менен

китептер, маалымдоочу материал).
Китептердин

типтери

(басылмалардын):

китеп -чыгарма,

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары
Окулган
турумуна

материалдын

түрткү

ченемдер жагынан

болгон

мазмуну,
нерселерди

баатырлардын
түшүнүү,

адеп

билүү.

моралдык

талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү, ар

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы
каармандардын,

жүрүм -

өлкөнү

Чыгармалардын

сүйүү

түшүнүктөрдүн окшоштугун

баатырла рынын

Тексттердеги каармандарды,

идеялардын,
мүнөздөмөсү.

окуяларды мүнөздөгөн

сөздөрдү

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо
(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын
аналогия

боюнча

же

тескерисинче

салыштыруу.

каармандарга мамилесин текстти талдоонун негизинде
Баатырдын, каармандын

Авторд ун
аныктоо.

мүнөздөмөсү. Баатырдын

мүнөзү

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм
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тексттин

ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана

кыска ( негизги идеялары).
Берилген

текстти

айтып

берүү

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө
берүүчү

негизги

сөздөрдү

:

чыгарма

каарманынын

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

тандоо),

(тексттен окуянын орду жөнүндө

окуянын

ордун

сүрөттөө

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

берүүчү негизг и сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана
башка тексттер менен иштөө.

Окуу, илимий -популярдуу жана

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.
Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү
жана таяныч сөздөр.
Текстти өзөктүү жана та яныч сөздөргө, моделге, схемаларга
таянып айтып берүү. аныктоо.

Текстти

толук

жана

кыскача

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).
Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)
Диалогду
баарлашуунун
алдынча

жооп

кептин түрү катары
өзгөчөлүктөрү:
берүү,

жана

кабыл алуу. Диалогдогу

суроолорду
текст

түшүнүү,

боюнча

аларга

суроолорду

өз

берүү;

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен
талкууланган маселе
көркөм,

боюнча өз ой -пикирин айтуу (окуу тексти,

илимий -таанып

билүүчү

текст).

Окуудан

тышкаркы

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.
Сөз

менен

иштөө

(сөздүн

түздөн -түз

жана

каймана

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз
байлыгын
Жазуучунун

активдештирүү.

Монолог

оозеки

текстине таянып, сунушталган тема
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кеп

катары.

боюнча, же

суроого

жооп

түрү

(формасы)

боюнча

чакан

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана
өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан
айтып

берүү.

Таасир лерди

монолог

айтуу.

көркөм тексттин

же окуган тексттин мазмунун

баяндамада (сүрөттөмө, аргумент,

баяндоо)

(тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып

берүү. Өз

аӊгемесинин планын куруу. Монолог билдирүүсүндөгү

өзгөчөлүктөрдү

эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним,

салыштыруу) каражаттарын тан доо жана колдонуу. Чыгарманын
мазмуну

баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын

орду, каармандардын мүнөзү)
темадагы

көркөм каражаттарды берилген

мини -сочинениелерде,

аңгемелерде

пайдалануу

(салыштыруу).
Балдардын окуу чөйрөсү
Ата-мекен адабияты нын классикалык чыгармалары, балдар
адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык
кечеӊдеген

кенже

мектеп

окуучуларынын

кабыл

өнүгүүсү
алусуна

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын
чыгармалары.

Китептердин

укмуштуу жоруктар жөнүндө,

ар

кандай

түрлөрү:

тарыхый,

илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары
(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка
элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар,
жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман
иштер жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.
Адабий пропедевтика

(иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм

адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин
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наркын аныктоо үчүн

(мугалимдин жардамы менен) көркө м сөз каражаттарын билдирүү:
синоним, антоним, салыштыруу.
Адабий түшүнүктөрдөн
(айтып

берүүчү),

сюжет,

багыт алуу: көркөм чыгарма, автор
тема;

чыгарманын

каарманы,

анын

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга
болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо,
поэзиянын

өзгөчөлүктөрүн

бөлүү

(ритм,

уйкаштык).

Фольклор

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын
жанрдык түрдүүлүгү. Кичине

элдик формалар (бешик ырлары,

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачт ар, табышмактар) таануу,

айырмалоо,

негизги

(жаныбарлар

жөнүндө,

Жомоктун

көркөм

(композиция).
жанрлары

маанисин

турмуштук,

аныктоо.

сыйкырлуу

өзгөчөлүктөрү:

жомоктор).

лексикалык,

курулуусу

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

жөнүндө

негизги

түшүнүк,

курулуш

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын
аракеттери

Жомоктор

(адабий

чыгармалардын

жана

сөз

чыгармачыл иш -

негизинде)

окуучулардын

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө:
ролдор менен окуу, инсенировка, драмат изация; оозеки сөз менен
сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору,
жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш чаралардын
сактоо);

тизмеги:

сочинение

иш -аракеттерди
элементтери

ишке

менен

ашырууга

планды

изложение,

адаби й

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст),
сүрөттөрдүн

чыгармага иллюстрациялоонун негизинде же жеке

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,
Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат
менен

баарлашуун у ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти
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практикалык

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

жана

Өз

пикирин

күнүмдүк

өздөштүрүү

билдирүү.

баарлашууда

(саламдашуу,

кеп

Окуу

этикетинин

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оо зеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оо зеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тар аптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

колдонуу.
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синоним

жана

антонимдерди

Изложение жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги
алдында, жамаат менен чогуу

даярдалган план боюнча изложение

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян
жазуу (сочинение).
Окуучулардын

чыгармачыл

чыгармалардын

негизинде)

ишмердүүлүгү

окуучулардын

адабий

(адабий
чыгарманын

текстин чыгармачыл чечме лөө: ролдор менен окуу, инсценировка,
драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган

текст

менен

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп мамилелерди

түзүү,

иш -чаралардын

тизмеги:

иш -аракеттерди

жүзөгө ашыруу); курамын элементтери мен ен берүү, өз алдынча
текст

негизинде

көркөм

түзүү

(окшоштук

боюнча,

текст),

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү, буюмдун мисалдарды
бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын
негизинде,

окулган

адабий

чыгармалардын

негизинде

диафильмдерди н жана мультфильмерди түзүү.
5. компьютердик сабаттуулук жөнүндө алгачкы түшүнүктөр алуу.
Коом таануу

жана табият таануу (курчап турган дүйнө менен

таанышуу, айлана -чөйрө):
1. курчап турган дүйнө жөнүндө элестөөлөрдү өздөштүрүү;
2.

натуралисттик

мамилелерин

терм индер,

чагылдырган,

убакыттык
жаратылыш

жана

кубулуштарын

объектилерин билдирген сөздөр жана сөз айкаштарын
жана өз алдынча кепке кошуу
окуучулардын

сүйлөө

мейкиндик
жана

өздөштүрүү

(укпай калган жана начар уккан

өнүгүшүнүн

менен);
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өзгөчөлүктө рүн

эске

алуу

3.

Айлана-чөйрөнү

маалымдоо

негиздерин

өздөштүрүү,

дүйнө

бүтүндүгүн сезүү;
4. дүйнөнүн бүтүндүгүн маалымдоо, экологиялык сабаттуулук,
табигый жана коомдук жана жаратылыш чөйрөдө
сактоо

ченемдерин

адамдардын,
эрежелерин

сактоо

жүрүм -туруму,

адеп -ахлактык

ден -соолук

жаратылыш

жүрүм-турумдардын

жана

негизги

өздөштүрүүгө;

5. тышкы дүйнө менен себеп -натыйжалык байланыштарды түзүү
жана аныктоо көндүмдөрүн өнүктүрүү.
Искусство. (Көркөм сүрөт искусствосу):
1.

адамдын жашоосундагы , анын руханий жана адеп -ахлактык

өнүгүүсүндө

көркөм

сүрөттүн

ролу

тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдүн калыптануусу;
2. эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана түшүнүү,
«сулуу

эмести»

чыгармаларын
чыгармаларына

сулуулуктан

баалоо

жөндө мүн

активдүү

айырмалоо,
өнүктүрүү,

көркөм
көркөм

сезимдик -эстетикалык

өнөр

искусство
мамилесин

тарбиялоо;
3. көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө
(көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик көркөм өнөр,
айкел,

долбоорлоо,

ж.б.)

практикалык

б илгичтиктерди

жана

көндүмдөрдү өздөштүрүү;
4. курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык сулуу
объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, аларга өз
сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү жөндөмдүүлүгү;
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5. көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практикалык
көндүмдөрдү өздөштүрүү,

эмгектин адамдардын өмүрүндө жана

коомдогу иштин мааниси жөнүндөгү баштапкы

элестөөлөрдү

калыптандыруу;
6.

материалдардын

касиеттери

жөнүндө

элестөөлөрдү

калыптандыруу;
7.

өзүн-өзү

тейлөө

материалдарды
көндүмдөрүн

көндүмдөрдү

иштеп

чыгуу

өздөштүрүү;

к алыптандыруу;
үчүн

ар

куралдарды

коопсуздукту

сактоо

кандай

колдонуу
эрежелерин

өздөштүрүү;
8.

предметтик -калыптандыруу

ишине

кызыгуу

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу, жеткиликтүүнүн

жана

технологиялык

маселелерди чечүүгө чыгармачыл мамилени жогорулатуу;
9. биргелешкен өндүрүштүк иш -аракет, кызматташтык, өз ара
жардам берүү, пландаштыруу жана уюштуруу алгачкы көндүмдөрүн
калыптандыруу.
Дене тарбия:
1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, и ш
жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү
жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.
2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең
мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы оюндар, ж.б.)
уюштуруу ыктарын өздөштү рүү;
3)

өзүнүн

физикалык

абалын,

физикалык

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;
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жүктөрдүн

көлөмүн

Башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим берүү
программасынын коррекциялык -өнүктүрүүчү жаатынын өздөштүрүү
жыйынтыктары чагылдырат:
Коррекциялык -курс "Кепт ик угууну жана

оозеки кепт ин айт уу

тарабын калыптандыруу" (Жеке сабактар):
28)

эки жеке угуу аппаратын же кохлеардык имплантты жана

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,

окутуу жана

сабактан тышкаркы иш-чаралардын жүрүшүндө, баарлашууда
маектик

жана

окуу-иштик

мүнөздөгү

кептик

материалды

колдонууда угуп кабыл алуу;
29)

окутуу

жана

сабактан

тышкаркы

иш -чаралардын

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү
кептик материалды
30)

окуу

жана

угуу аркылуу таануу, айырмалай билүү;
окууд ан

сырткары

ишмердүүлүктө

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган диалог жана
монологдук мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
туш

31)

оозеки

келди
кептик

берилген

текст

материалды

маалыматтардан

таануу

жөндөмү

негизги
(айрым

сүйлөмдөрдү, сөздөрдү, сөз айкашта рын);
текстти жана милдеттерди аткаруу боюнча суроолорго

32)
жооп

алуу

жөндөмдүүлүгү;

маалыматты

кыйынчылык

оозеки
менен

айтылган

кептик

кабыл

алууда,

түшүнбөстүктөрдү билдирүү;
33)

баарлашуу жагдайды угуп, угуп -көрүп кабыл алууда кеп

бирдиктерине, кептик жа на кептик эмес

контекстиге

таянуу

менен, кептик кабарды алдын алуу жөндөмдүүлүгү;
34)

кептик

материалды

айтууда

үндүн

нормалдуу

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан
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так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган
ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу,
колдонуу

баарлашуунун кептик эмес

аркылуу

ж.б.у.с.) ,

(мимика,

дененин

каражаттарын

абалын,

пластиканы

сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфо эпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура

35)

айтуу,

муундарды

жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;
оозеки кептик

36)

жүрүм -турумду

түзүү; жана оозеки

баарлашууга катышууну каалоону калыптандыруу;
"Музыка жана рит микалык көнүгүүлөр" коррекциялык курсу

(

фронталдык сабактар):
25)

оозеки

түрүндө

көндүмдөрдү

жанрынын

калыптандыруу,

табиятын
заманбап

аныктоо
жана

үчүн

классика

музыка угуп музыкалык сөз каражаттарынын ;
26)

адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий

жана адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдү калыптандыруу;
27)

музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка

жана музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу,
башталгыч эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;
28)

импровизацияда,

үн -хордук

чыгармаларды

аткарууда,

театралдык жана музыкалык -пластикалык композицияларды
түзүүдө музыкалык буркандарды колдонуу.
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29)

Музыка менен кыймылдын байланышын, ритм сезимин,

кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл к оординациясын,
көндүмдөрүн
30)

кыймыл

өнүктүрүү;

атайын ритмикалык көнүгүүлөрдүн (ырлардын айтылышы

менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун кыймылдары
менен бирге ритмикалык басуу ж.б.), музыка менен көнүгүү
кыймылдарын өздөштүрүү;
31)

физикалык өнүгүү кемчиликтерди жоюу жана кыймыл

сапаттарын

өнүктүрүү;

өздөштүрүү,
көркөм

кооз

бийге

даярдык

көнүгүүлөрүн

кыймылдарды, эстетикалык даамды,

кыймылдарды өнүктүрүүгө

салым кошуучу бий

элементтерин өздөштүрүү;
32)

музыкалык-ритмикалык

байланышкан

ишмердүүлүк

тематикалык

жана

менен

терминологиялык

лексиканы өздөштүрүү.
"Угуп кабыл алууну өнүкт үрүү

жана сүйлөө т ехникасы"

коррекциялык курсу ( фронталдык сабактар):
22)

музыкалык

аспаптарды

айырмалоо жана таануу;

(оюнчуктарды)

угуу

аркылуу

үндөрдүн санын, алардын үнүнүн

узактыгын угуу аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн
(чогуу же чогуу эмес), темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн
(кадимки, катуу, тынч), ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу
айырмалоо жана таануу;
23)

окутуу

жана

сабактан

тышкаркы

иш-чаралардын

жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана окуу -иштик мүнөздөгү
кептик материалды

угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу
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24)

окуу

жана

окуудан

сырткары

ишмердүүлүктө

баарлашуунун мүнөздүү абалдарын чагылдырган диалог жана
монологдук мүнөздөгү тексттер ди кабылдоо;
25)

кептик

материалды

айтууда

үндүн

нормалдуу

бийиктигин, күчүн жана тембрин, кадимкидей темпте, абдан
так жана табигый, эмоционалдуу чыгаруу, кептин калыптанган
ритмикалык-интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке
ашыруу аркылуу,
колдонуу

баарлашуунун кептик эмес

аркылуу

ж.б.у.с.) ,

(мимика,

дененин

каражаттарын

абалын,

пластиканы

сүйлөө этикетин сактоо менен; кептин тыбыштык

жагын өзүн-өзү контролдоону ишке ашыруу, орфоэпиялык
эрежелерди билүү, аларды кебинде сактоо;
26)

орфоэпиялык эрежелерд и билүү, аларды кепте сактоо, өз

алдынча сүйлөөдө калыптанган

кептик көндүмдөрүн ишке

ашыруу;
27)

курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл

алуу жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана коомдук
мааниси бар

ызы -чууну; жаныбарлар менен канатту улардын

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары менен байланышкан
ызы-чууну,

адамдын

физиологиялык

абалы менен байланышкан үндөрдү;
ырдоону, эркек жана
28)

окутуу

жана

жана

эмоционалдык

пикир алышуу жана

аял үнүн таануу жана айырмалоо;
сабактан

жүрүшүндө, баарлашууда

тышкаркы

иш -чаралардын

курчап турган дүйнөнүн кептик

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу

тажрыйбаларын колдонуу;

3.1.3. Укпай калган жана начар уккан окуучулардын
окуучулардын башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим
берүүнүн ылайыкташылга н болжолдуу программасын
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өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн
баалоо системасы

Укпай
жеке

калган жана начар уккан

окуучулардын инсандык

натыйжаларына жыйынтыктык баа берилбейт.
Жогоруда

натыйжаларды

белгиленген

жетишкендиктерди

жана

түзүү - билим берүү уюмунун милдети.

Жеке

жетишкендиктерге

жеке

баа берүүнүн натыйжаларын баалоо биринчи

кезекте жашоо жөндөмдүүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча баалоону
камтыйт.
Билим
бекитилген

берүү

уюму

уюмдун

окуучулардын

локалдуу

актылары

типо логиялык

өзгөчөлүктөрүнө негизделген

менен

жана

жекече

жыйынтыктарын баалоо боюнча өз

программасын иштеп чыгат. баалоо программасы Мүмкүнчүлүгү
чектелген окуучулар үчүн Мамлекеттик билим бер үү стандартында
көрсөтүлгөн

жеке

жыйынтыктардын

толук

коомдук

компетенттүүлүгүн баалоо критерийлерин камтыган
(бул натыйжаларынын тизмесин билим берүү уюму
толукталышы

мүмкүн);

баалоо

(жашоо)
тизмесин,

өз алдынча

индикаторлорунун

параметр

тизмесин жана натыйжасын; жыйынтыктардын упай системасын; ар
бир окуучунун жекече

сапаттарын чагылдырган документтерин

(мисалы, "жеке жетишкендиктердин Картасын") жана бүт класстын
жыйынтыктарын

(мисалы,

"

___ -класстын

жыйынтык жетишкендиктеринин Журналы");
боюнча

баа

берүү

материалдары;

окуучуларынын

жеке натыйжалары

баа

берүүнүн

бардык

маселелерин жөнгө салуучу, жергиликтүү билим берүү уюмдардын
актыларынан турат.
Метапредметтик

натыйжалардын

баалоо

объектиси

жана

мазмунунун көрсөткөн универсалдык окуу ыктарынын деӊгээли
төмөнкүдөй түрлөрүнө сапаттуу

баа берүү менен ченесе бо лот:
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Метапредметтик

диагностикалык
ыктарынын

натыйжаларга

милдеттерди

белгилүү

бир

жет үү

аткаруунун

түрүнүн

атайын

универсалдык

даражасына

окуу

баа

берүү

максатында иштелип чыккан натыйжасы катары чыга алышат;


Метапредметтик натыйжаларга жет үү

негиз

инструменталдык

(же чечүү каражаты) катары, жана субъекттердин билим

берүү жана практикалык маселелерди жүзөгө ашыруу ийгилигинин
шарты катары каралышы мүмкүн.
окуу,

айлана-чөйрө

ашыруу

боюнча

ийгилигинине

Математика, эне

текшерүү

жараша,

тили, адабий

тапшырмаларды
жана

баланын

жүзөгө
кетирген

каталарынын мүнөзүн эске алуу менен, ал окуучулардын таанып билүүчүлүк

аракеттерине

бир

катар

ошол

пайда

жыйынтык

чыгарууга болот. жалпы жыйынтыкка багытталган, окуучулардын
биргелешкен

(командалык)

иштердин

жыйынтыгы

иш ин

талап

боюнча

кылган

текшер үү

коммуникативдик

УД

калыптангандыгын баалоого мүмкүндүк берет.

аралык

Метапредметтик

натыйжаларга

жетишкендик

предмет

татаал милдеттерди ийгиликтүү аткарууда көрсөтүлгөн

болот.
Баалоонун
предмети

акыркы

эки

усулунун

болуп окуу ыктарынын

боюнча тапшырмалар

артыкчылыгы

өлчөө

деӊгээлинин калыптанышы

болгондугу эсептелет .

Текшерүү иштерди аткаруунун жыйынтыктары боюнча окуу
иш-аракеттеринин жана маалымат менен иштөө көндүмдөрүн үн
калыптанганд ыгы

(түздөн -түз же кыйыр түрдө) бааланат, ошондой

эле бир катар байланыш жана жөнгө салуу
калыптангандыгы
айрым

иш -аракеттеринин

кыйыр бааланат.

сабактар

жыйынтыктарын баалоо

боюнча

окуучулардын

жетишүү

предметтик жыйынтыктарды баалоону
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көрсөтөт.

Бул

натыйжаларга

жетишүү

үчүн

билим

берүү

жараянынын негизги компоненттеринин эсебинен жүзөгө ашырылат
- негизги окуу планынын милдеттүү бөлүгүндө көрсөтүлгөн
сабактары.

Билим

жана

программасын

окутуу

механизмдери,

анын

жыйынтыктарды

ылайыкталган

предметин
салттуу

баалоо

негизги

тү згөн

түрүндө

Стандартка

билим

көндүмдөрдү
сакталат.

ылайык

окуу
берүү
баалоо

Предметтик

баа

берүүнүн

объектиси болуп метапредметтик иш -аракеттердин негизинде, анын
ичинде мектеп сабактардын мазмуну боюнча
стандарттуу колдонгонунун

каражаттарынын,

билим берүү жана маалыматтык,

билим берүү жана практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү
талаптарына толук ылайык келүүг ө тийиш.
Окутуунун натыйжаларын баалоодо салттуу 5 баллдык шкала
системасы

колдонулат.

натыйжаларын

баалоо

Бул
үчүн

ыкма

окуучулардын

окутуунун

башка

ыкмаларды

колдонууга

багыты

боюнча

тоскоолдук кылбайт.
Коррекциялык-өнүктүрүү
натыйжаларга жетишүүнү

баалоо системасы

сабактардан

- атайын иштелип

чыккан ыкма менен ишке ашырылат жана үзгүлтүксүз мониторинг
жыйынтыктарына
окуучулардын

таянат.
оозеки

укпай
кепти

калган

кабыл

жана

алуусу

начар

жана

уккан
кайра

чыгаруусунун мониторинги окуу жылына эки жолудан кем

эмес

өткөрүлөт (эреже катары, окуу жылынын башында жана аягында);
окуучунун пландаштырылган окутуунун жыйынтыктарына жеткен
учурларда башка убакытта (жыл аягына күтпөй) жүргүзүлүшү
мүмкүн.

Мындан

тышкары,

тыбыш

айтууну

аналитикалык

текшерүү жекече сабактарда ар бир окуу жылынын башында
жүргүзүлөт.
өнүктүрүү

Кептик
жана

эмес кабылдоону, кеп тех нологиясын

музыкалык -ритмикалык
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сабактардын

мазмунун

өздөштүрүү

боюнча жыйынтыгын

текшерүү

ар

бир

чейректин

акырында жүргүзүлөт.
Ар бир окуу жылынын аягында, "Кептик угууну жана оозеки
кептин айтуу тарабын калыптандыруу","Музыка жана ритм икалык
көнүгүүлөр",

"Угуп

кабыл

алууну

өнүктүрүү

жана

сүйлөө

техникасы" сыяктуу атайын (коррекциялык) предметтерди
баруучу мугалимдер класстын
окуучуга

мүнөздөмө

мугалими

түзүшөт.

алып

менен бирге ар бир

Бул

мүнөздөмө

текшерүү

жыйынтыктарын кептик угуу динамикасын, тыбыштык айтылышын,
кептик эмес үнд өрдү, анын ичинде музыканы кабыл алуусун,
ошондой

эле

программалык

талаптарды

өзгөчөлүктөрүнүн анализи чагылдырылат.

өздөштүрүү
Педагогикалык

кадрлардын ишмерд үүлүгүн баалоо окуучулардын БББ ЖББЫБПты
өздөштүрүү

жыйынтыктарын

жетишкендиктерин

жүрүшүндө

натыйжаларын

эске

күтүлүүчү

натыйжаларга

жетишүүгө

алуу

менен

баалоо

өнүктүрүүнүн

акыркы

баа

берүү

жыйынтыгына негизделет.

3.2. Мазмундуу бөлүм
3.2.1.

Окуучулардын

жалпы

(универсалдуу)

окуу

иш-

аракеттерин (ЖОИ) калыптандыруу программасы.
Окуу

сабактар

окуучулардын

боюнча

жалпы

жалпы

иш-аракеттерин

(универсалдуу)

окуу

көрсөткөн,

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компоненттеринде кеӊири б агыт алуусуна,
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окуучулардын

таанып билүү жана билим берүү максатарын

өнүгүүсүнө өбөлгө

түзөт.
ЖОИ программасы
билүүчүлүк

окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -

жана

коммуникативдик

иш -аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Инсандык жалпы окуу

иш-аракетт ерине төмөнкүлөр кирет:

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички
абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт
алуу жана "Жакшы окуучу" үлгүсүн кабыл алуу;
 коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

материалдарына

окуу -таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

муктаждыкты

өнүктүрүү,

окутуу

сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды

колдонуу жөндөмү;
 мугалимдердин,

балдардын,

ата-энелердин

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү
ийгиликсиздиктин

баалоосун
ийгиликтин /

себептерин түшүнүүгө багыт алуу;

 өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;
 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш курагына ылайыктуу баалуулуктарды жан а коомдук ролун
кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек

жашоого

(анын

ичинде

өзгөрүүсүз

анализаторлор

коргоо: көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) орнотуу, аны
реалдуу жүрүм-турумда жана иш-чараларда ишке ашыруу;
 кыймылдуу активдүүлүктүн
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зарылдыгы, мобилдүүлүк;

 өз алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз
карандысыздыкка багыт алуу;
 экологиялык

маданияттын

баалуулуктарын
экологиялык,

негиздери:

кабыл

алуу,

сарамжалдуу,

табигый

өз

дүйнөнүн

ишмердүүлүгүндө

саламаттык -жүрүм-турумдун

нормалары ээрчүү даярдыгы;
 дүйнө

жана

улуттук

көркөм

маданият

негизинде сулуулук жана эстетикалык

менен

таанышуу

сезимин өнүктүрүү;

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.
Жөнгө

салуучу жалпы окуу

иш -аракетт ери төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;
 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте
жаңы окуу материалында
 коюлган тапшырмалар
ылайык

иш -аракет кылуу;
боюнча, ишке ашыруу шарттарына

иш-аракеттерин пландоо;

 натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү

жана

акыркы

текшерүү жүргүзүүнү;
 милдеттерди

жыйынтык

деӊгээлинде баа

талаптарына

берүү, иш -аракеттерди

ылайык
жүзөгө

тиешелүү
ашыруунун

тууралыгын баалоо;
 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын
сунуштарын жана
 сакталган

баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;

анализаторлорду

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;
 иш-аракет
аларга

баа

аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,
берүү

жана

эсепке

алуунун

неги зинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары
жөнүндө жазууну пайдаланууга;
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зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;



Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

аракеттерди кылуу.
Таанып

билүү жалпы окуу иш -аракетт ери төмөнкү ыктар

менен көрсөтүлгөн:
 окуу максаттарын
үчүн

ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө

окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде
контролдонуучу Интернет мейки ндигинде

окуу (анын ичинде

электрондук, санариптик);
 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты

жазуу, анын

ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;


маселелерди

чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдалану уну;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;



көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин
билип,

билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүн

тийиштүү

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерд ен) аныктоо;


аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу
жана

классификация

сыяктуу

логикалык

операцияларды

критерийлерди жана негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;
 айлананын кубулуштарын

изилдөө алкагында

себеп -

натыйжалык байланыштарды түз үү;


объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;


аналогияларды түзүү;
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алардын



маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;


билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

сезүү жана ло гиканын байланышын орнотуу;


ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.

Коммуникат ивдик

жалпы

окуу

иш -аракетт ер

төмөнкү

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн: акыркы күндүн окуяларын
сүйлөм)

(8 -10-

сүрөттөп бере алуу. жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн

суроолорду берүү,

анын мазмунун өткөрүп берүү үчүн сүрөт

тартуу жана сүрөт боюнча

окуя айтып берүү. Объекттин

оозеки

жана жазма сүрөттөлүшү боюнча аны таанып -билүү, жана тартып
сүрөттөө; кээ бир белгилери боюнча айырмаланган эки окшош
буюмдарды сүрөттөп, алард ы салыштыруу.
же бир сүрөт
аталышын

Сүрөттөрдүн тизмеги

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

ойлоп

табуу

(мугалимдин

жардамы

менен).

Сүрөт

мазмунун аныктоочу мурунку же кийинки иш -чараларды айтуу
менен аӊгеме түзүү,

окуянын

менен 10-12 сүйлөм).

атоо

(муга лимдин жардамы

мектептен кийин, сабакка чейин, тыныгуу

учурунда болуп өткөн кызыктуу окуялар

жөнүндө мугалимге,

курбуларына айтып берүү. Бир туугандары, ата -энесине өмүрүнүн
кызыктуу окуялары тууралуу кат жазуу жөндөмүнө ээ болуу .
Өтүнүч, каалоо, түрткү билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин
тапшырмасы боюнча же

өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.

Суроо берип, иши тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере
алат. Таанып -билүү мүнөздөгү суроолорду бере алуу. Оозеки кепти
көрүп-угуу аркылуу кабыл алуу негизинде диалогго катышуу.
Коммуникативдик милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
каражаттарды

туура

колдонуу,
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монологдук

айтып

берүүнү

колдоонуу
аралыктан

менен

ишке

баарлашуу

ашыруу,

ИКТ

каражаттарын

каражаттарын
колдонуу

жана

аркылуу

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү; ар түрдүү

ойлорду

эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн кызматташуу позициясына
умтулуу;жазуу

жана

оозеки

түрүндө

билдирүүлөрдү

куруу;маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым
жасоо;

моно логдук

каражаттарын

айтып

берүүнү

туура колдонуу,

куруу

баарлашуу

баарлашуунун диалог формасын

өздөштүрүү; ар кандай оозеки тапшырмалардын туура чечүү үчүн
толуктоочу ыкмаларды, калган көрүүнү кантип колдонууну билүү;
шериги менен пикир алышууну н тиешелүү каражаттарды колдонуу.
жалпы

окуу

иш -аракеттерин

калыптандыруу,

жазма

чыгармаларынын негизги түрлөрүн үйрөнүү: көчүрүү, баяндоо;
тыныш белгилерин (чекит, үтүр, суроо жана илеп белгилерин)
жазып жатканда колдонуу. Энчилүү аттарда жана чекитт ен кийин
баш тамга жазуу. Сөздөрдү
жөнөкөй учурларында

муундарга бөлүү. ташымалдоочу

эрежесин сактоо. Өтүнүч,

билдирүүгө жөндөмдүү болуу. Мугалимдин
же

өз алдынча кимдир бирөөгө кайрылуу.

каалоо, түрткү

тапшырмасы боюнча
Суроо

берип, иши

тууралуу жоопту бир сүйлөм менен айтып бере алат. Таанып -билүү
мүнөздөгү суроолорду бере алат. Оозеки кепти көрүп -угуу аркылуу
кабыл алуу негизинде диалогко катышуу. Диалогко

катышууга

жөндөмдүү болушу үчүн: маселелердин кезектелишинин жардамы
менен каникул

учурунда дос эмне кылып жатканын билүү үчүн

суроо берүү; жабык сүрөттөр мазмунун билүү үчүн суроо берүү;
жакшы көргөн сабагы жөнүндө, аларды изилдөө жөнүндө сөз кылуу.
Кызыктуу окуялар менен күндү сүрөттөп, мектептин кабарларын
айтып күндөлүк жазуу. Аӊгеме планын түзүү жана (окуяны окуп
байланыштуу) план боюнча баяндама
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жазуу. Кабыл

алынган

ченемдерге ылайык

жазуу иштерин жүргүзүү. Жазуу

негизги ыктарына ээ болуу.

иштеринин

Майрам жөнүндө курбуларынан суроо

аркылуу билүү, же кимдир бирөөгө айтып б ерүү.

Баарлашууну ар

кандай колдонуп, ырааттуу толугу менен сүрөттөлгөн окуялар
менен айкалыштырууга үйрөнүү. Сюжетти
көлөмүн

узартуу

же

азайтуу,

айрым

сактоо, ал эми окуп
сүйлөмдөрдү

ордуна

синонимдердин тандоону колдонуу менен текст жазуу. Каттардын ,
куттуктоолордун тексттерин түзүү, жазма китепчени алып жүрүү.
Окуу-инт еллектуалдык жөндөмдөрү : сабактардын белгилерин
пайдалануу: тааныш объекттер жана көрүнүштөр боюнча маанилүү
белгилерин бөлүү. Логикалык аракет талдоо жөндөмдүүлүктөрүн:
салыштыруу,

тандоо,

өздөштүрүү;

негизгини

Башталгыч

бөлүү,

жалпылоого

эмпирикалык

таянып

жалпылоонун

жөндөмдүүлүгү. Уруулары жана белгилүү бир айырмачылык менен
тааныш түшүнүгүн аныктоо.

"жана", "же", "жок"

логикалык

байламталардын маанисин түшүнүү жана туура колд онуу "бардык",
"бир" деген логикалык сөздөрд үн маанисин түшүнүү

жана туура

колдонуу.
Объектилердин
көрүнүштөрд үн
аракет

белгилери менен иш: тааныш объекттер жана
маанилүү белгилерин бөлүү.

системасына

ээ

болуу,

салыштыруу

маанини тандоо жөндөмдүүлүктөрү.
жалпылоо

жөндөмдүүлүгү.

Логикалык талдоо

Уруулары

боюнча,

Башталгыч эмпирикалык
жана

айырмачылык менен тааныш түшүнүгүн аныктоо.
"жок"

не гизги

белгилүү

бир

"жана", "же",

логикалык байламталардын маанисин түшүнүү

жана туура

колдонуу "бардык", "бир" деген логикалык сөздөрд үн маанисин
түшүнүү жана туура колдонуу.
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Тааныш буюмдардын, окуялардын олуттуу белгилерин бөлүп, бул
негизде

окшоштуктарды

жана

айырмачылыктарды

табуу.

өз

алдынча же мугалимдин жардамы менен түшүнүктү аныктоо жана
түшүндүрүү . Тема боюнча негизги компоненттерин баса белгилөө,
бүтүндү элементтерге ажыратуу; мугалимдин тапшырмасы боюнча
текстин маанилүү жерин табуу, ошондой эле мисал келтир үү.
Нерсени салыштырып, окшоштуктардын же айырмачылыктардын
негизинде, өзгөчөлүгү бар экендигин же жок экендигин табуу;
ошол эле түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү салыштыруу жана
же мугалимдин жардамы менен, жалпы
боюнча, аларды аныктоо. Тааныш
маанилүү

белгилерин

айырмачылыктарды

бөлү ү,

табууга

мугалимдин

жардамы

объектинин

сүрөтүн тартуу.

логикалык классификация

же белгилүү бир түшүнүк

буюмдарды, иш -чаралардын
жана

ушул

менен

жалгыз

окшоштукта ры

негизде.

өз

түшүнүктөрдү

же

алдынча
аныктоо

Курдаштары менен

же
үчүн

биргелешип

уюштуруу; салыштыруу; ошол эле

түрдөгү тааныш түшүнүктөрдү са лыштыруу жана
мугалимдин жардамы менен жалпылоо

өз алдынча же

же белгилүү бир түшүнүк

боюнча, аларды сүрөттөө. Жалпы түшүнүктөрд ү билдирүү үчүн
мисал келтир үү. бүтүн предметти элементтерге бөл үү,
элементтерди

көрө

билүү.

Өздөрүнүн

кезектүүлүгүн

айтып бер үү. Логикалык

бүтүндөн

иш-аракеттеринин
ой объектисин суроого

жооп алуу арыклуу аныктоо: "Ким (эмне) дешет? ал? "бул жөн үндө
андан ары эмне деп айтылат?.

Суроолорго

жооп бер үү:

"Эмне

үчүн сиз мындай деп ойлойсуз?". Өздөрүнүн иш -аракеттеринин
кезектүүлүгүн ойлонуштуруу, "жана" ", же", "жок" логикалык
байламталарды, "бардык", "кээ бир" квантор сөздөрд үн маанисин
түшүнүү, туура колдонуу; бул маалыматтарга таянып
корутунду чыгаруу.
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жөнөкөй

3.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын программасы
Окуу сабактарынын программалары укпай калган жана начар
уккан окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн күтүлүүчү
жыйынтыктарга
Окуу
берүүнүн

жетишүүнү камсыз кылышы керек.

сабактарынын
болжолдолгон

программалары

башталгыч

ылайыкташтырылган

билим

программасын

өздөштүрүүнүн күтүлүүчү жыйынтыктарга (инсандык, предметтик,
предметтер аралык) жана Универсалдуу
калыптандыруу

программасынын

окуу кыймылдарын

талаптарынын

негизинде

иштелип чыгат.
Окуу сабактарынын негизги мазмуну
Филология предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 сабатты өздөштүрүү

процессинде

окуу жана жазуунун

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;
 мазмундуу окуу жана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө
баарлашуу кө ндүмдөрүн иштеп чыгуу;
 кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө
жана

куруу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү.

баарлашуунун

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;
 коомдук-турмуштук,

жалпы

жана

атайын

билим

алуу

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышка н маселелерди
чечүү

үчүн

жазуу

жана

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү ;
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оозеки

тилин

пайдалануу

 көркөм

чыгарманын

мазмунун

түшүнүү

көндүмдөрүн

калыптандыруу, текст менен иштөө;
 окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу ;
 баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүр үүгө
тиешелүү

денгээлде

оозеки

билдирүү

үчүн

дараметин

өнүктүрүү;
 көрүп-угуу жана

угуу

аркылуу оозеки кепти кабыл алуу,

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки

коммуникация

процессинде пайда болгон көндүмдөрдү колдонуу;
 окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүкт өрүнүн пайда болушу,
алардын

ой

жүгүртүүсүн

өнүктүрүүгө,

предметтик –

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу кебин
өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.
 анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды
түзүү

боюнча

логикалык

аракет тер;символдук

белги -

аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты тамга менен);
 билимдердин
өнүктүрүү,

структуралаштыруу;билимдерди
актуалдаштыруу;окуу

алгоритмизациялоо;ой -жүгүртүүнүн

кеңейтүү,

иш -аракеттерин
логикалык

тизмегин

түзүү;
 оозеки

жана

жазуу

кебинде

аң-сезимдүү

жана

эрктүү

сүйлөө;моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен)
жана моделди кайра куруу

(сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү

киргизүү);
 пландаштыруу,

контролдоо

натыйжалуугун текшерүү;
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жана

жыйынтыктын

 жаш курагына
функцияларын,

тийиштүү
анын

кептин

ичинде

формалар ын

толуктоочу

жана

функциясын

пайдалануу;
 сүйлөө ишин өнүктүрүү үчүн

негиз

түзүү жана

илимий

билимдердин системасын жана ишинин негизги элементтерин,
жаңы билимдерди колдонуу

Мекен таануу,

көндүмдөрүн өнүктүрүү.

коом таануу жана табият таануу

Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 айлана-чөйрө, өз өлкөсү, шаары, айылы,

өзү жөнүндө

негизги түшүнүктөрдү калыптандыруу;
 экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;
 негизги

адеп -ахлактык

нормаларды

жана

башка

адамдарга, коомдук топтор жана жамааттар арасындагы
мамилелеринин эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу
боюнча багыт алуу;
 сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык
анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн)реалдуу иш аракеттерди жасоо

жана жүрүм - турумунда

аны ишке

ашыруу;
 белги-символдук

каражаттарды

ичинде даяр моделдерди

пайдалануу,

анын

кубулуштарын түшүндүрүүдө

же объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;
 жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин т ышкы
белгилери

же

белгилүү

негизинде салыштыруу;
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мүнөздүү

касиетте ринин

 сакталган анализаторлордун
толуктоочу

жолдорун

ишмердүүлүктүн ар кандай
калыптандырууга

шайкеш

пайдалануу;
 ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн
кеп

каражаттарын

колдонуу,

монолог

тиешелүү

кебин

түзүү,

кептин диалог формасына ээ болуу;
 өз

иш-аракеттерин

жана

өнөк

менен

кызматташууну

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;

Бизди
табигый

курчап турган жаратылыш. Адам
объекттер

жаратылыш.

буюмдар.

Объекттердин

салыштырмалуу
жайгашуусу

жана

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

сол,
мисал:

тарабынан түзүлгөн

Жансыз

б елгилери

ж.б.).

жана

(түс,

Мейкиндикте

жогору,
жыл

төмөн,

формасы,

предметтердин

ж.б.).

мезгилдеринин

жандуу

Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Айлана

-чөйрөдөгү

заттардын

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар,
суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар
практикалык иштер. Жыл дыздар

менен жөнөкөй

жана планеталар. Күн - бизге

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык
булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы
түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. Географиялык карта жана
план. Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста
жана картада жайгашуусу.

Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү

табигый объектилери. Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн
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менен түндүн алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу,
күн менен түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мез гилдери,
алардын

мүнөздөмөлөрү

туулган аймактагы

(байкоолордун

жыл

негизинде).

Өзүнүн

мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба

ырайы, анын компоненттери (абанын температурасы, булутттар,
жаан-чачындар,

шамал).

Өз

аймактын

аба -ырайы.

Жер

кыртышынын формалары: өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор
(жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн жана тоолордун картадагы шарттуу
белгилери).

Өз

аймагынын

Жер

кыртышынын

формалары:

(байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз , дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

касиеттери. Суунун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

аймагынын

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүм дүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
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(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси.
аталышы,

Жапайы,

байкоолордун

адам

маданий

жана

жашоо

бө лмө

чарбачылыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын
негизинде

кыскача

мүнөздөмө.

Козу -

карындар: жегенге жараган жана уулуу. Козу карындарды чогултуу
эрежелери.

Жаныбарл ар

жана

алардын

ар

түрдүүлүгү.

Жаныбарлардын жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу,
жылуулук, азык-түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда
жашоочулардын,
жана

алардын

сойлоп

жүрүүчүлөр,

айырмачылыктары.

канаттуулар,

Ар

кандай

жаныбарлар

жаныб арлардын

тамактануу өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы
жана

үй

жаныбарлары.

Жаратылыш

жаныбарлардын ролу. Жапайы
аталыштары ,

адам

турмушунда

жаныбарларды коргоо, аларга аяр

мамиле, үй жаныбарларын багуу. Өз
алардын

менен

аймагынын жаныбарлары,

байкоолордун

негизинде

кыскача

сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

жаныбарлар

Табигый
үчүн

жааматтын
азык-түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз каран дылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
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Иш

менен адам

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын

табигый

мыйзамдарды

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

өздөштүрүүсү.
жана

мисалынын

терс

Жаратылышка

таасирлери

негизинде).

адам

(тегерегиндеги

Табияттагы

жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары,
улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун аб алын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.
Адам жана коом.
Коом- жалпы маданияты менен бириккен

жана бири -бири менен

биргелешкен иш-чаралар менен орток бир макс ат менен тыгыз
байланышта
коомунун

болгон

негизи

адамдардын

катары

рухий,

чогулушу

катары.

адеп -ахлактык

жана

Кыргыз
маданий

баалуулуктар.
Адам коомдун мүчөсү катары,
алып жүрүүчүсү.

маданияттын

жаратуучу жана

коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин
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маданиятын өнүктүрүү. Башка адамдар менен
Республикасынын

ар

кайсы

улуттун

жана

мамилелер. Кыргыз
коомдук

топтордун

өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара
жардам, башкалардын пикирлерин угуу

жөндөмү. Адамдын жан

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдорго колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класс та, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мектеп окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтым ак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
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Коомдук транспорт. Шаардык жана айы лдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кы ргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын

негизги

мыйзамы.

Бала

укуктары.

Кыргыз

Республикасынын Президенти.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тиле ктештикти жана
мекендештер
катары.

ортосундагы
Өзү

өзгөчөлүктөрү,

туулган
кесиптери.

байланышты
жердин
Өз

бекемдөө

адамдардын

каражаты
эмгегинин

аймагынын жашаган элдердин

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары.
Туулган жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -соолук
жана дени сак жашоонун мааниси. Мектеп окуучусунун
тартиби,

күн

эмгек жана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене

тарбия, таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн
шарт катары. Чыӊ

ден соолук үчүн ар бир адамды н өзүнүн жеке

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.

Жеӊил

жаракатта,

үшүк алганда, күйүп кетүүдө алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн
мектепке чейинки жол, жолдо
Жылдын

ар кайсы мезгилинде жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз

жүрүм-турум эрежелери. Өрт
электр

коопсуз жүрүм -турум эрежелери.

энергиясын,

сууну

коопсуздугунун
колдонуунун

негизги

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.
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эрежелери, газ,
эрежелери.

Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш
адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелер и. Айланада
адамдардын ден соолугу жана

жашаган

коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар

бир адамдын моралдык парзы.
Искусство предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу
жана

баамдай б илүү

(ж.б., китеп мисалдарды көрүүгө,

басылмалары)
 "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту
көрө билүү

жөндөмү;

 көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы
тарабын жана турмуш кубулуштарын

сүрөттөө жөндөмү,

таануу жана сүрөттөө;
 ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык
билгичтиктер жана көндүмдөр;
 мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам
түзүү көндүмдөрү;
 сүрөттү окуу жана табигый түрү менен салыштыра билүүнү;
 таралган

салттуу

элдик

кол

өнөрчүлөрдүн

жана

кол

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди (анын ичинде ата -энесинин)
билүүсү;
 материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле
жасоо эрежелерин билүү;
 материалдардын
кездемеден,

айрым
чопо,

түрлөрү
табигый
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менен

иштөө

сүрөттөр,

(кагаз,
ж.б.)

жөндөмдүүлүктөрү; тапшырмага ылайык

өндүрүү үчүн

материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;
 айрым

материалдарды

пайдалануу

кайра

көндүмдөрү;

иштетүү

коопсуздук

боюнча

курал

талаптарын

жана

санитардык талаптарды билүү;
 өзүн-өзү

жардам

көндүмдөр,

кол

менен

иштетүү

материалдардын кээ бир ыкмалары;
 куралдар менен коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,
бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана саюу (тигүү ийнеси);
 буюмдун формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;
 татаал

эмес

жөнөкөй

фор мадагы

буюмдарды

чагылдыра

билүү,

буюмдардын формасын ийлеп -чаптоодо, графикада

колдонуу.
Көркөм өнөр

түрлөрү.

Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм чыгармачылык
өзгөчөлүктөрү:
образдык

сүрөтчү

мааниси:

жана

көркөм

жалпылыкты бир нерсе аркылуу

көрүүчү.
элес

Көркөм

сүрөт,

анын

өнөр,

анын

шарттулугу,

көргөзүү. Адеп -ахлактык жана

эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык көркөм чыгармаларда
чагылдырылышы:

жаратылыш,

адамга

жана

коомго

мамиле.

Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: окшош туктар жана
айырмачылыктар. Адам жана табигый дүйнө чыныгы жашоодо:
адамдын элеси, көркөм мүнөзү.
Сүрөт (рисунок). Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем,
пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.

Ар

түрдүү

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскус тводо
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам,

графикалык
сүрөт тартуу
имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу
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көрсөтүү.

Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын сүрөтүн

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
Живопись.
имараттардын,

Живопистик
буюмдардын

материалдар.
сулуулугун

Жаратылыш,

жана

көп

адам,

түрдүүлүгүн

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин
негизи.
көркөм

Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн
каражаттарын тандоо. Адам

ба ласынын жана табиятын

живопистеги образдары.
Скульптура.
түзүүдөгү

Скульптура

скульптуранын

пластикалык

скульптура

материалдары,

ролу.

көркөм

материалдары

көркөм

образ

образ

түзүү

менен

үчүн

элементардык

башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, тоголотуу, көл өмдү, форманы
чоюу). Көлөм
темалары. Адам

- айкел тилинин негизи. Скульптуранын

негизги

жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу

билдирүү.
Көркөм долбоорлоо жана дизайн . Көркөм долбоорлоо жана
моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалда рдын ар
түрдүүлүгү. көркөм образ түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен
иштөөнүн элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу, көлөмдү,
форманы чоюу,
долбоорлоо

жана

кагаз

жана картон

моделдөөнүн

- ийүү, кесүү). Көркөм

ыкмаларын

адам

жашоосунда

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Декоративдик-жасалгалоо
жасалгалоо

көркөм өнөрү.

Декоративдик-

көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда

анын ролу. Элдик маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик
буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек, музыка, ырлар, бийлер,
эпостордо, уламыштарда, жомоктордо)

синтетикалык

жөнүндө түшүнүк. Салттуу маданияттагы адамдын образы.
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мүнөзү
Эркек

жана аял сулуулугу элдик

маданиятта,

жомоктордо, ырларда.

Сыйкырдуу образдар элдик маданиятта жана көркөм өнөр дө.
Композиция.

Композициянын

тегиздиктеги

жана

мейкиндиктеги башталгыч ыкмалар. Түшүнүктөр: композицияны
куруудагы горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр:
горизонттун линиясы, жакын - көбүрөөк, алысыраак -көбүрөөк,
тосуулар. Композициядагы айыр мачылыктын ролу:

төмөн жана

жогору, ири жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б.
Симметрия жана асимметрия.
Түс. Негизги

жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын
эмоционалдык үнүн жан а көркөмдөөдөгү

ролу. Түстүн сезимдик

мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү.
Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн түс
Линия. Линиялардын

аркылуу көргөзүү.

түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал,

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жа на алардын белгилик табияты.
Чийин, штрих,

так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын,

жаныбарлардын сезимдик абалын

көргөзүү.

Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды
тегиздикте

жана

окшоштугу
Табигый

жана

тү рлөрү.

формалар.

формасынын

мейкиндикте

чагылдыруу.

Жөнөкөй

Формалардын

геометриялык

формалар.

өзгөрүшү.

Буюмдун

Формалардын

буюмдун мүнөздөмөсүнө

тийгизген таасири.

Силуэт.
Көлөм.

Көлөм

мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү

композициялардын көркөмдүгү.
Ыргак (Ритм). Ыргактын

түрлөрү (тынч, жай, тынчы жок

жана башкалар). Чийиндердин түстөрдүн, тактардын ыргагы. Сүрөт
жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын ролу.
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Композицияда элементтердин ыргагы аркылуу кыймылды көрсөтүү.
Декоративдик-көркөм өнөрдө ритмдин өзг өчө ролу.
Искусст вонун маанилүү т емалары .
Жер

жалпыбыздын

-

кубулуштарына

байкоо

эмоционалдык

абалын

мезгилдеринин,

Табият

жүргүзүү,
түндүн,

чагылдыруудагы

жана

жаратылыш

алардын

мүнөзүн

жана

Аба

ырайынын,

жыл

айырмалоо.

күндүн,

жаратылышты

үйүбүз.

ар

кандай

айырма.

убактарында

Пейзаж

жанры.

Табияттын ар кандай көркө м сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар кандай
искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. Табияттагы
имараттар: куштардын уясы, ийиндер, бал челек, таш бака кабыгы,
үлүлдүн үй, ж.б.
Адам, адамдар ортосундагы мамилелер . Дүйнө жүзүндөгү ар
кандай маданиятта рда адамдын образы. Замандаштардын образы.
Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө
Сүрөт

каармандарынын

сапаттарын

мыкты

ойготуучу

боорукердик,

темалары искусстводо.

адамдык

сезимдерди

жан

дүйнөсү

жана

көркөм

мээримдүүлүк,

колдоо,

камкордук,

жана
образы:

б аатырлык,

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка себеп болуучу
каармандардын сүрөттөрү.
Искусство
ыӊгайлуу

бүгүнкү

жана

транспорт

күндө

көркөмдүү

түрүнүн

биздин

айланабызда.

турмуш -тиричилик

долбоорлорун

түзүү

кооз,

буюмдарын,

үчүн

искусство

материалдарын жана ар кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары.
Адамдын

күнүмдүк

уюштуруудагы

турмушундагы,

көркөм

түшүнүк. Натрюморт

өнөрдүн

физикалык

(пластикалык)

ролу

чөйрөсүн
жөнүндө

жанры. Имараттар жана сейил парктарын,

транспорт, идиш -аяк, эмерек жана кийим-кечелерди, китептерди,
оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.
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Көркөм-чыгармачылык иш т ажрыйбасы . Көркөм өнөр, сүрөт
жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнча ар кандай
иш-чараларга катышуу.

Сүрөт тартуу,

декоративдик

негиздерин

искусство

живопись, айкел,
өздөштүрүү.

Көркөм

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: композиция, форма, ритм,
сызык,

түс,

көлөм

фактура.

чөйрөсүнүн

моделдерин

пластикасы

менен

Адамдын

түзүү.

иштөө

турмуштук

Ийлеп -чаптоо

боюнча

предметтик
жана

башталг ыч

кагаз

көндүмдөрүн

өздөштүрүү.
Живописте,

сүрөт

долбоорлоодо өз оюн

тартууда,

жардамы

тактарды,

менен

түзүүдө,

көркөм

ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды

тандоо жана пайдалануу.
мейкиндикти,

аппликация

Түс,
көлөмдү,

маанайды

тон, композицияны, чийинди,
материалдын

чагылдыруу.

Ар

фактурасынын
түрдүү

көркөм

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды жекече жана
жамааттык

ишмердүүлүктө

пайдалануу:

компьютердик

анимация,

аппликация,

мультипликация,

коллаж,

граттаж,

толук

масштабдуу

кагаз пластика сы, гуаши,

акварель,

фломастеров, пластилин, чопо, гуашь, карандаш, сыя,

пастель,

колдонуучу

жана табигый материалдар.
Көркөм

искусство

каражаттарын

чыгармаларынын

талкуулоого

катышуу,

мазмунун

чыгармага

жана

мамилесин

билдирүү.
Жалпы маданий жана жалпы эмгек компетенттүүлүгү. Эмгек,
өзүн-өзү тейлөө маданиятынын негиздери
Кол менен буюмдарды жасоонун элементардык жалпы эрежелери
(ыӊгайлуулук, эстетикалык көркөмдүк, бекемдик,
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буюмдардын

жана айлана-чөйрө гармониясы). Чийки заттардын булагы к атары
жаратылышты урматтоо. Чеберлер жана кесиптер.
Тапшырманы талдоо, жумуш ордун уюштуруу, ишинин түрүнө
жараша, ишти пландаштыруу. Иш ордунда материалдарды жана
эмгек куралдарын сарамжалдуу бөлүштүрүү, жумуш убактысын
бөлүштүрүү. Маалымат
башка

алуу жа на талдоо (окуу китебинен жана

дидактикалык материалдардан), иш -аракетин уюштурууда

анын пайдалануу. Ишти көзөмөлдөө жана жүрүшүн өзгөртүү.
Чакан

топтордо иштөө, кызматташтыкты ишке ашыруу, коомдук

ролдордун (лидери жана кол алдындагылары) аткары лышы.
Башталгыч

чыгармачыл

жана

долбоорлоо

(долбоор

түзүү,

маалымат жана анын ишке ашыруу). Татаал эмес жамааттык,
топтук

жана

арасындагы

жеке

долбоорлор.

мамилелердин

Биргелешкен

маданияты.

Өзүн

иште

адамдар

-өзү

сактоо

жеткиликтүү түрлөрү боюнча иштерди аткаруу, ички иши, балдар,
кишилер жана курбуларга

жеткиликтүү жардам түрлөрү менен

камсыз кылуу.
Ишти аткаруу үчүн материалдарды даярдоо. Материалдарды
сарамжалдуу пайдалануу. Алардын декоративдик -көркөмдүк жана
структуралык

өзгөчөлүктөрү

боюнча

матери алдарды

тандоо,

буюмдун максатына жараша, материалдарды кайра иштетүүдө
тиешелүү методдорун колдонуу.
Материалдарды кайра иштетүүдө каражаттар жана буюмдар
менен иштөө (колдонулган куралдардын аттарын

билүү), аларды

сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу үчүн ыкмаларды

ишке

ашыруу.
Технологиялык
элестөөлөр: буюмдун

процесстин

жүрүшү

жөнүндө

жалпы

түзүлүшүн жана дайындалышын талдоо;

практикалык иш-аракеттердин жана технологиялык амалдардын
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ырааттуулугун тегиздөө; материалдарды жана эмгек куралдарын
тандоо; сарамжалдуу белги; бөлүктөрдү алуу үчүн кайра иштетүү,
буюмду

чогултуу,

кооздоо, буюмду иш -аракетте текшерүү;

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү.
Дене тарбия предметтик аймагы
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 ден

соолугун

бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

дене

тарбия

маанилүүлүгүн түшүнүү;
 коомдук

жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо
маанилүүлүгүн түшүнүү;
 адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү
үчүн дене тарбия маанисин

баштапкы

түшүнүктөргө ээ

болуу;
 кыймылдардын
тажрыйбаны

негизги

түрлөрүн

боюнча

өздөштүрүүгө;

 кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,
дене

аткаруу

тарбия

жүрүшүндө

билим

өзүн -өзү кабыл алуу,
тапшырманы

сактоо

жөндөмдүүлүгү;
 дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;
 машыгуу

учурунда

иш -аракеттерди

көрсөтүлгөн

ырааттуулукта кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;
 машыгуу

учурунда

кыйынчылыктарга

туруштук

берүүгө

түрткү иштеп чыгуу;
 өз жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлө рүн
жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;
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 физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын
ала билүүнү;
 физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга
жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;
 кыймылга

жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичине

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып кирүү жөндөмү;
 ишмердүүлүк

ыкмасын

жана

ишинин

натыйжасын

айырмалай билүү жөндөмүнө;
 дени

сак

жана

коопсуз

жашоону

жөндөө,

саламаттыкты

сактоонун, жүрүм -туруму; дени сак жана коопсуз жашоо
эрежелерин өздөштүрүү;
 кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти
пайдалануу;
 машыгуу учурунда

улуу адамдар жана курдаштары менен өз

ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;
 дене тарбия

сабактарында баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу, түшүнүү жана

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.
Дене тарбия.
Дене т арбия жөнүндө билимдер
Дене тарбия.

Дене тарбия жөнүндө баштапкы билимдерди

калыптандыруу. Дене

тарбия

ден соолуукту бекемдөө үчүн

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө,
лыжа менен басуу, с үзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар
катары. Дене

тарбия

көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү

жүктөмдөр.
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Машыгуу

учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды
тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык
физикалык

көнүгүүлөр .

сапаттардын

өсүшүнө

Физикалык
жана

көнүгүүлөрдүн

физикалык

өнүгүүсүнө

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги
физикалык

сапаттарын

өнүктүрүү

менен

дене

тарбиянын

байланышы. Негизги физикалык сапаттары н мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Спортт ук иш-ыкмалары.
Өз алдынча машыгуулар . Дененин туура турушуна шарт түзүү
жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды өнүктүрүү
үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден соолукту
чыӊдоо

боюнча иш -чараларды аткаруу; (эртең мененки машыгуу,

физкультминуткалар).
Өз

алдынча оюндар жана оюн -зоокт ор. Таза

абада ойной

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында
жана спорттук залда). Оюнда рдын
мыктылык.

эрежелерин сактоо. Физикалык

Дене -бойду туура кармоо, анын

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,

ооруларын алдын

физкультминуткалар

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды

өнүктүрүү

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем ал уу көнүгүүлөрүнүн
топтому.

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо

ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

аракеттери; мугалимдин
тизмеде

командалары

аткаруу.

жана

колоннада тизме

көрсөтмөсү менен жөнөкөй

Буюмдар

менен
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ыкмалары.

буй руктарын

(гимнастикалык

таяктар,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар жок
көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
Таяныч секириктер : гимнастикалык эшекке
ишке

ашыруу

үчүн

имитаци ялык

чуркап чыгууну

көнүгүүлөр

(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм

мүнөздөгү

гимнастикалык

көнүгүүлөр.

Жөө

басуу,

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга
чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу
кыймылдары.

Жү ктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга

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

аны

так

гимнастикалык

жана

аяр

таяктар,

коюу

(предметтер:

обручтар,

скамейкалар,

шарлар,
мат,

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
Лыжа тебүүгө окутуу . Лыжа

менен басуу; бурулуу; түшүү,

көтөрүлүү; токтотуу.
Гимнастика

элементтери : тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана
Лыжа

окуу

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

материалы

шамдагайлыкты жана

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.

Чуркоо менен басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп,
старт менен

ар түрдүү т урган орундан баштап, жогорку

баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир
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буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка,
бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип
секирүү.
Спорттук оюндардын материалы боюнча :
Футбол:

Туруктуу

жана

тоголоткон

топту

согуу;

топту

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу
оюндар.
Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар;
топту тосуу;

топту сактоо; шакекче түбүнөн эки колу менен бир

жерден топ ту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир
топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана
тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу оюндар.
Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жагынан эки
колу

менен

жупта

ыргытуу

жана

кармоо;

төмөнкү

киргизүү

(төмөндө бир колу менен).
Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол
материалы боюнча кыймылдуу оюндар. Ар

түрдүү элдердин

кыймылдуу оюндары.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын
негизги мазмуну.
Коррекциялык
мазмуну -

-өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын

төмөндөгүдөй милдеттүү түзөтүү курстары менен

көрсөтүлгөн: Угуп кабыл алууну жана кеп техникасын өнүктүрүү
(фронталдык сабактар), кептик угууну жана кептин тыбыштык
тарабын

калыптандыруу

(жеке

саба ктар),

ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).

музыкалык
Бул

-

тармактын

мазмуну Билим берүү уюму тарабынан ПМПКнын сунуштарынын,
ИПР негизинде өз алдынча толукталышы мүмкүн.
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Кептик

угууну

калыптандыруу кептик

жана

кептин

угууну

тыбыштык

тарабын

өнү ктүрүүнүн айкын деӊгээли,

көрүп-угуу аркылуу оозеки кепти кабылдоо, мектепке кабыл алуу
үчүн

атайын

комплекстүү

изилдөө

жүргүзүүнүн

жүрүшүндө

алынган ар бир окуучунун кеп деӊгээли , ошондой эле окутуунун
жыйынтыктарын системалуу мониторинг боюнча маалыма ттардын
негизинде атайын техникалык ыкмаларды колдонуу менен ишке
ашырылат (жок дегенде бир жылда, эки, жолу)
Угуу

сезимдеринин өнүктүрүү үн күчөткүч жабдууларды

колдонуу менен ишке ашырылат / бул учурда
жабдууларды пайдалануудан
же алар жок эле.

Кептик

басым туруктуу

жекеч е угуучу аппараттарга оойт /
угууну өнүктүрүү

этап -этабы менен

иштеп чыгуу, аны сүйлөө материалды таануудан

аны айырмалап

уккан

сөздөрдүн,

абалга

өтүүнү

камтыйт;

тааныш

сөз

айкаштарынын, тексттердин материалы менен иштөөдө н, аз тааныш
жана тааныш эмес

кептик материалга өтүүнү (анын ичинде

бул

тексттерге жана диалогдорго тиешелүү); үн күчөткүч жабдууларды
колдонуудан

жекече

угуучу аппараттардан, материалды кабыл

алуу атайын акустикалык шарттардан ызы -чууда
сүйлөөнү "тирүү" үндөн кабыл алуудан

кабыл алууда н;

сүйлөөнү телефондон,

жазылган үндү кабыл алуудан, ж.б.
Иштин

мазмунуна

класстык

жана

мектептен

тышкары

учурлардын типтүү оозеки жагдайларынан алынган фразалардан
турган диалогдор, монологдор камтылат.

Текстт ер алгач

толугу

менен

берилет,

кийин

(эки

сүйлөмдөр

жолу)

угууга

сунушталат.

түздөн -түз

андан

кийинки этабында сөздөр, тексттен

чыккан сөз айкаштар туш келди берилип, окуучу угуп кабыл алат,
көрсөтмө куралга таянып

синонимдерди
544

тандоо аркылуу

түшүнүүсү такталат

ж.б .

Акыркы

этапта

катар тапшырмаларды угуу менен аткаруу,
байланыштуу маселелер

тексттин мазмунуна

жеке багытталган

о.э. окуучунун жигердүү жана

текстке жооп менен
суроолор колдонулат,

демилгелүү катышуусу,

текстти

эркин айтып берүү, диалог колдонулат.
«Кепт ик

угууну жана кептин т ыбышт ык

т арабын

калыпт андыруу» (жеке сабактар) коррекциялык курсу.
Мазмунун

жүзөгө ашыруунун негизги милдеттери болуп

төмөнкүлөр саналат:
 кептик угууну калыптандыруу, анын негизинде оозеки
кепти жаңы көрүп -угуу

арылуу кабылдоону

түзүү жана

өнүктүрүү;
 жетишерлик

ырааттуу,

адамдардын

табигый сүйлөөсүнө

кепти калыптандыруу,
көндүмдөрүн
кептик

нормалдуу

уккан

жакын түшүнүктүү

кеп учурунда өзүн көзөмөлдөө

калыптандыруу,

эмес

сүйлөгөн

баарлашууда

каражаттарды

таби гый

пайдаланууну

калыптандыруу;
 угуу

аппаараттарын

колдонуу

көндүмдөрүн

калыптандыруу;
 оозеки байланыш көндүмдөрүн активдештирүү, кептик
жүрүм-турумун, анын ичинде өз алдынча
сезимдерин

ойлорун жана

билдирүү (сүйлөө өнүктү рүүнүн негизинде),

калыптаган көндүмдөрүн толук ишке ашыруу үчүн, ар
кандай

окуу

жана

колдонуу,

өнөктөшүнө

окуудан
кепти

кыйынчылыктар жөнүндө кабарлоо;
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тышкаркы

учурларды

кабыл

алуудагы

 окуучулардын

оозеки

кепти кабыл алуусуна жана ишке

ашыруусуна өбөлгөсүн өнүктүрүү, окуу жана окуудан
сырткары иш-чараларынын учурларында баарлашуунун ар
кандай көндүмдөрүн ишке ашырууну калыптандыруу.
I. Кептик угууну калыптандыруу .
аркылуу

Угуучу

аппараттар

угуу, же кохлеардык имплантты колдонуп

сүйлөө

материалдарын (сөздөр, сөз айкаштарын, ар түрдүү жанрдагы жана
стилдеги тексттерди,

маектик

мүнөздөгү материалды,

окутуу

ишине байланыштуу жана жалпы билим берүүчү предметтерди
изилдөө

боюнча)

угуу аркылуу жеке текст бирдиктерин (16 -18

жана андан ашык
угуусун

сүйлөмдөр). Окуучулардын фонематикалык

иштеп чыгуу, "назик" үндөрдү угуп айырмалоо. угуусу

начар I жана II

угуунун бузулуу даражасы бар балдар менен

шыбыры сөздөрдү угуу боюнча машыгуу өткөрүү.
Кептик

материалдарды ар кандай шарттарда угуп к абыл

алуу:
- бир кырдаалда (окутуунун башында

мурунтан тектүү

материал тандап, угуу көнүгүүлөрдүн темасын жарыялап, тексттин
темасы сөз айкаштарын, же сөздөрдү мисал келтирип);
- кырдаалдан тышкары;
- ызы-чуудан тышкары жайларда;
- табигый шарттарга жакын учурларда.
Кептик материалдарды берүү ыкмалары - окутуучунун үнү
аркылуу,

окуучунун

үндөрү

менен,

электрондук

менен.
Кептик эмес үндөрдү жана музыканы кабыл алуу.

546

каражаттары

Кептик

угууну

өнүктүрүү

материалдары, сөздө рдү

ар

кандай

татаал

сөздөрдүн

ар түрдүү колдонуу жана иштин башка

түрлөрүн колдонуу менен жүзөгө ашырылат: суроолорго жооп
берүү; Керектүү сүрөттү

кабылдоо жана сөз тандоо; сүрөт менен

иштөө; чийме же схема боюнча сөз айкаштарын тандоо; сөздөрдүн
санын эсептөөнү сунуштоо, кайта лоо; сүйлөм толуктооло; сөздөрдү
жаттоо, ошол эле ырааттуулукта

кайталоо; жок сөздөрдү аныктоо;

берилген сүйлөмдөн каталар табуу; сөздүн биринчи тамгасын
жаттоо жана алардан жаңы сөз түзүү; маалымат сөздөр менен
сунуш түзүү; логикалык басым жылган сөздөр дүн сүйлөмдөгү
айырмасы;

интонациясы

сүйлөмдөр

ортосундагы

айырма; маектин планын түзүү; окуянын бөлүктөрүн

угуп айтып

берүү, жана

ар

кандай

окуяны толук айтып берүү.

II. Оозеки кептин айтуу жагын калыптандыруу
Дем

алууну өз алдынча бөлүштүрүү , окууда синтагмаларды

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,
басым сактоо,

сөздүн өзгөрүшүнө жараша

өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,

аларды тууралоо.
Кепт ик дем алуу .
айкаштарынын

жана

Чогуу

айтуу,

сүйлөмдөрдүн

дем чыгаруу, муун, сөз,
саны,

дем

баса

зарыл

синтагмаларды токтоп бөлүү

(тууроо менен , тааныш сөз

айкаштары

үлгү

менен

өз

алдынча,

боюнча).

жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды

Текстти

окуп

токтоп туура бөлүү,

текстти жаттап айтуу учурунда, өз алдынча кепте.
Үн. Үндүн күчүн сөз басымы менен байланыштуу

өзгөртүү,

катуулугун,

бийиктигин (туурап жана өзү билип). Үндүн

күчүн,

катуулугун,

бийиктигин суроолуу же илептүүлүгүнө

карата

өзгөртүү. маектешинин муктаж болгон алыстыгына жараша үн
бийиктигин жана күчүн өзгөрт үү тынч (катуу, тынч, шыбырап)
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суроолуу
ылайык.

же

илептүүлүгүнө

Логикалык

байланыштуу,

логикалык

басымга

басымды суроолор жана жоопторго ылайык

(өз алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги
сөздү суроолор жана жооптор менен). Диалогдо ,
жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо.

тексттерде,

Сөздүн формасын

басымды өзгөртүү аркылуу (кол - колдор).
Тыбышт ар жана алардын айкалышт ары .

Тыбыштар туура

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

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

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

турумдук жумшартып (кнопка,

ажыратуу белгисинен

кийин; р, ф, х, б, д;

н, х, н, ф, сөздүн аягында.
тыбыштарды
айтылышын

айтуу.

жазган); к, с, ш; я, е, ю, ё
жумшак үнсүздөр

Туурап жана өз алдынча

Өздөштүргөн тыбыштарды

коррекциялоо.

тыбыштардын айтылышын

Артикуляциясы
тактоо. Үндүү

м,

жумшак
туура эмес

бирдей

болгон

тыбыштардын сөздө

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

жумшак жубун);

Үнсүз

тыбыштардын сөздө

айтылышын айырмалоо (ышкырык, каткалаӊ,
Сөз.

жумшак ж.б.)

Сөздөрдү сүрөттөрдү пайдалануу менен, мугалимдин

жардамы менен,

графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү

боюнча кайра айтуу Сөздөрдү тиешелүү ыргактарына туура тандоо.
сөздөрдүн

бирге

туура

айтылышын,

үн

түзүмүнө

ылайык

нормалдуу бийиктиги, темпин, үн күч үн, сөздөрдүн ритминин жана
ритмикалык контурун тандоо. Сөздөрдү түзүмүнө ылайык, тааныш
сөздөрдү,

басымына

жана

башка

ченемдерине

өздөштүрүү. «Муун, басым» жөнүндө түшүнүк.
муундук сөздөрдөн муун санын аныктоо;
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жараша

Эки, үч, төрт, беш

муун ба сымын аныктоо.

Үндүү жана үнсүздөрдү

бөлүү;

үнсүздөрдү жумшак жана

каткалаӊдарга бөлүү. Кепте орфоэпия эрежелерин сактоо.
Фраза.

табигый

айкаштарынын
же илептүү

ылдамдык

айтуу; айтылыш

боюнча сөздөрдүн жана сөз
темпин өзгөртүү: жай, суроолуу

(коштоп жана чагылдырып). окуп жатканда текстти

жай, суроолуу же илептүүлүгүнө жараша туура айтып берүү.
Маекке

(чагылдырып жана

сөздөрдүн

жана

интонациянын

сөз

өз алдынча) мүнөздүү темп менен

айкаштарынын

айтылышы.

бардык түрлөрүн колдонуу.

Диалогдо

Эркин

сүйлөөнү

камсыз кылуу. Көркөм ыр, адабий үзүндү окуп берүү. Тыбыштарды
жалгыздатып айтуу; мугалимдин артынан муундарды, сөздөрдү
кайталоо;

муундарга, сөздөргө

киргизүү;

Сөздөрдү берилген тыбышка жараша туура тандоо ;

сөздөрдөн

сөз

айкаштарынын,

тексттерди

окуу;

сүрөттөрдү

атоо;

калтырылган тыбыштарды
сүйлөмдөрдүн

табышмактардын
сүрөттөр

түзүү;

ырларды,

жандырмагын

тууралуу

суроолорго

жооп

табуу;
алуу;

Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү толуктоо; таблицаны алмаштыруу
менен иштөө; сүрөт ок уя (сүрөт сериясы)

жана башкалар.

«Угууну жана кеп техникасын өнүктүрүү»

коррекциялык

курсу (фронталдык сабактар).
Мазмунун

жүзөгө

ашыруунун

негизги

милдеттери

болуп

төмөнкүлөр саналат:
 музыкалык
сезимдерин
сыбызгы,

аспаптар

/

оюнчуктарды

өнүктүр үү
ж.б.):

(барабан,

үндөрдү

үндөрүн

чоор,

туруктуу

угуу

аккордеон,
белгиленген

аралыкта кабыл алуусун аныктоо; музыкалык аспаптар /
оюнчуктарды үндөрдү укканда айырмасы жана таануу;
 угуу менен үндөрдү өлчөмүн, алардын узактыгын, ритмин,
көлөмүн, ыргагын жана

бийиктигин аныктоо;
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 Сөздөрдүн просодикалык компоненттери боюнча иштөөдө
музыкалык
сезимдерин

аспаптар/оюнчуктарды
пайдалануу

үндөрүн

(темп, ритм, пауза,

угуу
сөз, сөз

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

өнүктүрүү, абдан түшүнүктүү жана айтылышы

өзгөчөлүктөрүн ишке ашырууда сүйлөө материалдарын
табигый кайра чыгаруу;
 курчап турган дүйнөнүн кептик эмес үндөрүн угуп кабыл
алуу

жана оозеки аныктоо: шаардын турмуштук жана

коомдук мааниси бар
канаттуулардын

ызы -чууну; жаныбарлар менен

үндөрүн, жаратылыштын кубулуштары

менен байланышкан ызы -чууну,

адамдын физиологиялык

жана эмоционалдык абалы менен байланышкан үндөрдү;
пикир алышуу жана ырдоону, эркек жана

аял үнүн таануу

жана айырмалоо;
 окутуу

жана

сабактан

жүрүшүндө, баарлашууда

тышкаркы

иш -чаралардын

курчап турган дүйнөнүн кептик

эмес үндөрүн угуп кабыл алуу

тажрыйбаларын колдонуу;

I. Угуу сезимдерин өнүктүрүү.
Кептик

жана кептик эмес

үндөрдү угуп кабыл алууну

өнүктүрүү, кептин рит микалык жана интонациялык структурасын,
сөз

жана

ар

кандай

үндөрдү

угуп

кабыл

алуу,

багыт

алуу

имплантты

жана

көндүмдөрүн калыптандыруу.
Эки

жеке угуу аппаратын

же кохлеардык

аппаратты, же эки кохлеардык имплантты,

окутуу жана сабактан

тышкаркы иш-чаралардын жүрүшүндө, баарлашууда маектик жана
окуу-иштик мүнөздөгү кептик материалды колдонууда угуп кабыл
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алуу;окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда
материалды

маектик

жана

окуу -иштик

мүнөздөгү

кептик

угуу аркылуу таануу, айы рмалай билүү;

Окуу жана окуудан сырткары ишмердүүлүктө
мүнөздүү

жүрүшүндө,

абалдарын

чагылдырган

диалог

баарлашуунун

жана

монологдук

мүнөздөгү тексттерди кабылдоо;
Туш

келди

берилген

текст

маалыматтардан

негизги

оозеки

кептик материалды таануу жөндөмү (айрым сүйлө мдөрдү, сөздөрдү,
сөз

айкаштарын);

текстти

жана

милдеттерди

аткаруу

боюнча

суроолорго жооп алуу жөндөмдүүлүгү; оозеки

айтылган кептик

маалыматты кыйынчылык менен кабыл алууда,

түшүнбөстүктөрдү

билдирүү;
Баарлашуу

жагдайды

угуп,

угуп -көрүп

бирдиктерине, кептик жана кептик эмес

кабыл

алууда

контекстиге

кеп

таянуу

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

тембрин,

эмоционалдуу

кадимкидей
чыгаруу,

темпте,
кепти н

абдан

так

жана

калыптанган

табигый,

ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу,
баарлашуунун кептик эмес

каражаттарын колдонуу аркылуу

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

сүйлөө этикетин

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

кебинде тыбыштарды жана алардын айкалышын туура

айтуу,

муундарды

жана сөздөрдүн айтылышын, айтылышы

боюнча окшош тыбыштарды айырмалап айтуу;
жүрүм-турумду

оозеки кептик

түзүү; жана оозеки баарлашууга

каалоону калыптандыруу;
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катышууну

Музыкалык аспаптарды (оюнчуктарды) угуу аркылуу айырмалоо
жана таануу;

үндөрдүн санын, алардын үнүнүн узактыгын угуу

аркылуу аныктоо (кыска, узун), үн мүнөзүн (чогуу же чогуу эмес),
темпин (тез, нормалдуу, жай), көлөмүн (кадимки, катуу, тынч),
ритм, үн бийиктигин угуу аркылуу айырмалоо жана таануу;
Окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
баарлашууда
материалды

маектик

жана

окуу -иштик

жүрүшүндө,

мүнөздөгү

кептик

угуу, угуп -көрүү аркылуу кабыл алуу

Кептик материалды айтууда үндүн нормалдуу бийиктигин, күчүн
жана

тембрин,

эмоционалдуу

кадимкидей
чыгаруу,

темпте,
кептин

абд ан

так

жана

калыптанган

табигый,

ритмикалык -

интонациялык жана тыбыштык көндүмдөрүн ишке ашыруу аркылуу,
баарлашуунун кептик эмес

каражаттарын колдонуу аркылуу

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

сүйлөө этикетин

сактоо менен; кептин тыбыштык жагын өзүн -өзү контролдоону
ишке ашыруу, орфоэпиялык эрежелерди билүү, аларды кебинде
сактоо;
Музыканы угуп кабыл алуу жана айырмалоо.
баштапкы
тажрыйбасы;

билимдерди

калыптандыруу;

композиторло р

жөнүндө

Музыка жөнүндө
хордук

баштапкы

аткаруу

билимдерди

калыптандыруу.
II. Кеп техникасы
окууда

синтагмаларды

сөздүн

өзгөрүшүнө

Дем
токтоп

жараша

алууну өз алдынча бөлүштүрүү,
бөлүү,

басым

жолдошторунун каталарын аныктоо,
айтуу, дем чыгаруу, муун, сөз,

текстти
сактоо,

айтып

берүүдө,

өзүнүн

аларды тууралоо.

жана
Чогуу

айкаштарынын жана сүйлөмдөрдүн

саны, дем баса зарыл синтагмаларды токтоп бөлүү

(тууроо менен ,

тааныш сөз айкаштары менен өз алдынча, үлгү боюнча). Текстти

552

окуп жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды токтоп туура бөлүү,
текстти жаттап айтуу учурунда, өз алдынча ке пте.
Музыкалык-ритмикалык сабактар
Музыканын адам жашоосундагы мааниси, анын маанайына
адамдын

абалына

таасири.

Музыка

жана музыкалык

жанрлардын жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багыттары
жөнүндөгү жалпы түшүнүк. Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү.
Элдик

музыка

Музыкалык

салттары.

Кыргыз

элинин

чыгармачылыгы.

жана акындык фольклор: ырлар, бийлер, кыймылдар,

ырым-жырымдар, жаӊылмачтар, табышмактар, оюндар. Тарыхый
музыкалык образдар. Элдик жана кесиптик музыка. Ата -мекен
композиторлорун ун

Мекен

жөнүндө

чыгармалары.

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.
Музыкалык
музыкадагы
ойлорун,

сабаттын

көркөмдүк

жана

сезимдерин

Музыкалык

жана

элементтери.

сүрөттүүлүк.

билдирүү

кептик

Даана

каражаты,

и нтонация.

жана

жакшы

Интонация -адамдын
обондуу

абалы.

Окшоштуктары

жана

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Музыкалык
көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика,
тембр, жана башкалар).
Музыкалык
сезимдерге

кеп

адамдардын

ортосундагы

таасир этүү каражаты катары. Композитор - аткаруучу

- угуучу. Композиторлордун

чыгармаларынын музыкалык тил

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык
кепти

байланыш,

бекитүүнүн

бир

жолу

катары.

нота

музыкалык

Ноталык

сабаттын

элементтери.
Музыканын

өнүгүүсү -адамдын

ойлорунун,

сезим деринин,

музыкалык интонациянын, көркөм образдар менен кагылуусу жана
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салыштыруусу.

Музыкалык

форма

түрлөрү

музыкалык

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.
Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен
айырмачылык).
Музыканын көркөм табияты. Музыкалык дүйнөнүн интонациялык
байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу жөнүндө

жалпы түшүнүк.

Балдардын инструменталдык жана хор жааматтары, бий жана ыр
ансамблдери. Белгилүү аткаруучу жааматтар (хор, симфониялык).
Музыкалык театрлар.
Балдар

үчүн

Музыкалык конкурстар жана фестивалдар.

музыка:

радио -

жана

телепередачалар,

видеофильмдер, үн жазуулары (CD, DVD). Музыканын түрлөрү:
вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук, оркестрлик. Балдар,
аял, эркек ыр үндөрү.
3.

2.3.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
угуусу начар жана укпай калган окуучулардын инсандык-коомдук
өнүктүрүүгө, аларды коомго кошууга багытталган.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия програм масын ишке
ашыруу,

биздин

өлкөнүн

адеп -ахлак

жана

маданий

каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

мамиле кылууга тарбиялоо;
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жана

жашоого

чыгармачылык

 табиятка,

айлана -чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле
эстетикалык

идеалдар

жана

кылууга тарбиялоо,

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

ишмердүүлүктөрдүн

берип,

формалары,

багыттарды

түрлөрү

менен

ар

түрдүү

толукташы

мүмкүн.
Балдарды

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу э линин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну
педагогикалык

уюшулган процесси;

-адеп-ахлактык

өнүгүү

инсандын

-

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү ко омдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,

бир бүтүн дүйнөнүн,

мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер
адеп-ахлактык

идеалдарын

жана

рухий жана

баалуулуктардын

өзөктүү

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы
иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун
усулдары менен; чоӊдор жана балдар ортосундагы байланыш жана
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кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин
уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;белгилүү баалуулуктарды жана
маанисин канааттандыру у үчүн арналган атайын иш -чаралар, анын
ичинде; окуучуларга жеке мисал болуу менен.
Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши
үчүн

бардык

коомдук

катышуучулардын

тарбиянын

-

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар
кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана
спорт, массалык маалымат каражаттарынын.
Программа камсыз кылууга тийиш:
 ар

бир

баланын

алган

билимин,

жүрүм -турум

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга
жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;


тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы
ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн
түзүү.
3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык

маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону

калыптандыруу процесси угуусу начар окуучуларга

билим берүү

процессинин ажырагыс бөлүгү болуп саналат,

жана билим

берүүнүн жалпы прициптерине (системалуу, үзгүлтүксүз, аралык,
мурастоого

бир

бөлүгү,

сабактан

тышкаркы

жана

сабактан

тышкаркы иш-чаралар) жана атайын (бузулуу абалын эске алуу
менен, атайын билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен,
сакталган

анализаторл орго таянып, байытуу жана практикалык

өнүктүрүү ) принциптерге таянат.
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Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,
соолукту

сактоо

жана

жөндөмдүүлүктөрү н

бекемдөө,

сергек

калыптандыруу,

жашоону

ден

уюштуруу

экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.
Программанын милдеттери:
 окуучуларды

окутуу шарттарын

санитардык -гигиеналык

нормаларга ылайык келтирүү;
 жамаатта

жагымдуу

психологиялык

жана

эмоционалдык

климатты камсыз кылуу;
 балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап
калууга салым кошуучу

психологиялык жардам менен

камсыз кылуу,
 тышкы дүйнө менен баланын

ортосунда дени сак мамиле

түзүү;
 дүйнөнүн
элдердин,

органикалык
маданият

биримдиги
жана

жана

диндердин

жаратылыштын,
ар

түрдүүлүгү

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл
эмгекке түрткү болуу, иштин

жыйынтыгына

багыт алуу,

материалдык жан а руханий баалуулуктарды урматтоо.
 окуучулардын

сергек

калыптандыруу
программасынын
денелик,

жана

үчүн

коопсуз
коопсуз,

материалын

адеп -ахлактык

жана
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жашоо

маданиятын

саламат

колдонуу
руханий

жашоо

менен

алардын

ден

соолугун

бекемдөө,

эс

алууну

камсыз

кылу уга

байланышкан

маселелерди талкуулоо.
 Кыймыл

режимин

сарамжалдуу

уюштурууну,

спорттук

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу
физикалык

өнүгүүнү,

организмдин

ылайыкташуу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган
дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;
 туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар
адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз
карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык
сабаттуулукту,

эко -маданий

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн

баалуулуктардын
жүрүшүндө

негизги

экологиялык

маданиятты калыптандыруу;


курчап

турган

чөйрөнү

коргоо

боюнча

иш -аракеттерге

катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу (мектепте жана
мектеп аянтчасында, кур чап турган чөйрөнү коргоо боюнча
иш-чаралардын учурунда ж.б.); табият менен тажрыйбаны
өркүндөтүүнү

камсыз

кылуучу

ата -энелер

(мыйзамдуу

өкүлдөрү) менен билим берүү уюмунун окутуучуларынын
курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча биргелешкен иш чаралары;
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
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Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар.
Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Сабакта

сергек жана коопсуз жашоону калыптандыруу

боюнча жасалган иштердин уюштуруу моде ли физминутка, эмгек
жана эс алуунун тартиби, ден соолук сактоо технологиялары,
санитардык-гигиеналык

талаптарды жана

жолу менен жүзөгө ашырылат. Сабактан
танапис учурундагы

ченемдерди өткөрүү
тышкаркы иш -чаралар

кыймылдуу оюндарды уюштуруу, сергек

турмуш жумасы, саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр,
гезит чыгаруу, күн тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен
аӊгемелер,

медициналык

кызматкер

менен

жолугушууларды

уюштуруу аркылуу ишке ашат.
Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу
модели

жол

инспекторлору

менен

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды

жолугушуу

аркылуу,

уюштуруу аркылуу ишке

ашат.
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

ишмердүүлүктөрдүн

берип,

формалары,

багыттарды

түрлөрү

ар

менен

түрдүү

толукташы

мүмкүн.
3.2.5. Коррекциялык иштин программасы
Коррекциялык
мүмкүнчүлүктөрү

иштин
жеке

жана

кемчиликтери менен шартталган
559

программасы
(же)

ден

психикалык

чектелген окуучуларга

соолук
жагынан
өзгөчө

билим

берүү

муктаждыктарын

аныктоого

багытталган;

жеке -

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

эсепке

муктаждыктарын

эске

алуу
алуу

менен,
менен

атайын

билим

(ПМПКнын

берүү

сунуштарына

ылайык) ишке ашыруу.
Түзөтүү

жумуштарынын программасы төмөнкү багытт арды

камтыйт:
1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын
өзгөчө билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун
жана

ишке

ашыруу

планы

менен

өз -өзүнчө

багытталган

иш -

чаралардын тизмеси;
2) билим берүү
чектелген

шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү

окуучуларды

педагогикалык-медициналык

комплекстүү
текшерүүнү

психологиялык жүргүзүү;

окуу

мониторингин жүргүзүү;
3) түзөтүү иш-чараларын коррекциялоо.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү
түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн: Угу п кабыл алууну жана кеп
техникасын өнүктүрүү

(фронталдык сабактар),

кептик

угууну

жана кептин тыбыштык

тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).
Коррекциялык-

өнүктүрүүчү

иш-

окуу

жана

сабактан

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык
байкоону; комплекстүү психологиялык -педагогикалык коштоонун
жеке маршрутун иштеп чыгуу жана
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ишке ашыруу ар бир

укпай

калган

жана

өнүктүрүү

начар

уккан

окуучунун

мүмкүнчүлүктөрүн

анын ичинде

өзгөчөлүктөрүн

изилдөөнүн

жыйынтыгы

жана

боюнча,

кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;

о.э. негизги билим

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн
өнүктүрүү,

балдар

жана

кишилер

мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;

менен

инсан

аралык

атайын (коррекциялык) сабактарды

(жеке жана топтук) өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл
алууну

өнүктүрүүгө

багытталган сабактарды өткөрүү; билим

берүү жараянынын бардык катышуучуларын
сабактан

тышкаркы

билимдин

иш-чараларды,

күтүлгөн

жетишкендиктерин
боюнча,

билим берүү жана

окуучулардын

жыйынтыктарын

башталгыч

өздөштүрүүдөгү

эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү

билим берүү уюмунда

нормалдуу балдар менен

угуусу бузулган жана угу усу

алардын ата -энелери, башкаруу жана

педагогикалык кызматкерлер

үчүн психологиялык жактан бейпил

айлана түзүүнү камтыйт.
Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык
иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана

негизги багыттарын белгилеп

коюуга мүмкүнчүлүк берет.
Угуусу
системалуу

бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен
өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,

психологиялык-педагогикалык,

маалыматтык

–агартуучу

иш

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.
2.

Диагност икалык иш

окуучулардын
өнүгүү

жекече

динамикасын,

укпай калган жана начар уккан

өзгөчө

билим

негизги

алуу

билим

муктаждыктарын,

берүүнүн

баштапкы

мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү учурун жана үй 561

бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо максатынд а комплекстүү
изилдөөнү

жүргүзүүнү

камтыйт.

коррекциялык-өнүктүрүүчү
жүргүзүлүп

Талдоо

иштин

жүргүзүү

ийгилигинин

боюнча
анализи

жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын

ата-энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.
Диагностикалык иш
бир окуучуну

кеч укпай калган жана начар уккан

ар

ар түрдүү адистер тарабынан (мугалим, мугалим -

дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер)
комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.
3.Кеӊеш иши
Билим

берүүнүн

бардык катышуу чуларынын анын ичинде,

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен
иштөөнүн

жалпы

негизги

багыттары

жөнүндө

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;
алып

баруу

боюнча

жекече

методдорду тандоо боюнча

багытталган

биргелешкен -

окуучулар менен иш
ыкмалардын

жана

психологиялык, медициналык жана

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын
тандап алуу суроолору боюнча үй -бүлөгө кеӊеш берүү;
3.

Маалыматт ык-агарт уучу иш

Окуучуларды

окутуу

жана

тарбия

берүүнүн

ишинин

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара
аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан

маселелер

боюнча

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке
ашырууну камтыйт. Маалым аттык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
мугалимдер

жана

ата-энелер

категорияларынын
түшүндүрүү

боюнча

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык
тематикалык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

аӊгемелешүүлөрдү

өткөрүү;

маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
562

көркөмдөө;мугалимдердин

психологиялык

компетенттүүлүгүн

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата энелердин

элементардык

психологиялык

компетенттүүлүгүн

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
4.

Психологиялык-педагогикалык

иш

билим

берүү

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда
жана үй-бүлө
багытталган.

шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө
Психологиялык -педагогикалык

иш

баланын

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле
калыптандырууга

көмө ктү

камтыйт;

класста/мектепте

ички

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу
боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз
кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты
алдын алуу үчүн балага жеткиликтү ү

иштерде

ийгилик учурун

камсыз кылуу.
3.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы
Сабактан
окуучулардын

тышкаркы

ишмердүүлүк

коомдо жашоого керектүү

угуусу

коомдук

начар

тажрыйбага

жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар системасын алардын
жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн

эске алуу менен ден

соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген окуучулар менен биргеликте
ар түрдүү иш-чараларды өткөрүү .
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүктү

уюштуруунун

негизги

милдеттери:


Инклюзивдик мейкиндикти т үзүү;



сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;
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окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш
курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү
муктаждыктарын эске алуу;



күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана ө з
алдынчалуулукту өнүктүрүү ;



тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн
ар кандай түрлөрүндө

окуучулардын кызыкчылыктарын

өнүктүрүү;


адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын
айланага

жана

өзүнө

муктаждыктарын,

туура

баа

баалуулуктарын

берүү,

эстетикалык

жана

сезимдерин

калыптандыруу;


эмгекти

сүйүүнү,

натыйжаларга

жетүү

кыйынчылыктарды
үчүн

жеӊе

туруктуулукту,

билүнү,

максатуулукка

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;


окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш
тажрыйбасын кеӊейтүү,



негизги

коомдук

баалуулуктарга

оң

мамилесин

калыптандыруу;


адамдар

менен

коомдук

байланыш

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,

түзүү

көндүмдөрүн,

окучуунун үй -бүлө, билим

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна мүмкүндүк түзүү;


мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер
маселелерди

чечүү

боюнча

кызматташуу

менен жалпы
көндүмдөрүн

өнүктүрүү;


башка адамдарга ишенимин бекемдөө;



Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка
адамдарды

түшүнүү

сезимдерин

өнүктүрүү,

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.
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экинчи

Билим

берүү

уюму

окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу
өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун
алуу менен

реалдуу шарттарын эсепке

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык

багыттарын

тандап,

уюштуруу

формаларын

аныктап

алууга

укуктуу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу

жан а

бириктирүүгө

өткөрүүнү

салым

кошот.

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү
алардын

кадимки

өнүгүп

камсыз

кылуу

аркылуу

Биргелешкен

сабактан

сокур окуучулардын жана
келе

жаткан

курбуларынын

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске

алуу менен

уюштурулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
окуучулардын

жигердүү

канааттандыруу,

эс

алуу

билим берүү уюмунда

учурунда

муктаждыктарын

мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.
Окуучулардын
уюштурган

сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүгүн

учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен,
маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү

колдонулат.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы иш-чараларды
улантуу үчүн каникул

учурунда балдардын жайкы эс алуусун

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык
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лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана
кошумча

билим

берүү

уюмдарынын

жайкы

мектептеринин

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.
Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байланышта
болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан
тышкаркы

программасын

иштеп

жумушчу программасы түзүлөт,
ылайыкталган

негизги

чыгуу

боюнча

иш -чаралардын

алар башталгыч билим берүүнүн
билим

б ерүү

программасын

пландаштырылган натыйжаларын өздөштүрүүгө багытталган

3.3. Уюштуруу бөлүгү
3.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткарууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.
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Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик
аймактын курамын жана өздөштүрүүгө

берилген окуу убакытын

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамлекеттик -аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Билим берүү уюму
бир

предмет

боюнча,

билим берүү процессин уюштурууда, ар
коррекциялык

–

өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын артыкчылык багыттарын өзү ан ыктап алууга укуктуу.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген

окуу

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул
аймакты

ишке

ашыруу

сабактан

тышкаркы

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт
аймактын

саатары

БББ

мөөнөттөрүндө жумасына

ишмердүүлүккө

(түзөтүү -өнүктүрүүчү

баскычында

окутуунун

бардык

5сааттан кем эмес болушу керек).

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим
берүү уюмунун жергиликтүү актысында белгиленген.
Окуу планы
чыккан:

төмөнкү нормалардын негизинде иштелип

"Билим

Республикасынын

берүү
Билим

жөнүндө"
берүү

жана

Мыйзамда,
илим

Кыргыз

министрлигинин

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.
Иштөө режими.
Билим
тарабынан

берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН
белгиленген

билим

берүү

пр оцессине

коюлган

гигиеналык талаптарга жооп берет.
Учурдагы мыйзамга ылайык билим берүү уюму
окутуунун

мектепте

жумалык (5 -күн же 6-күндүк окуу жума) узактыгын

аныктоого укуктуу.
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Сабак окуу күнүндө максималдуу жүк ашпоого тийиш: а
(биринчи кошумча) 1 - класс күнүнө 4 сабак, жумасына бир күн -5
сабак, 2 -5-класстарда сабактар – күнүнө 5-сабактан ашык эмес.
Биринчи кошумча класста
билимин баалоосуз

1 -класста - окуучуларды окутуу

өткөрүлөт.

2-4 (5)-класстарда сабактардын узактыгы -40-45 мүнөт.
Жалпы

билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын

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

жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.
окуучулары

үчүн

о куу

жыл

ичинде

1 - класстын

директордун

наамына

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

эс

алууга кошумча жума белгиленет.
Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга
карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен
камсыз

кылышын,

сабактарды

өздөштүрүүгө

жогорку

сапатын

камсыз кылат.
Сабактардын

ортосундагы

танапис

10

мүнөт,

2 -жана

3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.
Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш
(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өзөзүнчө жүргүзүлөт.
Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин

45 мүнөттөн кем

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат.
3.2.2.

Башталгыч

билим

берүүнүн

болжолдуу

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программасын ишке
ашыруу үчүн шарттардын системасы.
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БББ

БЫЖББП

ишке

ашыруу

Стандарттын

(мындан

ары

талаптарына

ылайык

иштелип

үчүн

шарттардын

системасы

системасы)

тиешел үү

шарттардын
чыгат

жана

пландаштырылган

натыйжаларга жетүүнү камсыз кылат.
Шарттардын системасы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле
коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу
керек.
Шарттардын

системасы камтышы керек: болгон шарттардын

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык
(анын

ичинде

окуу-методикалык

жана

маалыматтык

колдоо);

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.
Окуучулардын билим алуусуна
талаптар, БЖББ БЫЖББПты
шарттардын

бириктирүүчү

коюлган шарттар

үчүн

ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзив дик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

жеткиликтүүлүгү, угуусу
энелери
өкүлдөрү)

үчүн

ачыктыгын

начар
жана

кепилдик

берет,

анын

окуучулардын, алардын атажагымдуулугун,

(мыйзамдуу

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын,

дене бой, акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.
Укпай калган жана начар уккан окуучулар окуучулары үчүн
башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган
жалпы билим берүүчү программаны ишке ашыруунун кадрдык
шарттарына талаптар.
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Башталгыч
кызматкерлердин
тийиштүү

жалпы

билим

берүүчү

уюмда

педагогикалык

ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли

кызмат

орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.
Мугалим-дефектолог

(сурдопедагог)

багытындагы «Түзөтүү п едагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесип теги жана даярдыктагы
даярдыгы

бар

адамдар

мугалимдердин кесиптик

сурдопедагогика

даярдоодон өтүшү керек жана

ар

жаатында

кайра

кесиптик кайра даярдоо

жөнүндө

диплом алыш керек.
Педагогикалык

кызматкерлери :

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка муга лими, көркөм өнөр мугалими,

дене

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы мен ен бирге белгиленген үлгүдөгү
угуусу бузулган

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

жогорку кесиптик билими менен бирге
угуусу бузулган

белгиленген ү лгүдөгү

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу
жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тартуу укугуна ээ, ал
кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.
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Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюмунун штаттык жүгүртмөгө
кошулбаган медициналык жана башка уюмдардын адистери менен
(дарыгер-сурдолог, психиатр, невропатолог , офтальмолог, ортопед
ж.б.)

медициналык отчетторду алуу жана андан аркы кароодон

өткөрүү

жөнүндө

параметрлери,

алардын

хирургия,

ден

соолугунун

медициналык

абалы,

калыбына

дарылоо
келтирүү;

тууралоо (таяныч системасынын бузулуулары бар балдар үчүн, оку у
куралдарын жана кохлеардык имплантантты, айнектин, көркөм
бузулуулар түзөөнүн башка каражаттары, ж.б.) аркылуу тандоо ж.б.
суроолор боюнча кеӊешмелер уюштурулушу зарыл. Зарыл
тийиштүү

далилдерди

эске

алуу

менен,

тармактык

болсо,
өз

аракеттенүү алкаг ында, окуучуларды медициналык коштоо

ара
ишке

ашырылат.
Финансылык
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

шарттар
мамлекеттик

системанын

билим

тиешелүү

бюджеттин

каражаттарынын эсебинен укпай калган жана начар уккан
окуучуга

мамлекеттик жана акысыз билим берүү

кепилдиктер

жана

каржылык

камсыз

кылуу

берүү
ар бир

мамлекеттик
ББ

каржылоо

ченемдеринин негизинде жүзөгө ашырылат.
Материалдык -техникалык шарттар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

аймактарды, ошондой эле

анын

ичинде

түзөтүү -өнүктүрүүчү

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

коопсуздугунун талаптарына жооп
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нормаларга

бериши керек.

жана

өрт

Ал ыскы

иш

алып барууну уюштуруу зарыл

болсо,

адистер компьютердик

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын
толук

камсыз болушу керек.

Маалыматтык колдоо көрсөтүү
уккан

комплектиси менен

ар бир окуучуну

укпай калган жана начар

зарыл болгон ченемди к укуктук базаны

жана билим берүү жараянынын катышуучуларына

болжолдолгон

мүнөздөмөлөрү боюнча билим берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.
Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине
шарттар

түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki

куралдары,

санариптик

видеоматериалдар),

электрондук маалымат ресурстарды,

анын

ичинде

электрондук билим берүү

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтомун, байланыш
технологияларын,
билим

берүү

ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги

программасын

өз дөштүрүүдө

жакшы

жыйынтык

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды
колдонуу зарыл.
Укпай

калган

жана

начар

уккан

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук
жана билим берүү интеграциялоонун айрым түрлөр ү
Бул

адистердин

макулдашуунун

ортосундагы
милдеттүү

жогорку

талап

кылат.

болжолдолот.

сапаттагы
Ошол

жана

өз

ара

башка

адистерге өзгөчө психология жана коррекциялык педагогика, анын
ичинде санариптик китепканаларга, порталдар менен сайттарга,
аралыктык

кенеш

пикирин

алууга

Ошондой

эле,

берүү,

квалификациялуу

кайрылууга
анын

адистердин

жеке

мүмкүнчүлүк

берилиши

керек.

тармактык

ресурстар

жана

ичинде

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй бүлөнүн, адистердин ортосунда маалымат алмашу уну уюштуруу
камсыз кылат.
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Мейкиндикти уюштурууга талаптар
Башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкталган

негизги

билим

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:
2) начар уккан жана укпай калган окуучулардын
белгиленген
негизги

Башталгыч

билим

билим

берүү

Стандартта

берүүнүн

ылайыкталган

программасын

өздөштүрүү

мүмкүнчүлүгүн;
төмөнкү шарттарды сактоону:
1)

билим

берүү

ченемдерин

процессинин

(суу

үчүн

санитардык -гигиеналык

талаптар,

канализация,

жарык

режими, аба-жылуулук режими, ж.б.);
2) турмуштук-санитардык шарттар (жабдылган гардеробдор,
дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);
3) коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу
орду, мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам бөлмөсү,
ж.б.) болушу;
4) өрт жана электр коопсуздугу;
5) эмгекти коргоо боюнча талаптар;
6) өз убагында оңдоо мөөнөтү жана
7)

окуу

маалыматтарына,

ББ

көлөмү.

уюмунун

ички

түзүмдүк

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.
Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белги ленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Начар уккан жана кеч укпай калган балдар үчүн жеткиликтүү
чөйрөнү уюштуруу үчүн маанилүү шарт

болуп,

башка бөлмөдө окуучунун жайгашкан жеринде,
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иш-класста же
жамааттык

иш

чараларды

өткөрүүд,ө

жүрүүчүлөрдөгү

атайын

басылма

алачык

түрүндө

же

электрондук

берилген

алып

маалыматтык

тексттердин, билим жыйындарынын күн тартиби боюнча кошумча
маалыматтардын

кайталаган үндүк маалыматтарды,

бөлмөдө

добуш деңгээлин контролдоо болуп саналат;
Окуунун убакыттык режими
Начар уккан жана укпай калган окуучуларды

окутуу 1 -

сменада уюштурулат. Сабактын узактыгы:45 мин.
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыг ы учурдагы

СанЭжК

тарабынан аныкталат.
Чарчоонун

алдын алуу

максатында

оптималдуу болушу үчүн жумасына

1 жолу

бейшемби күнү жеңилдетилген окуу күнү
Сабакта

иш жөндөмдүүлүгү
шаршемби же

болушу керек.

окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класст ардан башка

класстарга

40 мүнөттөн ашпоого тийиш.

Сабактардын

ортосундагы танапистин узактыгы 10 мүнөттөн кем эмес.
Ар

бир

өткөрүлүшү
жана

сабактын

ортосунда

дене

тарбия

мүнөттөрү

зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө

дене калыбын коррекциялоого

багытталган.

Мындан

тышкары, дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун

жандантууга

жана

киргизилет).

Укпай

чыңалуусун

жоюш

үчүн

зарыл

калган жана начар уккан

медициналык-педагогикалык

көнүгүүлөр

окуучуларды

психологиялык -

колдоо саба ктарда жана сабактардан

тышкары убакытта төмөнкү адистер тарабынан жүзөгө ашырылат:
мугалимдер, психологдор, саламаттык сактоо адистери (педиатр дарыгер, дарыгер –сурдолог,
Укпай

медайым).

калган жана начар уккан

бала, окуу

күнү ичинде жана

сабактан тышкаркы иш-чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу
аппаратын же кохлеардык имплантты жана аппаратты, же эки
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кохлеардык имплантты колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эске
алуу менен); окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
жүрүшүндө зымсыз аппаратура колд онулат, мисалы, FM -системасы.
балдар жана кишилер үчүн
имплантантка

жеке аппаратка

сарамжалдуулук

жана кохлеардык

менен

мамиле

жасоого

мүмкүнчүлүк берет.
Укпай калган жана начар уккан окуучунун партасы, бала отуруп
мугалимдин

жана өз классташта рынын

турушу керек.

жүзүн көрө алган абалда

Баланын жумуш ордуна жарык жакшы берилиши

керек. Партадан

доскада жайгашкан маалыматка, маалымат

такталарына түздөн -түз эркин мүмкүнчүлүк керек.
Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер мугалимдин кошу мча
жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу

атайын

турак орнотулушу зарыл.
Окуу

ордун

уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуулардын
бардыгы эске алынат. Көрүү
жана

начар

уккан

жөндөмдүүлүгү начар укп ай

окуучунун

иш

орду

калган

офтальмологтун

сунуштарына ылайык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында
бузулуулары бар укпай калган жана начар уккан окуучунун
орду

атайын жабдылган
Укпай

иш

болушу керек.

калган жана начар уккан

окуучунун

ата -энеси

баланы жекече жана заманбап электр -акустикалык үн күчөткүч
аппаратура менен камсыз кылуусу милдеттүү шарт болуп саналат.
заманбап санариптик угуучу аппараттар менен бинауралдык

(эки

жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплан тты колдонуу жана
жеке угуу аппаратын (медициналык далил эске алуу менен)
эле

убакта

пайдалануу

оозеки

дабыштарды кабыл алуунун

сүйлөөнү

жана

кептик

бир
эмес

натыйжалуулугун жакшыртат жана
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мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез
тапканга мүмкүнчүлүк берет.
Билим берүү уюмунун китепканасы окуу планынын бардык
окуу

предметтери боюнча

басма билим ресурстары жана ЭОР

менен жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча

адабият фонду

менен камсыз болуусу зарыл. кошумча адабияттар Фонду бал дар
адабиятынын, илимий

–популярдык адабиятты жана мезгилдүү

басма сөздү камтууга тийиш.
Заманбап маалыматтык билим берүү чөйрөсүнүн (флеш - тренажер,
анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын
ичинде электрондук маалымат ресурстарды,
берүү

ресурстарын,

маалыматтык

э лектрондук билим

технологиялар

топтомун,

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттарды
иштешин камсыз кылуу керек, бул
программаларын

ар бир окуучунун билим берүү

өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү

камсыз кылат.
Билим берүү уюмунун маалыматтык -билим берүү чөйрөсү
электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга
мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш: билим берүүнү пландоо; билим берүү
материалдарын сактоо
окуучулардын
жараянынын

иштерин

жана жайгаштыруу, мугалимдердин жана
маалымат

катышуучуларын

ресурстарын

колдонуу;

билим

угуусу

берүү

бузулган

балдардын негизги жалпы билим берүүнүн негизги билим берүү
программаларын

өздөштүрүүсүн

жыйынтыктарын

прогрессин жазууну; өз а ра -

анын

ичинде

билим

берүү

жана

окуу -тарбия

жараянынын

иштеринде

интернет аркылуу,
катышуучуларынын

ортосундагы билим берүү тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү
үчүн

билим

маалыматтарды

берүү
колдоно

жараянынын
билүү;
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окуу

жүрүшүндө

түзүлгөн

катышуучулардын

билим

берүү ресурстары н чейин Интернеттен колдонууну көзөмөлгө алуу
(маалыматты алууга мүмкүндүк алуу, рухий жана адеп -ахлактык
жактан өнүктүрүү жана билим берүү максаттарына карама -каршы
келген маалыматтарга чектөө коюу).
4. УГУУСУ НАЧАР ЖАНА УКПАЙ
ҮЧҮН

БАШТАЛГЫЧ

БИЛИМ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

КАЛГАН

ОКУУЧУЛАР

БЕРҮҮНҮН

БОЛЖОЛДУУ

ЖАЛПЫ

БИЛИМ

БЕРҮҮЧҮ

ПРОГРАММАСЫ
(Вариант 2.3.)
4.1. Максаттуу бөлүм
4.1.1. Түшүндүрмө кат
Программанын 2.3 - варианты боюнча инклюзивдик билим
берүү чөйрөсүндө окуп жаткан окуучулардын

акыркы жетишүү

үчүн талаптар бардык баскычтарында дени сак курдаштарынын
акыркы жетишкендиктерине

жана окутуунун

акырына карата

абал боюнча талаптарга жооп бербейт.
Окутуунун

жыйынтыгын

баалоодо

балдардын

өнүгүшүндөгү өзгөчөлүктөргө байланыштуу жетишээрлик табигый
кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин эстен чыгарбаганыбыз
маанилүү,

бирок,

жалпысынан,

алардын

окуп -үйрөнүүсү

жана

өнүктүрүү ийгиликсиз катары кароого болбойт.
Программанын
жөнөкөйлөтүлгөн
ылайыкташтыруу

2.3

вариантында

улам

олуттуу

аргасыз

окутуу ж ана тарбиялоо, ошондой эле окуучуга
мүмкүн

болушунча

көп

жана

дени

сак

курдаштары менен өз тажрыйбасын жана өз ара чектөө, бир кыйла
татаал коомдук чөйрөгө

киргизүү өзгөчө ишти талап кылат.
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Бул вариант өнүктүрүү боюнча олуттуу жылыштар бар болсо
угуусу начар жана укпай калган баланы окутуунун 2.2. вариантына
которсо болот Стандартка ылайык

бул топтогу окуучулардын

башталгыч

аяктаган учурга карата ден -

жалпы билими, окутууну

соолугунун
окуучулардын

мүмкүнчүлүгү

боюнча

жетишкендиктерине

пролонгацияланган (узартылган) окуу

чектөөлөрү

туура

болбогон

келбейт,

билимди

мөөнөттөрүндө алат деп

болжолдойт.
Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)
жана ишке ашырууда

иштеп чыгууда

алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн

төмөнкү негизги милдеттерди чечүүнү карайт:


акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучунун

адептик

өнүгүүсүн,

угуусу
жалпы

бузулган
маданиятын

калыптандыруу;
 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

угуусу

бузулган

окуучуну инсандык өнүктүрүү;


акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучунун

өзгөчө

билим

берүү

угуусу

бузулган

муктаждыктарын

канааттандыруу;
 окуу

сабактарын,

өздөштүрүүсүндө,
мүмкүнчүлүктөрүн
натыйжаларга

коррекциялык жекече
эске

алуу

өнүктүрүүчү
өзгөчөлүктөрүн
менен

курстарды
жана

пландаштырылган

жетишүү;

 окуу ишин өздөштүрүүсүнө түрткү берүү;
 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;
 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучунун

угуусу

бузулган

таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы
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билим берүүнүн ылайыкташылган

болжолдуу программасын

өздөштүрүүсүнө терс таасирин минимизациялоо;
 Башталгыч

жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз

кылуу;
 жалпы

башталгыч

жана

негизги

жалпы

билим

берүү

ырааттуулугун камсыздоо;
 билим берүү про цессинде иштиктүү типтеги заманбап билим
берүү

каражаттарды жана

коррекциялоо каражаттарын

пайдалануу;


клуб,

секция,

пайдалуу

студия системасын колдонуу менен

иштерин

ишмердүүлүгүн,
уюштуруу,

жүргүзүү,

спорттук –ден

коомдук

комдук –пайдалуу

соолукту

чыңдоо

иштерин

окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана

шыктарын табуу;
 Окуучулардын,
өкүлдөрүнүн),
коомчулуктун

алардын

ата -энелеринин

педагогикалык
мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана
чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

угуусу

бузулган

коомдук тажрыйбаны окуу предметтерин изилдөө

процессинде түзөтүү - өнүктүрүү

курстардын жүрүшүндө

топтоо мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу.
Угуусу

начар жана

укпай

калган

окуучулардын

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөсү
Программанын
калуусу

бар

2.3

варианты

(интеллектиси

акыл -эсинде жеӊил артта

бузулган),

психикалык

кечеӊдеген жана көрүү жөндөмдүүлүгү начар,
оорусу менен жабырк аган

өнүгүүсү

церебралдык шал

(ДЦП) угуусу начар жана укпай калган
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(угуу

аппараттары

окуучуларга
ашык

же/жана

кохлеардык

импланттары

билим берүү үчүн иштелип чыккан.

менен)

Эки же андан

бузулууга ээ болгон окуучуларды өнүктүрүү - бир кыйла

татаал, анткени ар бир алгачкы бузулуу экинчи бузулуулар менен
комплексте

болот,

татаалдантат жана

бул

баштапкы

билим

программаларын
кыйындатат
шарттайт.

жалпы

түзүлүшүн

ордун толтурууга тоскоолдук кылат. Бул, өз

кезегинде, окуучулардын
негизги

бузулуулардын

билим шарттарына көнүүсүн
билим

өздөштүрүү

жана

билим

ылайыкташтыры лган

натыйжалары

алуунун

Ошондуктан

полифункционалдык

берүү

өзгөчө

бул

билим

жетишүүнү

мукт аждыктарын

балдарды

бер үү

жана

окутууда

чөйрөсүн

түзүүнү,

педагогикалык мейкиндикти уюштуруунун өзгөчө шарттарын талап
кылат.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын физикалык өнүгүүсү

угуусу

бузулган

артта калат, бул

боюнун

өсүшүнүн жайлыгында, салмагы жана көкүрөгүнүн аз көлөмүндө,
стереотиптүү

кыймылдардын

Алардын көбүндө

бардыгы

менен

мүнөздөлөт.

кыймылдардын ийкемдүүлүгү жана биргелешип

макулдашуусу, эмоционалдык көркөмдү ктүн бузулуулары болуп,
башкалардын сезимдерин

кабылдоосу кыйындайт (мүмкүн эмес

болот).
Окуучулардын

күч,

көрсөткүчтөрү төмөндөгөн,
позаны кармоодо олуттуу

ылдамдык

жана

алар сабак

учурунда

чыдамуулук
жумушчу

кыйынчылыктарга туш болушат,

алар

тез чарчашат, ишке жөндөмдүүлүгү кыйла кыскарган.
Бул

топтогу окуучулардын психомоторикасы дагы

олуттуу

бузулууларга ээ, бул жогорку нерв ишмердигинин өнүгүүсү, нерв
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ишмердигинин

жөнөкөй

түрлөрүн

(мисалы,

өзүн -өзү

тейлөө

жөндөмдөрү) кескин жетишс из өнүкпөгөндүгү менен мүнөздөлөт.
Комплекстүү

бузулуулары бар окуучуларга көӊүл буруунун

бузулуулары дагы мүнөздүү, бул
кыйындатат,
Бул
мүнөздүү:

бурууну

көӊүл буруунун бир аз көлөмү менен көрүнөт.
топтогу
кабыл

чектелишинин

окуучуларга
алуу

кабыл

көлөмү

бир

алуу нун
кыйла

өзгөчөлүктөрү
азайышы,

аны

төмөндүгү, объекттердин жалпы бөлүктөрүн жана

башка жакшы талдоону талап
кыйынчылыктарын
Бул

узакка созулган көӊүл

кылган

кабылдоонун олуттуу

пайда кылат.

топтогу окуучулардын

угуу анализаторунун абалына

карабастан

ыктыярдуу жана эрксиз эске тутуунун төмөндөшү

мүнөздүү,

түшүнүксүз жана так эмес элестөөлөрдүн бардыгы,

окуяларды кайра чыгарууда

кыйынчылыктардын

пайда болушу

мүнөздүү.
Бул

топтогу

окуучулардын

басымдуу

көпчүлү гүндө

окуучулардын кептик өнүгүүсүндө бузулуулар белгиленет, кепте
бардык сүйлөө компоненттери

жабыр тарткан: лексика, тыбыш

айтуу, грамматикалык жагы. Кептин
бузулушу,

үзгүлтүктүүлүгү,

бузулушу,

сү йлөмдөрдү

грамматикалык түзүлүшүнүн

сүйлөмдөрдү

негизги мүчөлөрүн калтырып кетүүдө

көрүнөт. Байланыштуу кептин жай темпи жана
өзгөчөлүктөрү
кайталоо
түшүнүүдө

көркөмдөөнүн
анын сапаттык

мүнөздүү: вербализм, сүйлөө жасалмалуулук,
кыйынчылыктары,

кыйынчылыктар,

себептүү -байланыштыктарды

убакыт

жана

мейкиндик

белгилөө

болушу, сөз байлыгынын кедейлиги.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

(акыл-эс бузулуулары менен)
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угуусу

бузулган

ой жүгүртүүсү бузулган

(ой алсыздыгы, жалпылоонун чектелиши,

бир жагынан, сезүү

маалыматынын жетишсиздигинен татаалдашса,

экинчи жагынан -

башка ой операциялардын жетишсиздигинен татаалдашат (анализ,
синтез,

салыштыруу,

тыгыздыгы менен

абстракция ж.б..).

ой -

мүнөздөлөт.

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

жүгүртүүсүнүн

угуусу

бузулган

(акыл-эс бузулуулары бар) ишмердиктин курулушунун

жана мотивациясынын

бузулуулары байкалат көпчүлүк иш -аракет

ошол ишке расмий мүнөзгө ээ, ошондуктан, максаттары жана иш аракеттердин туура эмес катышы пайда болот, шыктандыруучу иш
бузулуулар байкал ат: ошондуктан окуучулар чынында эле олуттуу
жыйынтыктарды

алабыз

ишмердүүлүктүн

деп

күтүшпөйт.

Окуучулар

максатын алмаштыруу же иш -аракетинин

жөнөкөйлөтүү, иш -аракетти алдын ала багыт алуусуз, мазмунунун
анализи жок

кылышат,

алар көп учурда аларда

камтылган

маалыматтардын туура талдап туруп, ага алдын ала багыты жок
жүзөгө ашырылат. Алардын көпчүлүгү иш жүрүмүндө алынган
жыйынтыгы боюнча, таанып -билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүү
төмөн катышуусуна жетишсиз сын көз менен мүнөздөлөт.
Мындан

тышкары,

ал ардын

жан

чөйрөсүнүн

өнүкпөгөндүгүндөгү бар. Эмоционалдык

сезим

дүйнөнүн

туура

маанайдан

динамикасынын
башка

маанайга тез өтүү байкалат.

көбүнчө эрк процесстери
алдынча

таасирине

жетиле

курчап турган
келбейт,

Окуучуларда

бузулган: өзгөчө демилгелүү лүк,

иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,

бир
өз

алардын иш -

аракеттерине баа алышпайт: көп учурда окуучулар өз кылыктарын
баалай алышпайт.
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Өнүгүүнүн татаал бузулуусунда балага билим берүү толуктоо
мүнөзүндө

болот,

калыптандырууга
берүүнүн

коомдук

(жашоо)

артыкчылык берилет. Билим

негизги

максаты

коомдук

(жашоо)

көндүмдөрүн
жана тарбия
ыйгарымдарды

калыптандыруу: дүйнөнүн элементардык сүрөтүн калыптандыруу:
жаратылыш жана жашоо түшүнүктөрү, жеке гигиена жана өзүн -өзү
тейлөө,

жөнөкөй

мамилелердин
көндүмдөрдү

коомдук -маданий

маданиятын
үйрөтүү:

жана

өнүктүрүү,

чоӊдор

жана

жөнөкөй

курбулары

мектепте, көчөдө, жүрүм -турум эрежелери

аралык
кесиптик

менен

үйдө,

ж.б.

4.1.2. Угуусу начар жана укпай калган
башталгыч билим берүүнүн

инсандар

окуучуларга

жалпы

болжолдуу ылайыкташтырылган

жалпы билим бер үүнүн программасын

өздөштүрүүсүнүн

күтүлүүчү натыйжалары
Күтүлүүчү

натыйжалардын

түзүмүндө

инсандык

жыйынтыктарга негизги орун берилет, себеби, алар коомдук жана
маданий тажрыйба өздөштүрүү үчүн зарыл
компетенцияларын

болгон татаал жашоо

камсыз кылгандыгына байланыштуу болот.,

.
Акыл

-эсинде

окуучулар
өзгөчөлүктөрүн

жеӊил

артта

(акыл-эс
эске

калуусу

бар

бузулуулары

алуу

менен

угуусу

бузулган

бар)

окуучулардын

Предметтик

жыйынтыктар

чагылдырышы керек:
Тил жана кептик тажрыйба
1) окуучулардын

оозеки сүйлөө, оозеки жана жазуу жүзүндө

баарлашуусун жакшыртуу үчүн зарыл болгон максатка ылайыктуу
оозеки

сүйлөө

жөндөмдүүлүктөрүн;
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пландуу,

атайын

окуу,

тексттердин (психикалык жана кеп өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрүн
эске алуу менен) маан исин түшүнүүнү;
2)

маектешине

жараша

баарлашуунун

тандоо ыктарын калыптандыруу
3)

эгерде

зарыл

болсо,

тийиштүү

каражаттарды

(уккан, дүлөй, начар уккан);

дактилологияны,

жандап

сүйлөөнү,

колдонуу жөндөмдүүлүгүн түзүү;
4)

сүйлөмдөрдү

куруу көндүмдөрүн калыптандыруу, ага кирген

сөз түрлөрүнүн маанилерин түшүнүү.
5) жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшүн билүү;
6)

орфографиялык

билим

жана

жөндөмдөргө,

каллиграфиялык

көндүмдөргө ээ болуу.
Окуу.
•

муундар

жана сөздөрдү

туура окуу көндүмдөрүн

калыптандыруу;
• туура тыбыш айтууну (сүйлөөчүүнүн

артикуляциясын

түздөн- түз кабыл алуу мүмкүн эмес болгондо);
• баарлашуу үчүн

кептин толук түрүн

колдоно билүү

жөндөмдүүлүгү;
• окуу маанисин түшүнүү менен
•

китеп окуу жөндөмү;

окуучулардын китепти окуусу (үн ч ыгарып) жана ичинен
окуу көндүмдөрү;

• үн китептерин,

басма китептерин

угуу көндүмдөрү;

• чыгарманын негизги идеясын жана каармандардын оюн
аныктоо көндүмдөрү;
атоо;

чыгарманын

мугалимдин жардамы менен тексти

мазмуну

боюнча

суроолорду

берип,

аларга жоо п берүүгө;
•

окулган чыгарманын адептик мазмунунда багыт алуу, адеп ахлактык нормалар менен каармандардын иш -аракеттерин
салыштырып, жыйынтык чыгара алуу жөндөмү;
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• текстке же өз тажрыйбасына таянып окулган чыгарманын
окуяларды
катышуу

жана каармандарды
көндүмдөрү

талкуул оо

(жөнөкөй

суроолорду

иштерине
берүү,

сөз

этикеттин эрежелерин жана топто иштөөнүн эрежелерин
урматтоо менен өз ой -пикирин билдирүү).
Математика
1) сандар, өлчөмдөр жана геометриялык фигуралар

тууралуу

баштапкы математикалык билим дерди буюмдарды сүрөттөп жана
түшүндүрүү, жараяндарды, кубулуштарды, ошондой эле алардын
сандык жана мейкиндик мамилелерине баа берүү катары колдонуу;
2) оозеки жана логикалык ой -жүгүртүү, математикалык сүйлөө
(психикалык

жана

кеп

өнүгүшүнүн

өзгөчөлүктөрүн

эске

алуу

менен) негиздерин үйрөнүшөт; өлчөө өзгөртүү, баалоолор жана
маалыматтарды жана эсепке алуу жол жана жөнөкөй аткаруу
көндүмдөрүнө ээ болуу;
3) окуу-таанып билүү жана маалыматтык, күнүмдүк жана кесиптик
маселелерди чечүү үчүн математикалык билим дерди колдонуу.
Табият таануу
1)жандуу

жана

жансыз

жаратылыш

объектилерин

жана

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;

2)жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же
тышкы

белгилери

объектилердин

боюнча

салыштырып,

изилденген

жөнөкөй классификациясын аткарууга;

3)чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.
4)Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй
мамилелерди аныктоо;
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5) Сакталган анализаторлордун жашоодо зарылдыгын түшүнүү.
Искусство
1) "сулуу" жана "сулуу эмести" айырма лоо, түшүнүү, сулуулукту
көрө билүү

жөндөмү;

2) көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы
тарабын жана турмуш кубулуштарын

сүрөттөө жөндөмү,

таануу жана сүрөттөө;
3) ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч практикалык
билгичтиктер жана көн дүмдөр;мейкиндикте жана түздүктө бир
тема боюнча жөнөкөй курам түзүү көндүмдөрү;сүрөттү окуу
жана табигый түрү менен салыштыра билүүнү;
4) материалдардын

айрым

түрлөрү

менен

иштөө

(кагаз,

кездемеден, чопо, табигый сүрөттөр, ж.б.) жөндөмдүүлүктөрү;
тапшырмага ылайык
алуу

өндүрүү үчүн материалдарды тандап

мүмкүнчүлүгү;айрым

материалдарды

кайра

иштетүү

боюнча курал пайдалануу көндүмдөрү; коопсуздук талаптарын
жана санитардык талаптарды билүү;
5) өзүн-өзү

жардам

көндүмдөр,

кол

менен

иштетүү

материалдардын кээ би р ыкмалары;куралдар менен

коопсуз

иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,

бурч, циркуль), кесүү

(кайчы) жана

буюмдун

саюу (тигүү ийнеси);

формасын,

бөлүктөрүн аныктоо ыктары;
Дене тарбия
1) Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар
кандай формаларын жүзөгө ашыруунун системасы катары.
2)

Физикалык

көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана

өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана негизги
физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен б айланышы.
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Негизги

физикалык

сапаттарын

мүнөздөмөсү:

күч,

ылдамдыкты,

чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Башталгыч билим берүү ылайыкталган негизги билим
берүү

программаларын

түзөтүү -иштеп

чыгуу

жаатында

өнүктүрүү жыйынтыгы чагылдырат:
Түзөтүү

жумуштарынын программасы төмөнкү багыттарды

камтыйт:
1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын
өзгөчө билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун
жана

ишке

ашыруу

планы

менен

өз -өзүнчө

багытталган

иш -

чаралардын тизмеси;
2) билим берүү
чектелген

шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү

окуучуларды

педагогикалык-медициналык

комплекстүү
текшерүүнү

психологиялык жүргүзүү;

окуу

мониторингин жүргүзүү;
3) түзөтүү иш-чараларын коррекциялоо.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү
түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн: Угуп кабыл алууну жана кеп
техникасын өнүктүрүү

(фронталдык сабактар),

кептик

угууну

жана кептин тыбыштык

тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).
Коррекциялык-

өнүктүрүүчү

иш-

окуу

жана

сабактан

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык
байкоону; комплекстүү психологиялык -педагогикалык коштоонун
жеке маршрутун иштеп чыгуу жана
калган

жана

начар

уккан

ишке ашыруу ар бир

окуучунун
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өзгөчөлүктөрүн

укпай
жана

өнүктүрүү

мүмкүнчүлүктөрүн

анын ичинде

изилдөөнүн

жыйынтыгы

боюнча,

кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;

о.э. негизги билим

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн
өнүктүрүү,

балдар

жана

кишилер

мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;

менен

инсан

аралык

атайын (коррекциялык) сабактарды

(жеке жана топтук) өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл
алууну

өнүктүрүүгө

багытталган сабактарды өткөрүү; билим

берүү жараянынын бардык катышуучуларын
сабактан

тышкаркы

билимдин

иш-чараларды,

күтүлгөн

жетишкендиктерин
боюнча,

билим берүү жана

окуучулардын

жыйынтыктарын

башталгыч

өздөштүрүүдөгү

эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү

билим берүү уюмунда

нормалдуу балдар менен

угуусу бузулган жана угу усу

алардын ата -энелери, башкаруу жана

педагогикалык кызматкерлер

үчүн психологиялык жактан бейпил

айлана түзүүнү камтыйт.
Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык
иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана

негизги багыттарын белгилеп

коюуга мүмкүнчүлүк берет.
Угуусу
системалуу

бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен
өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,

психологиялык-педагогикалык,

маалыматтык

–агартуучу

иш

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.
2.

Диагност икалык иш

окуучулардын
өнүгүү

жекече

динамикасын,

укпай калган жана начар уккан

өзгөчө

билим

негизги

алуу

билим

муктаждыктарын,

берүүнүн

баштапкы

мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү учурун жана үй бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо макса тында комплекстүү
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изилдөөнү

жүргүзүүнү

камтыйт.

коррекциялык-өнүктүрүүчү
жүргүзүлүп

Талдоо

иштин

жүргүзүү

ийгилигинин

боюнча
анализи

жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын

ата-энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.
Диагностикалык иш
бир окуучуну

кеч укпай калган жана начар уккан

ар

ар түрдүү адистер тарабынан (мугалим, мугалим -

дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер)
комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.
3.Кеӊеш иши
Билим

берүүнүн

бардык кат ышуучуларынын анын ичинде,

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен
иштөөнүн

жалпы

негизги

багыттары

жөнүндө

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;
алып

баруу

боюнча

жекече

методдорду тандоо боюнча

багытталган

биргелешкен -

окуучулар менен иш
ыкмалардын

жана

психологиялык, медициналык жана

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын
тандап алуу суроолору боюнча үй -бүлөгө кеӊеш берүү;
1.

Маалыматт ык-агарт уучу иш

Окуучуларды

окутуу

жана

тарбия

берүүнүн

ишинин

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара
аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан

маселелер

боюнча

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке
ашырууну камтыйт. Ма алыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
мугалимдер

жана

ата-энелер

категорияларынын
түшүндүрүү

боюнча

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык
тематикалык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

аӊгемелешүүлөрдү

өткөрүү;

маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдар ды
көркөмдөө;мугалимдердин

психологиялык
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компетенттүүлүгүн

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата энелердин

элементардык

психологиялык

компетенттүүлүгүн

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
2.

Психологиялык-педагогикалык

иш

билим

берүү

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда
жана үй-бүлө

шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө

багытталган.

Психологиялык -педагогикалык

иш

баланын

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле
калыптандырууга

кө мөктү

камтыйт;

класста/мектепте

ички

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу
боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз
кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты
алдын алуу үчүн балага жеткилик түү

иштерде

ийгилик учурун

камсыз кылуу.

4.1.3.
башталгыч

Начар
билим

уккан жана укпай калган
берүү

ылайыкташылган

боюнча

жалпы

окуучулардын

билим

берүүнүн

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
Пландаштырылган

натыйжаларга

жетишкендиктерин

баалоо

толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрдүн) пикирин
эске

алуу

керек,

анткени

баалоонун

маанилүү

параметри

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

турмушунда,

өз

даярдыгын

жана

жөндөмдүүлүгүн

бар

угуусу

көрсөтүүсү болуп саналат.
Акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

начар

окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү жыйынтыктарындагы
жетишкендиктерине баа берүү жолдорун аныктоодо
принциптерге таянууга максаттуу:
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төмөнкү

1) өнүгүүүнүн жекече
окуучулардын

атайын

жана типологиялык өзгөчөл үктөрүн

билим

алуу

муктаждыктарына

жараша

баалоону чектөө;
2)
шыгын,

окуучулардын психикалык жана коомдук өнүгүүс үн, жеке
мүмкүнчүлүктөрүнд өгү

өзгөрүүлөрдү

изилдөө

менен,

жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;
3) окуучулар үчүн БББ ЖББЫБПтын мазмунунун өздөштүрүү
жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерди

баалоодо

өлчөө

параметрлерди, критерийлерди жана инструменттердин биримдиги
калыс баалоону камсыз кыла алат.
БББ

ЖББЫБПты

окуучулардын

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо жү ргүзүүдө билим

берүү иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле кылуу, баа
берүү үчүн

эки топтогу күтүлгөн натыйжаларга жетүүг ө жол

берет: инсандык,
БББ

жана предметтик.

ЖББЫБПты

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо с окур окуучулардын өзүнчө предметтер
боюнча, коррекциялык -өнүктүрүү
пландаштырылган натыйжаларга
Окуу

предметтерин

аймактын

курстары боюнча

жетишүү болуп саналат.

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик жыйынтыктарды
баалоо

системасы,

жетишкендиктеринин

окуучулардын
динамикасын

баалоону

билим

алуу

камтыйт

жана

окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү баалоо менен предметтик
мазмунду

өздөштүрүү денгээлин

баалоону камтыйт.

Окуу сабактарын өздөштүрүү менен байланышкан предметтик
натыйжаларга баа берүү объектиси, андан ары күнүмдүк жашоо
шартка көнүү боюнча окуучулардын

окуу-таанып билүү, окуу-

практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат.
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Жыйынтыктоо баалоо

сабактагы кыймылдарды

ийгилик түү

өздөштүрүүсүн контролдоо менен чектелет.
Жыйынтык
алар

баага предметтер боюнча

билим берүүнүн

кийинки

натыйжалар чыгарылат,

баскычка өтүү мүмкүнчүлүгү

жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат
4.2. Мазмундуу бөлүм
4.2.1.

Жалпы негизги

окуу иш -аракеттерин калыптандыруу

программасы.
Программа угуусу начар интеллектуалдык өнүгүүсү артта
калган окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк
жана

коммуникативдик

иш -аракеттерин

калыптандырууга

багытталган.
Окуу сабактар боюнча жалпы иш -аракеттерин көрсөткөн,
окуучулардын

жалпы

(универсалдуу)

окуу

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,
таанып билүү жана билим берүү максатарын

окуучулардын

өнүгүүсүнө өбөлгө

түзөт.
Инсандык
начар

жалпы окуу

иш -аракеттери камсыз кылат угуусу

интеллектуалдык

процессин
деӊгээлинде

өнүгүүсү

артта

калган

окуучуга

окуу

жигердүү ишке ашырууну,мектепке карата оң маанай
окуучунун

ички

абалы,

мектеп

жашоосундагы

маанилүү учурларына багыт алуу;коомдук, окуу таанып -билүү жана
тышкы

себептерди

камтыган

окуу

ишмердүүлүгүнүн

негиздерин;кыймылдуу активдүүлүктүн

жүйөлүү

зарылдыгы, мобилдүүлүк;

билим берүү процессинин бирдиктүү улантылышын камсыз кылуу.
Коммуникативдик

жалпы

оку у

процессинде курдаштары жана чоӊдор
жөндөмдүүлүгүн камтыйт.
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иш-аракеттер

окутуу

менен пикир алышуу

Жөнгө

салуучу жалпы окуу

иш-аракеттери

этабында жана ар бир сабакта
Алардын

окутуунун ар бир

ийгиликтүү ишти камсыз кылат.

жардамы менен логикалы к амалдарды калыптандыруу

жана ишке ашыруу үчүн шарттар

түзүлөт.

Таанып билүү жалпы окуу иш -аракеттери ар кандай шарттарда
билим, иш билгилик жана көндүмдөрдү пайдалануу үчүн зарыл
болгон баштапкы татаал логикалык амалдардын комплекси
көрсөтүлгөн,

жана окуучулардын

менен

логикалык ой жүгүртүүсүнүн

калыптанышы үчүн негиз болуп саналат.
Ар кандай билим берүү кырдаалдарында бардык иш топторду
пайдалануу жөндөмү, алардын калыптангандыгынын көрсөткүчү
болуп эсептелет
Жалпы окуу иш -аракеттерин калыптандыруу,
жалпы

маданиятын,

баалуулук

-инсандык,

окуучулардын

таанып

билүүсүнүн

өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу, сабактан тышкаркы
иш-чараларда
аймактын

жана сабактарда,

курстарында

Башталгыч
аракеттерин

билим

коррекциялык - өнүктүрүүчүү

ишке ашырылат.
берүү

баскычында

калыптандыруу

окуу

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактардын

жалпы

окуу

сабактарында

иш жана

курстарында, сабактан

тышкары жана мектептик ишмердикте ишке ашырылат.
4.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын программасы
Окуу сабактарынын программалары укпай калган жана начар
уккан акыл эси жеӊил артта калган (интеллектуалдык бузулуулары
бар) окуучулардын БББ ЖББЫБПты
жыйынтыктарга

өздөштүрүүнүн күтүлүүчү

жетишүүнү камсыз кы лышы керек.
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Окуу сабактарынын программалары укпай калган жана начар
уккан окуучулардын башталгыч билим берүүнүн болжолдолгон
ылайыкташтырылган

программасын

жыйынтыктарды калыптандыруу

өздөштүрүүнүн

күтүлүүчү

программасынын талаптарынын

негизинде (вариант 3.2.) иштелип чыгат.
Окуу сабактарынын негизги мазмуну
Тил жана кептик практика предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 сабатты өздөштүрүү

процессинде

окуу жана жазуунун

алгачкы көндүмдөрүн калыптандыруу;
 мазмундуу окуу ж ана жазуу, оозеки жана жазуу жүзүндө
баарлашуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;
 кеп бирдиктеринин практикалык грамматикалык көркөмдөө
жана

куруу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү.

баарлашуунун

максаттарына ылайык кептик айтууну куруу;
 коомдук-турмуштук,

жалпы

жана

атайын

б илим

алуу

муктаждыктарын ишке ашырууга байланышкан маселелерди
чечүү

үчүн

жазуу

жана

оозеки

тилин

пайдалануу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү ;
 көркөм

чыгарманын

мазмунун

түшүнүү

көндүмдөрүн

калыптандыруу, текст менен иштөө;
 окуу кызыкчылыктарын калыптандыруу ;
 баланын көз караштарына анын курагына жана өнүктүрүүгө
тиешелүү

денгээлде

оозеки

өнүктүрүү;
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билдирүү

үчүн

дараметин

 көрүп-угуу жана

угуу

аркылуу оозеки кепти кабыл алуу,

анын тыбыштык жагын өнүктүрүү, оозеки

коммуникация

процессинде пайда болгон көндү мдөрдү колдонуу;
 окуучулардын «күнүмдүк» түшүнүктөрүнүн пайда болушу,
алардын

ой

жүгүртүүсүн

өнүктүрүүгө,

предметтик –

практикалык ишмердүүлүк шартында сүйлөө жана жазуу кебин
өнүктүрүү, жамааттык иштөө көндүмдөрүн түзүү.
2. Кыргыз/орус т или
Сабатт уулукка окут уу .
Сабаттуулукту өздөштүрүү,
түрлөрүн

жана

алардын

кептин негизги

колдонуу

ар кандай

эрежелерин

өздөштүрүү.

Материалдын ичинде сабаттуу өз алдынча кепти өздөштүрүү. Басма
тамгаларды жана алардын дактилологиялык
программасы боюнча тыбыштардын

белгилерин окутуу

үйрөнүү кезегине ылайык

өздөштүрүү.
Алиппенин

кесилген

тамгаларынан

сөз өстүрүү боюнча

сабактарда (сөз белгинин үлгүсү боюнча) окуган предметтерди
жана

кубулуштарды

Алиппенин

кесилг ен

чагылдырган

сүрөттөргө

тамгаларынан

сөздөрдү

жазуу

түзүү.

түзүү (1, 2, 3 -

муундан турган). Алиппенин

кесилген

тамгаларынан

сөздөн

калтырылган тамганы таануу

жана киргизүү жөндөмдүүлүгү (сөз

үлгүсү боюнча). аларга таяк жана түрдүү түстөрдүн талчаларынан
дубликаттарын тандоо м енен түз сызыктардын жана калыптардын
жөнөкөй сөз айкаштарын чыгаруу жана түзүү.

Манжалардын,

колдун кыймылдарын макулдаштыруу жана өнүктүрүү. Ийлеп чаптоо, кабаттоо жана түз сызыктар боюнча кайчы менен кагазды
кесүү.

ичке таяк, түстүү саман, кагаз ти лкесинен
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фигураларды

түзүү. Мозаика

менен оюндар. Колдун

майда моторикасын

өнүктүрүү.
Туура
орду.

жазуу көндүмдөрү: отуруу, дептер, калем, карандаш

Контуру

боюнча

геометриялык

формаларга

буюмдарды схематикалык чийүү. Жөнөкөй

окшош

тамгалардан кыйла

татаал тамгаларды жазууга окутуу. Жазуу техникасын өздөштүрүү;
текстти көчүрүү; ката таап, аларды оӊдоо; жазуу кебин баарлашуу
жана окутуу каражаты катары колдонуу.
Кептин грамматикалык структурасын түзүү
Тилдин

негизги

грамматикалык

мыйзамченем дүүлүктөрүн

практикалык өздөштүрүү:

Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы

байланышты

сөз

айкаштарын

сүйлөмдөрдөн

туура

коюу,

алар

аныктоо,

тандоо.Сөздөргө
предметти,

суроону

иш-аракетти,

предметтин

жана
абалын,

боюнча

мейкиндигин,

убакытын, сапатын, белгиси н, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын
белгилөө

үчүн суроолордун

туура жазуу.

Суроолор боюнча

сүйлөмдөр ортосундагы байланышты орнотуу.
Грамматика

жана туура жазуу тууралуу маалымат

Сүйлөмдөрдү түзүү. Сүйлөмдөн

эмне жөнүндө, ким жөнүндө

кеп болуп жатканды билдирген сөздөрдү бөлүп көрсөтүү. Ким?
Эмне?

деген

суроолорго

жооп

берүүчү

аракеттери жана белгилерди билдирүүчү
аларды бириктирүүчү

объекттерди,

иш -

сөздөрдү айырмалап,

ким? эмне?, кандай?, кайда? Эмне

кылат?

суроолоруна жооп берүү. Сөз айкаштарынын баштапкы сан атооч
мүчөлөрү боюнча аныктоо
санды

айырмалоо.

Этиш

бир, бирөө.

Жекелик

жана көптүк

чактарынын түрлөрүн бөлүп

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген
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эмне

суроолор боюнча

аныктап, аларды

учур чак,

өткөн чак, келэ эр чак

терминдери

менен белгилөө.
Ким? Эмне? Эмне кылып жатат? суроолору боюнча жөнөкөй
сүйлөмдүн

түзүлүшүн

структураларды

өздөштүрүү.

өздөштүрүү:

татаал

көпчүлүк

синтаксистик

аныктооч,

мейкиндик,

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

сүйлөмдүн

Өздөштүрүлгөн

жалпы

колдонулган

материалдын чегинде

түрлөрүн

өздөштүрүү.

өз алдынча сабаттуу кепке

ээ болуу "Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү
табуу. Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба
билүү ыктарын өнүктүрүү.
айырмалоо.

Мааниси

белгилөө,

Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү
менен

үйрөнгөн

байланышкан

грамматикалык

айкаштарынан сүйлөм түзүү,

сөз

айкаштарын

түрлөрү

менен

сөз

жана аны жайылтуу. Максатын

билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү: суроолуу, илептүү, жай
сүйлөмдөр.

Ойго

эмоционалдык

Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү

түс

(интонация)

берүү.

баса белгилөө.

3. Кепти өнүктүрүү.
Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне
максат менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрү ндөгү

кепти практикалык өздөштүрүү. Өз
кырдаалдарында
эрежелерин

жана

күнүмдүк

өздөштүрүү

пикирин билдирүү. Окуу

баарлашууда

(саламдашуу,

кеп

этикетинин

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө та к жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
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өздөштүрүү.

(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

суроолордун жарда мы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы). Текст. Тексттин
белгилери.

Тексттеги

Тексттин наамы.

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

маанилик

биримдиги.

сүйлөмдөрдүн тизмеги.
4. Окуу.

Муундук

окуудан

бүтүн

сөздөрдү

окууга

акырындап

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык ),

өтүү

текст таанууга

мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын акырындык менен
көбөйтүү.

Тыныш

белгилерине

ченемдерин сактоо менен окуу.
табуу

жөндөмү. Тексттин

Тексттин ар

ылайык

басым

жана

тыным

Тексттен керектүү маалыматты
ар кандай түрлөрү менен иштөө.

кандай түрлөрү жөнүндө

көркөм, окуу, илимий -популярдуу, аларды
бул түрлөрүнүн максатын аныктоо.

жалпы түшүнүк алуу:
салыштыруу. Тексттин

Тексти

өз

мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү, аларды атоо.

алдынча
Маалыматтын

ар кандай түрлөрү менен иштей билүү.
4. Предметт ик -практ икалык окут уу
Предметтик-практикалык

иш -сүйлөө

ишинин

негиздерин

түзүүнүн шарты болуп саналат. предметтик -практикалык окутуу
сабактарынын учурунда мугалим өз ара жардам уюштурат, сөз
менен байланыш көндүмдөрүн калыптандырат, ар бир окуучунун
демилгелүү ишке аша турган

активдүү ой ишине дем берет.
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Иши

жөнүндө отчет, көрсөтмөлөрдү берүү,

жардам сурап

кайрылуу, планын түзүү,

шеригинин чыгармачыл ишин баалоо

(баа берүү үчүн планды

колдонуу, схемалардын пайдалануу,

сигнал (окутуу карталары) көргөзмө -методикалык, окуу предмети
жана башка көрүнөө каймана каражаттары, анын ичинде; ар кандай
татаалдыктагы модель үлгүлөрү) сөздөрү.
Мугалимдин
Мугалимдин

тапшырмасын

түшүнүү

жана

аткаруу.

суроолоруна жооп бе рүү жөндөмдүүлүгү, суроолор

менен мугалимге жана курдаштарына менен кайрырлуу.
Зарыл болгон материалды жана ишти баштоого уруксат алуу.
жумуш кылууга каалоосун билдирүү, ишин аяктоосун билдирүү.
Оозеки

жана жазуу жүзүндөгү тапшырмасы боюнча жамаатты к

ишти жүзөгө ашыруу. өндүрүлгөн буюмду атоо. Буюмдун өлчөмүн
аныктоо жана

атоо.

Жардамды

төмөнкүдөй

пландаштыруу

боюнча

түрлөрү

көмөк

колдонулат:

көрсөтүү;

окутуу

окуу
иш

ишин

учурунда

кошумча нускама; маалымдама жана көрсөтмө куралдар үлгүлөрүн
камсыз кылуу аркылуу билим берүү, таанып -билүү жана кеп ишин
стимулдаштыруу; илгерилетүү; ийгиликтүү жагдайларды түзүү.
Уюшулган окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө ар
кандай түрлөрү: амалдардын кезектелишин көзөмөлдөө (биринчи
кептик айтылышка таянуу, а ндан кийин окуу карталарына, андан
кийин өз алдынча

куруу); түгөйлөш, үчтөн, командада иштөө, өз

ара башкаруу.
Ишмердүүлүктүн түрлөрү.
Ийлеп-чаптоо. Пластилинди жумшартуу. Материалга каалагандай
өзгөртүү, формасын (тоголок, сүйрү, таякча) берүү.
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пл астилинди

бөлүгүн үзүү, керектүү өлчөмдөгү бөлүктөргө бөлүү. ар кандай
формадагы буюмдарды пластилинден жасоо.
Аппликация. Даяр формалар жана шаблондор. Формалар

жана

үлгүлөр боюнча контурдун бойлото кесүү. Ар кандай калыптарга
буюмдарды

кесүү.

Кагазды н

каалаган

түсүн

тандоо.

Баракка

чаптоо.
Сүрөт

тартуу.

Тартуу

үчүн

материалдар:

пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.

Ар

карандаш,

түрдүү

графикалык

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам ,

калем,

сүрөт тартуу
имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү.

Дарактардын,

канаттуулардын,

жаныбарлардын

сүрөтүн тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
Математика.
Математиканын
мүмкүндүгүн

баштапкы

алышат,

негиздерин

мейкиндиктик

өздөштүрүү

элестетүүлөрүн

жана

математикалык кептин негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ
болушат, математикалык цифраларды

жана белгилерди жазууну

үйрөнүшөт.
"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында,
-эсинде жеӊил артта ка луусу бар
микро

жана

тажрыйбасын

макро -мейкиндикте
байытууга,

угуусу
нускоочу

багытталган

бузулган

акыл

окуучулар

көндүмдөрдү,

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин
жайгашуусуну сөз менен
Окуучуларда

түшү ндүрүү жөндөмүнө

предметтердин

көлөмү,
600

ээ болушат.

түзүлүшү,

саны,

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары жөнүндө
конкреттүү

элестөөлөрү

калыптанат.Сандык

тизмекти

түзгөн

мыйзам ченемдүүлүктү -эрежени аныктоо жөндөмдүүлүгү, ошон дой
эле алдын ала берилген суммасына же өз алдынча тандалган эреже
боюнча сандык бир катарды түзүү (азайтуу/ бир нече бирдиктерге
чоӊойтуу, сандын бир нечеге эсеге өсүшү / азайышы);
Көлөмдөрдүн (убакыт, узундук, масса)

негизги бирдиктерин

(килограмм — грамм; саат — минута, минута — секунда; метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр) жана алардын ортосундагы
менен

жазылган

салыштырууну;

сандарды,

мамилелерди

көлөмдөрдү

сандарды кошуу, кемитүү,

амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын
жана көбөйтүү жадыбалдарын
математикалык туюнтмаларды
маанисин

колдонуу

окуганды,

жазууну,

көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмин

кошуу

колдонуу аркылуу жүзөгө ашыруу;
окуганды, сандык

эсептегенди;көлөмдөр

туюнтманын

менен

амалдарды

аткарууну;арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу
жана

эсептөө

маселелерди

ыӊгайлуулугу
арифметикалы

үчүн
жол

пайдаланууну;

менен

чыгаруу;

тексттик
маселеде

көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара байланышты түзүү, бул
маселени чыгаруунун жолун ой лонуштуруу, тандоо жана тандоо
иш-аракетин

түшүндүрүү;

окуу

маселелерин

жана

күнүмдүк

турмушубуз менен байланышкан маселелерди арифметикалык жол
менен чыгаруу; геометриялык фигураларды таануу, атоо, тартуу
(чекит, сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук,

үч бурчт ук, тик бурчтук,

төрт бурчтук, айлана, тегерек.
Мекен таануу: табият таануу предметтик аймагы.
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Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 айлана-чөйрө жөнүндө негизги түшүнүктөрдү калыптандыруу;
 экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;
 негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка адамдарга,
коомдук топтор жана жамааттар арасындагы

мамилелеринин

эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу боюнча багыт алуу;
 сергек

жашоону

анализаторлор

орнотуу

коргоо

боюнча

жана

(анын

начар

моделдерди

бардык

көрүүн үн)реалдуу

аракеттерди жасоо жана жүрүм - турумунда
 белги-символдук каражаттарды

ичинде

иш-

аны ишке ашыруу;

пайдалануу, анын ичинде даяр

кубулуштарын түшүндүрүүдө же объекттердин

касиеттерин аныктоо үчүн;
 жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттер ин т ышкы
белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин негизинде
салыштыруу;
 сакталган

анализаторлордун

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун калыптандырууга шайкеш пайдалануу;
 ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн

тиешелүү кеп

каражаттарын колдонуу, монолог кебин түзүү, кептин диалог
формасына ээ болуу;
 өз иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну уюштуруу
үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;
Айлана –чөйрө менен т ааныштыруу. Айлана –чөйрө
Адам

-

жаратылыштын

бир

бөлүгү.

Табият

жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзамдарды

Иш

өздөштүрүүсү.
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менен

адам

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын
Жаратылышка

адам

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

жана

мисалынын

терс

таасирлери

неги зинде).

(тегерегиндеги

Табияттагы

жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары,
улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жек е жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмди н
жашоосундагы ролу.
Бизди
табигый

курчап турган жаратылыш. Адам
объекттер

жаратылыш.

буюмдар.

Объекттердин

салыштырмалуу
жайгашуусу

жана

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

сол,
мисал:

Жансыз

белгилери

ж.б.).

төмөн,

жана

(түс,

Мейкиндикте

жогору,
жыл

тарабынан түзүлгөн
формасы,

предметтердин

ж.б.).

мезгилдеринин

жандуу

Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Айлана

-чөйрөдөгү

заттардын

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар,
суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар
практикалык иштер.

менен жөнөкөй

Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый

объектилери. Аймакта багыт алуу. Компас. Жердеги күн мене н
түндүн алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн
менен түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери,
алардын

мүнөздөмөлөрү

(байкоолордун
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негизинде).

Өзүнүн

туулган аймактагы

жыл

мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба

ырайы, анын компоненттер и (абанын температурасы, булутттар,
жаан-чачындар,

шамал).

Өз

аймактын

аба -ырайы.

Жер

кыртышынын формалары: өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор
(жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн жана тоолордун картадагы шарттуу
белгилери).

Өз

аймагынын

Жер

кыртышынын

формалар ы:

(байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

касиеттери. Суунун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

корго о,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

аймагынын

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

маа ниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

чөптөр.

Жапайы,
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маданий

жана

бөлмө

өсүмдүктөрү.

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси.
аталышы,
Жаныбарлар

жашоо

чарбачылыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын

байкоолордун
жана

адам

алардын

негизинд е
ар

кыскача

түрдүүлүгү.

мүнөздөмө.

Жаныбарлардын

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын,
сойлоп

жүрүүчүлөр,

канаттуулар,

жаныбарлар

жана

алардын

айырмачылыктары.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдорго колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мектеп окуучусунун
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күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрс өтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын

негизги

мыйзамы.

Бала

укуктары.

Кыргыз

Республикасынын Президенти.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана
мекендештер
катары.

ортосундагы
Өзү

өзгөчөлүктөрү ,

туулган
кесиптери.

байланышты
жердин
Өз

бекемдөө

адамдардын

каражаты
эмгегинин

аймагынын жашаган элдердин

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары.
Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш
адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада
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жашаган

адамдардын ден соолугу жана

кооп суздугу жөнүндө кам көрүү - ар

бир адамдын моралдык парзы.
Искусство предметтик аймагы.
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
 Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү түрлөрүн кабыл алуу
жана

баамдай билүү

(ж.б., китеп мисалдарды көрүүгө,

басылмалары)
 "сулуу" жана "сулуу эмести" айырмалоо, түшүнүү, сулуулукту
көрө билүү

жөндөмү;

 көркөм өнөрдүн чыгармаларынан адам, дүйнөнүн ар кайсы
тарабын жана турмуш кубулуштарын

сүрөттөө жөндөмү,

таануу жана сүрөттөө;
 ар түрдүү көркөм иш -чаралар боюнча башталгыч п рактикалык
билгичтиктер жана көндүмдөр;
 мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй курам
түзүү көндүмдөрү;
 сүрөттү окуу жана табигый түрү менен салыштыра билүүнү;
 таралган

салттуу

элдик

кол

өнөрчүлөрдүн

жана

кол

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди (аны н ичинде ата -энесинин)
билүүсү;
 материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр мамиле
жасоо эрежелерин билүү;
 материалдардын
кездемеден,

айрым
чопо,

түрлөрү

менен

табигый

сүрөттөр,

жөндөмдүүлүктөрү; тапшырмага ылайык
материалдарды тандап алуу мүмкүнчүлүгү;
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иштөө

(кагаз,
ж.б.)

өндүрүү үчү н

 айрым

материалдарды

пайдалануу

кайра

көндүмдөрү;

иштетүү

коопсуздук

боюнча

курал

талаптарын

жана

санитардык талаптарды билүү;
 өзүн-өзү

жардам

көндүмдөр,

кол

менен

иштетүү

материалдардын кээ бир ыкмалары;
 куралдар менен коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме (сызгыч,
бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана саюу (тигүү ийнеси);
 буюмдун формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;
 татаал

эмес

жөнөкөй

формадагы

буюмдарды

чагылдыра

билүү,

буюмдардын формасын ийлеп -чаптоодо, графикада

колдонуу.
Көркөм өнөр

түрлөрү.

Искусство чыгармаларын кабыл алуу. Көркөм чыгармачылык
өзгөчөлүктөрү:
образдык

сүрөтчү

мааниси:

жана

көркөм

жалпылыкты бир нерсе аркылуу

көрүүчү.
элес

Көркөм

сүрөт,

анын

өнөр,

анын

шарттулугу,

көргөзүү. Адеп -ахлактык жана

эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык көркөм чыгармаларда
чагылдырылышы:

жаратылыш,

адамга

жана

коомго

мамиле.

Фотография жана көркөм өнөр чыгармалары: окшоштуктар жана
айырмачылыктар. Адам жана табигый дүйнө чыныгы жашоодо:
адамдын элеси, көркөм мүнөзү.
Сүрөт (рисунок). Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем,
пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.

Ар

түрдүү

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам,

графикалык
сүрөт тартуу
имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү.

Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын сүрөтүн

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
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Живопись.
имараттардын,

Живопистик
буюмдардын

материалдар.
сулуулугун

Жаратылыш,

жана

көп

адам,

түрдүүлүгүн

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин
негизи.

Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн

көркөм

каражаттарын тандоо. Адам

баласынын жана табиятын

живопистеги образдары.
Скульптура.
түзүүдөгү
пластикалык

Скульптура

скульптуранын
скульптура

материалдары ,

ролу.

көркөм

материалдары

көркөм

образ
менен

түзүү

образ
үчүн

элементардык

башталгыч ыкмалары
Көркөм долбоорлоо жана дизайн . Көркөм долбоорлоо жана
моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материал дардын ар
түрдүүлүгү. көркөм образ түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен
иштөөнүн элементардык
Түс. Негизги

жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын
эмоционалдык үнүн жана көркөмдөөдөгү
Линия. Линиялардын

ролу.

түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал,

жылмакай, курч, спираль,учуучу) жана алардын белгилик табияты.
Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды
тегиздикте

жана

мейкиндикте

чагылдыруу.

Формалардын

окшоштугу жана түрлө рү. Жөнөкөй геометриялык формалар.
Көлөм.

Көлөм

мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү

композициялардын көркөмдүгү.
.
Дене тарбия предметтик аймагы
Мазмунун ишке ашыруунун негизги милдеттери:
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 ден

соолугун

бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

дене

тарбия

маанилүүлүгүн түшүнүү;
 коомдук

жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз

карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо
маанилүүлүгүн түшүнүү;
 адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү
үчүн дене тарбия маанисин

баштапкы

түшүнүктөргө ээ

болуу;
 кыймылдардын
тажрыйбаны

негизги

түрлөрүн

боюнча

өздөштүрүүгө;

 кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,
дене

аткаруу

тарбия

жүрүшүндө

билим

өзүн -өзү кабыл алуу,
тапшырманы

сактоо

жөндөмдүүлүгү;
 дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;
 дене тарбия

сабактарында баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу, түшүнүү жана

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.
Дене т арбия жөнүндө билимдер
Дене тарбия.

Дене тарбия жөнүндө баштапкы билимдерди

калыптандыруу. Дене

тарбия

ден соолуукту бекемдөө үчүн

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө,
лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар
катары. Дене

тарбия

көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү

жүктөмдөр.
Машыгуу

учурунда кырсыктарды алдын алуу э режелери:

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды
тандоо. Жеке гигиена.
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Физикалык
физикалык

көнүгүүлөр .

сапаттардын

Физикалык

өсүшүнө

жана

көнүгүүлөрдүн

физикалык

өнүгүүсүнө

таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Н егизги
физикалык

сапаттарын

өнүктүрүү

менен

дене

тарбиянын

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Таза абада ойной турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана
(спорт

аянтчаларында

жана

спорттук

залда).

эрежелерин сактоо. Физикалык мыктылык.

Оюндардын

Дене -бойду туура

кармоо, анын ооруларын алдын алуу жана түзөтүү, эртең мененки
машыгуу,

физкультминуткалар

Физикалык сапаттарды

боюнча көнүгүү топтомдору.

өнүктүрүү үчүн көнүгүүл өрдүн топтому.

Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.

Көз үчүн гимнастика.

Спорттук-ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

аракеттери; мугалимдин
тизмеде

командалары

аткаруу.

жана

колоннада тизме

көр сөтмөсү менен жөнөкөй

Буюмдар

менен

ыкмалары.

буйруктарын

(гимнастикалык

таяктар,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар жок
көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
Таяныч секириктер : гимнастикалык эшекке
ишке

ашыруу

үчүн

имитациялык

көнүгүүлөр

чуркап чыгуу ну
(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм

мүнөздөгү

гимнастикалык

көнүгүүлөр.

Жөө

басуу,

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга
чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу ар кылуу жоюу
кыймылдары.

Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга

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

аны

так

жана

аяр

коюу
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(предметтер:

шарлар,

гимнастикалык

таяктар,

обручтар,

скамейкалар,

мат,

гимнастикалык "эшек ", "ат" жана башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
Гимнастика

элементтери : тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана
Лыжа

окуу

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

материалы

шамдагайлыкты жана

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.

Чуркоо менен басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп,
старт менен

ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку

баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка,
бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип
секирүү.
Ден соолук топтору -ден соолук абалына байланыштуу
тарбия

дене

сабактары сунушталбага н окуучуларга түзүлөт. Сабактар

таза абада, дарылоо дене тарбия кабинеттеринде, тренажёр залында
өткөрүлөт. Бул учурда жекече физикалык жүктү сактоого болот
Коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын курстарынын негизги
мазмуну.
Коррекциялык
мазмуну көрсөтүлгөн:

-өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын

төмөндөгүдөй милдеттүү түзөтүү курстары менен
«Угуп

кабыл

алууну
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жана

кеп

техникасын

өнүктүрүү» (фронталдык сабактар), «Кептик угууну жана кептин
тыбыштык тарабын калыптандыруу» (жеке сабактар), «музыкалы к
- ритмикалык сабактары» (фронталдык сабак), «таанып билүүнү
өнүктүрүү» (жеке сабактар), «Социалдык -турмуштук багыт берүү»
. Бул тармактын мазмуну Билим берүү уюму тарабынан ПМПКнын
сунуштарынын, ИПР негизинде өз алдынча толукталышы мүмкүн.
Угуусу начар жана укпай калган аыл эси артта калган
окуучулар

менен

коррекциялык

-өнүктүрүүчү

иштин негизги

багыты болуп кептик угууну жана кептин тыбыштык
калыптандыруу кептик

угууну

тарабын

өнүктүрүүнүн айкын деӊгээли,

көрүп-угуу аркылуу оозеки кепти кабыл доо, мектепке кабыл алуу
үчүн

атайын

комплекстүү

изилдөө

жүргүзүүнүн

жүрүшүндө

алынган ар бир окуучунун кеп деӊгээли , ошондой эле окутуунун
жыйынтыктарын системалуу мониторинг боюнча маалыматтардын
негизинде атайын техникалык ыкмаларды колдонуу менен ишк е
ашырылат.
Эки негизги бузулууга ээ болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул
учурда, угуунун
менен

начарлыгы

интеллектуалдык жетишсиздиги

бирге болушу бар окуучуларды, бир кыйла татаал, анткени

ар бир

алгачкы бузулуу

болот,

бул бузулуулардын жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана

ордун

толтурууга

окуучулардын
баштапкы

тоскоолдук

билим
билим

программаларын

экинчи бузулуулар менен
кылат.

шарттарына
билим

өз

көнүүсүн

берүү

өздөштүрүү

Бул,

комплексте
кезегинде,

жана

негизги

ылайыкташтырылган

натыйжалары

жетишүүнү

кыйындатат.
Угуу

сезимдеринин өнүктүрүү үн күчөткүч жабдууларды

колдонуу менен ишке ашырылат / бул учурда
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басым туруктуу

жабдууларды пайдалануудан
же алар жок эле.

Кептик

жекече угуучу аппараттарга оойт /
угууну өнүктүрүү

этап -этабы менен

иштеп чыгуу, аны сүйлөө материалды таануудан

аны айырмалап

уккан

сөздөрдүн,

абалга

өтүүнү

камтыйт;

тааныш

сөз

айкаштарынын, тексттердин материалы менен иштөөдөн, аз тааныш
жана тааныш эмес

кептик материалга өтүүнү (анын ичинде

бул

тексттерге жана диалогдорг о тиешелүү); үн күчөткүч жабдууларды
колдонуудан

жекече

угуучу аппараттардан, материалды кабыл

алуу атайын акустикалык шарттардан ызы -чууда
сүйлөөнү "тирүү" үндөн кабыл алуудан

кабыл алуудан;

сүйлөөнү телефондон,

жазылган үндү кабыл алуудан, ж.б.
Түзөтүү

жумуштарынын программасы төмөнкү багыттарды

камтыйт:
1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын
өзгөчө билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун
жана

ишке

ашыруу

планы

менен

өз -өзүнчө

багытталган

иш -

чаралардын тизмеси;
2) билим берүү
чектелген

шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү

окуучуларды

педагогикалык-медициналык

комплекстүү
текшерүүнү

психологиялык жүргүзүү;

окуу

мониторингин жүргүзүү;
3) түзөтүү иш-чараларын коррекциялоо.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй м илдеттүү
түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн: Угуп кабыл алууну жана кеп
техникасын өнүктүрүү

(фронталдык сабактар),

кептик

жана кептин тыбыштык

тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).
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угууну

Коррекциялык-

өнүктүрүүчү

иш-

окуу

жана

сабактан

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык
байкоону; комплекстүү психологиялык -педагогикалык коштоонун
жеке маршрутун иштеп чыгуу жана
калган

жана

өнүктүрүү

начар

уккан

окуучунун

мүмкүнчүлүктөрүн

анын ичинде

ишке ашыруу ар бир

укпай

өзгөчөлүктөрүн

изилдөөнүн

жыйынтыгы

жана

боюнча,

кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;

о.э. негизги билим

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөр үн
өнүктүрүү,

балдар

жана

кишилер

мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;

менен

инсан

аралык

атайын (коррекциялык) сабактарды

(жеке жана топтук) өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл
алууну

өнүктүрүүгө

багытталган сабактарды өткөрүү; билим

берүү жараянынын бардык катышуучуларын
сабактан

тышкаркы

билимдин

күтүлгөн

жетишкендиктерин
боюнча,

иш-чараларды,

билим берүү жана

окуучулардын

жыйынтыктарын

башталгыч

өздөштүрүүдөгү

эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү

билим берүү уюмунда

нормалдуу балдар менен

угуусу бузулган жана у гуусу

алардын ата -энелери, башкаруу жана

педагогикалык кызматкерлер

үчүн психологиялык жактан бейпил

айлана түзүүнү камтыйт.
Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык
иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана

негизги багыттар ын белгилеп

коюуга мүмкүнчүлүк берет.
Угуусу
системалуу

бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен
өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,

психологиялык-педагогикалык,

маалыматтык

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.
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–агартуучу

иш

2.

Диагност икалык иш

окуучулардын
өнүгүү

жекече

укпай калган жана начар уккан

өзгөчө

динамикасын,

билим

негизги

алуу

билим

муктаждыктарын,

берүүнүн

баштапкы

мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү учурун жана үй бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо максаты нда комплекстүү
изилдөөнү

жүргүзүүнү

камтыйт.

коррекциялык-өнүктүрүүчү
жүргүзүлүп

Талдоо

иштин

жүргүзүү

ийгилигинин

боюнча
анализи

жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын

ата-энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.
Диагностикалык иш
бир окуучуну

кеч укпай калган жана начар уккан

ар

ар түрдүү адистер тарабынан (мугалим, мугалим -

дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер)
комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.
3.Кеӊеш иши
Билим

берүүнүн

бардык ка тышуучуларынын анын ичинде,

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен
иштөөнүн

жалпы

негизги

багыттары

жөнүндө

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;
алып

баруу

боюнча

жекече

методдорду тандоо боюнча

багытталган

биргелешкен -

окуучулар менен иш
ыкмалардын

жан а

психологиялык, медициналык жана

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын
тандап алуу суроолору боюнча үй -бүлөгө кеӊеш берүү;
1. Маалыматт ык-агарт уучу иш
Окуучуларды

окутуу

жана

тарбия

берүүнүн

ишинин

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара
аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан

маселелер

боюнча

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке
ашырууну камтыйт. Маалыматтык -агартуучу иш өзүнө камтыйт:
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мугалимдер

жана

ата-энелер

категорияларынын
түшүндүрүү

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык

боюнча

тематикалык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

аӊгемелешүүлөрдү

өткөрүү;

маалыматтык такталарды, басылма жана баш ка материалдарды
көркөмдөө;мугалимдердин

психологиялык

компетенттүүлүгүн

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата энелердин

элементардык

психологиялык

компетенттүүлүгүн

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
2.

Психологиялык-педагогикалык

иш

билим

берүү

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда
жана үй-бүлө
багытталган.

шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө
Психологиялык -педагогикалык

иш

баланын

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле
калыптандырууга

көмөктү

камтыйт;

класста/мектепте

ички

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу
боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз
кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты
алдын алуу үчүн б алага жеткиликтүү

иштерде

ийгилик учурун

камсыз кылуу.
4.2.3.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар угуусу начар окуучулардын
инсандык-коомдук

өнүктүрүүгө,

аларды

коомго

кошууга

багытталган.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил
артта калуусу бар

угуусу

начар
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окуучулардын балдарды адеп -

ахлактык

жактан

окуучуларды

өнүктүрүү

жана

инсандык -коомдук

тарбиялоонун

өнүктүрүүгө

адептик-тарбиялоо чөйрө түзүү (сабак, сабактан

салым

максаты:
кошуучу

тышкаркы, жана

мектептен тышкаркы)
Программаны

максаттуу ишке ашыруу милдеттердин эки

тобун чечүүнүн жүрүшүндө жүзөгө ашырылат:
азыркы коомдук жана маданий контекстти түшүнүүнү ка мсыз
кылуучу адеп -ахлактык

түшүнүктөрүн кеңейтүү жана байытуу

(окуучулардын

мүнөздөмөлөрүнө

курактык

жана

типологиялык

өзгөчөлүктөрүнө ылайык)
адептик жана адамгерчилигинин терс сапаттарынын көрүнүшүн
түздөө.
адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү

окуучулардын билим менен

азыраак акыл эстен артта калуу милдеттери (акыл -эс бузулуулары
бар) аркылуу жүзөгө ашырылат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке
ашыруу,

биздин

өлкөнүн

адеп -ахлак

жана

маданий

каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

мамиле кылууга тарбиялоо;
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жана

жашоого

чыгармачылык

 табиятка,

айлана -чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле
эстетикалык

идеалдар

жана

кылууга тарбиялоо,

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

ишмердүүлүктөрдүн

берип,

формалары,

багыттарды

түрлөрү

менен

ар

түрдүү

толукташы

мүмкүн.
Балдарды

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп каб ыл алууну
педагогикалык

уюшулган процесси;

-адеп-ахлактык

өнүгүү

инсандын

-

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,

бир бүтүн дүйнөнүн,

мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер
адеп-ахлактык

идеалдарын

жана

рухий жана

б аалуулуктардын

өзөктүү

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы
619

иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун
усулдары менен; чоӊдор жана балдар ортосундагы байла ныш жана
кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин
уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;
Адептик

өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
угуусу

начар

окуучулар

үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

балдардын билим алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске
алуу менен Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн.
Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын
жеӊил артта калуусу бар
ахлактык

өнүгүшүнө

калыптанган

угуусу

өзгөчө

начар

акыл-эсинде

окуучулардын адеп-

жетишкендиктер,

тарбиялоодо

түшүнүктөрүн (адеп -ахлак жана жалпы) реалдуу

жашоодо колдонуу жөндөмүн өнүктүрүү .
4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык

маданиятты, с ергек жана коопсуз жашоону

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
көрүүсү начар окуучуларга
бөлүгү

болуп

принциптерине

саналат,
(системалуу,

билим берүү жараянынын ажырагыс
жана

билим

үзгүлтүксүз,

берүүнүн

аралык,

жалпы
сабак тан

тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын
(көрүү милдеттерин абалын эске алуу менен, атайын билим берүү
муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган

анализаторлорго

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге
таянат.
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Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,
соолукту

сактоо

жана

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

сергек

калыптандыруу,

жашоону

ден

уюштуруу

экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар.
Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Программа

жалпы билим берүүчү мектеп үчүн иштелип

чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

угуусу

начар

балдардын билим

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм
тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн.
4.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык
Мүмкүнчүлүгү
башталгыч

иштин

чектелген

билим берүү

артта калуусу бар

угуусу

программасынын
окуучулардын

максаттары

Мамлекеттик

жалпы

стандартына ылайык акыл-эсинде жеӊил
начар
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окуучулардын

акыл-эс жана

эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык жагынан
кемчиликтерин

корр екциялоого,

социалдык

ылайыкташуусуна

багытталган.
Программанын

максаты -ар

калуусу бар угуусу начар

бир

акыл-эсинде

жеӊил

артта

окуучуга жеке өнүктүрүү үчүн кыйла

жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү чөйрөсүнүн
түзүү; окуучулардын БЖББ БЫББПы н өздөштүрүү
берүү

жараянына

интеграциялоо

боюнча

жана билим

мүмкүнчүлүктөрүн

жогорулатуу;
Коррекциялык иштин

программасы камтыйт: окуучулардын

белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын канаттандырууну жана
БЖББ

БЫББПын

өздөштүрүүнү

камсыз

кылуучу

түзөтү үчү

сабактардын тизмесин, мазмунун, жана ишке ашыруу планын;
өзгөчө билим берүү муктаждыктарын аныктоо үчүн окуучулардын
психологиялык,

медициналык

жана

педагогикалык

текшерүүнү;

окуучулардын өнүгүү динамикасын БЖББ БЫББПын өздөштүрүүдө
ийгилигин

монитори нг

түзөтүүсүн;

жүргүзүүсүн;

сабактарда,

сабактан

коррекциялык

тышкаркы

жана

иштердин
мектептен

тышкары иш- чаралардын

биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк

коомдук

жана

башка

институттардын

коомдук -

психологиялык-педагогикалык колдоо, коррекциялык п едагогика
жана психология жаатындагы, саламаттык сактоо уюмдарынын
жана

башка

уюмдардын

адистеринин,

мугалимдердин

жана

эксперттердин түзөтүүчү иш -аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке
ашыруу боюнча кызматташтык механизмин; түзөтүүчү ишинин
негизги күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.
Түзөт үүчү иштин

негизги мазмуну жана
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багытт ары

Түзөтүү

жумуштарынын программасы төмөнкү багыттарды

камтыйт:
1) ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын
өзгөчө билим берүү муктаждыктарына камсыз кылуу үчүн мазмун
жана

ишке

ашыруу

планы

менен

өз -өзүнчө

багытталган

иш -

чаралардын тизмеси;
2) билим берүү
чектелген

шартында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү

окуучуларды

комплекстүү

педагогикалык-медициналык

текшерүүнү

психологиялык жүргүзүү;

окуу

мониторингин жүргүзүү;
3) түзөтүү иш-чараларын коррекциялоо.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү ишке төмөндөгүдөй милдеттүү
түзөтүү курстары менен көрсөтүлгөн: Угуп кабыл алууну жана кеп
техникасын өнүктүрүү

(фронталдык сабактар),

кептик

угууну

жана кептин тыбыштык

тарабын калыптандыруу (жеке сабактар),

музыкалык - ритмикалык сабактары (фронталдык сабак).
Коррекциялык-

өнүктүрүүчү

иш-

окуу

жана

сабактан

тышкаркы ишмердикте системалуу педагогикалык -психологиялык
байкоону; комплекстүү психологиялык -педагогикалык коштоонун
жеке маршрутун иштеп чыгуу жана
калган

жана

өнүктүрүү

начар

уккан

окуучунун

мүмкүнчүлүктөрүн

анын ичинде

ишке ашыруу ар бир

укпай

өзгөчөлүктөрүн

изилдөөнүн

жыйынтыгы

жана

боюнча,

кепти (оозеки жана жазуу жүзүндөгү) өздөштүрүү

деӊгээлин, баарлашуу көндүмдөрүн ж.б.;

о.э. негизги билим

берүүнүн баштапкы мазмунунун өздөштүрүү, жеке өзгөчөлүктөрүн
өнүктүрүү,

балдар

жана

мамилелерин өнүктүрүү ж.б.;

кишилер

менен

инсан

аралык

атайын (коррекциялык) сабактарды
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(жеке жана топтук) өткөрүү, анын ичинде оозеки кепти жана кабыл
алууну

өнүктүрүүгө

багытталган сабактарды өткөрүү; билим

берүү жараянынын бардык катышуучуларын
сабактан

тышкаркы

билимдин

иш-чараларды,

күтүлгөн

жетишкендиктерин
боюнча,

билим берүү жана

окуучулардын

жыйынтыктарын

башталгыч

өздөштүрүүдөгү

эске алуу менен уюштуруу жана өткөрүү

билим берүү уюмунда

нормалдуу балдар менен

угуусу бузулган жана угу усу

алардын ата -энелери, башкаруу жана

педагогикалык кызматкерлер

үчүн психологиялык жактан бейпил

айлана түзүүнү камтыйт.
Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн изилдөө коррекциялык
иштин мөөнөтүн, кадамдарын жана

негизги багыттарын белгилеп

коюуга мүмкүнчүлүк берет.
Угуусу
системалуу

бузулган окуучунун жана анын үй -бүлөсү менен
өз ара аракеттенүү, диагностикалык, кеӊеш берүү,

психологиялык-педагогикалык,

маалыматтык

–агартуучу

иш

алпаруунун жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.
2.

Диагност икалык иш

окуучулардын
өнүгүү

жекече

динамикасын,

укпай калган жана начар уккан

өзгөчө

билим

негизги

алуу

билим

муктаждыктарын,

берүүнүн

баштапкы

мазмунунун өздөштүрүүсүн, социалдык өнүгүү учурун жана үй бүлөөдө тарбиялоо шарттарын аныктоо максатынд а комплекстүү
изилдөөнү

жүргүзүүнү

камтыйт.

коррекциялык-өнүктүрүүчү
жүргүзүлүп

иштин

Талдоо

жүргүзүү

ийгилигинин

боюнча
анализи

жана аны окуучулардын муктаждыгына, алардын

ата-энесинин каалоосуна жараша өзгөртүү ишке ашырылат.
Диагностикалык иш
бир окуучуну

кеч укпай калган жана начар уккан

ар

ар түрдүү адистер тарабынан (мугалим, мугалим 624

дефектолог, психолог, социалдык педагог, медициналык кызматкер)
комплекстүү изилдөөнүн негизинде ишке ашырылат.
3.Кеӊеш иши
Билим

берүүнүн

бардык катышуу чуларынын анын ичинде,

баланын ата-энесине тарбиялоо окутуу, өнүктүрүү суроолору менен
иштөөнүн

жалпы

негизги

багыттары

жөнүндө

негизделген сунуштамаларды иштеп чыгуу;
алып

баруу

боюнча

жекече

методдорду тандоо боюнча

биргелешкен -

окуучулар менен иш

багытталган

ыкмалардын

жана

психологиялык, медициналык жана

педагогикалык колдоо мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана усулдарын
тандап алуу суроолору боюнча үй -бүлөгө кеӊеш берүү;
1. Маалыматт ык-агарт уучу иш
Окуучуларды

окутуу

жана

тарбия

берүүнүн

ишинин

өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана курдаштары менен өз ара
аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан

маселелер

боюнча

мугалимдер жана ата -энелерге түшүндүрүү иш-чараларын ишке
ашырууну камтыйт. Маалым аттык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
мугалимдер

жана

ата-энелер

категорияларынын
түшүндүрүү

боюнча

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык
тематикалык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

аӊгемелешүүлөрдү

өткөрүү;

маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;мугалимдердин

психологиялык

компетенттүүлүгүн

жогорулатуу үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү; ата энелердин

элементардык

психологиялык

компетенттүүлүгүн

калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
2.

Психологиялык-педагогикалык

иш

билим

берүү

жараянынын бардык катышуучулар үчүн билим берүү уюмунда
жана үй-бүлө

шартында жайлуу психологиялык климатты түзүүгө
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багытталган.

Психологиялык -педагогикалык

иш

баланын

классташтары, ата -энелер, мугалимдер ортосунда шайкеш мамиле
калыптандырууга

көмө ктү

камтыйт;

класста/мектепте

ички

кагылышуусу жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу
боюнча иш алып барат; класста сезимдик жайлуу шарттарды камсыз
кылуу; жалпы жана мектептеги кырдаалга карата терс көз карашты
алдын алуу үчүн балага жеткиликтү ү

иштерде

ийгилик учурун

камсыз кылуу.
4.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк акыл-эсинде жеӊил артта
калуусу бар
керектүү

угуусу

коомдук

начар

окуучулардын

коомдо жашоого

тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу

баалуулуктар системасын алардын жекече жана жаш курактык
өзгөчөлүктөрүн

эске алуу менен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген окуучулар менен биргеликте ар түрдүү иш -чараларды
өткөрүү .
Билим

берүү

уюму

окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу
өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун
алуу менен
багыттарын

реалдуу шарттарын эсепке

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык
тандап,

уюштуруу

формаларын

аныктап

алууга

укуктуу.
Сабактан тышкаркы ишме рдүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу
бириктирүүгө

жана

өткөрүүнү

салым

кошот.
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камсыз

кылуу

аркылуу

Биргелешкен

саба ктан

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү
алардын

кадимки

өнүгүп

сокур окуучулардын жана
келе

жаткан

курбуларынын

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске

алуу менен

уюштурулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
окуучулардын

жигердүү

канааттандыруу,

эс

алуу

билим берүү уюмунда

учурунда

муктаждыктарын

мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.
Окуучулардын
уюштурган

сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүгүн

учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен,
маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү

колдонулат.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы иш-чараларды
улантуу үчүн каникул

учурунда балдардын жайкы эс алуусун

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоо чу уюмдардын, тематикалык
лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана
кошумча

билим

берүү

уюмдарынын

жайкы

мектептеринин

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө берилген убакыт 1350
сааттан кем эмес ( коррекциялык аймакты н саатарын эске алуу
менен)
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
чыгуу

боюнча

алар

башталгыч билим берүүнүн ылайыкталган негизги билим

берүү

иш -чаралардын

программасын

жумушчу

программасын иштеп
программасы

пландаштырылган

өздөштүрүүгө багытталган.
4.3. Уюштуруу бөлүгү
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түзүлөт,

натыйжаларын

4.3.1. Окуу планы
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткар ууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өз дөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин к атышуучулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.
Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик
аймактын курамын жана өздөштүрүүгө

берилген окуу убакытын

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамлекеттик -аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Билим берүү уюму
бир

предмет

боюнча,

билим берүү процессин уюштурууда, ар
коррекциялык

–

өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын артыкчылык багыттарын өзү аныктап алууга укуктуу.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын саатта ры, чектелген

окуу

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул
аймакты

ишке

ашыруу

сабактан
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тышкаркы

ишмердүүлүккө

бөлүнгөн

сааттардын

эсебинен

Түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактын

сааттарынын саны, билим берүү уюмунун жергиликтүү актысында
белгиленген.
Окуу планы
чыккан:

төмөнкү нормалардын негизинде иштелип

"Билим

Республикасынын

берүү
Билим

жөнүндө"
берүү

Мыйзамда,

жана

илим

Кыргыз

министрлигинин

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.
Иштөө режими.
Билим
тарабынан

берүү уюмунун болжолд уу окуу планы СанЭжН
белгиленген

билим

берүү

процессине

коюлган

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү
шартында Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын БББ БЖББПты

угуусу

начар

өздөштүрүүдө 1 -класста кайталоо

мүмкүндүгүн берет (1 -5-класстар)

б.а.

программаны узартылган

мөөнөттө өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

угуусу

начар

окуучулардын психо-физикалык жөндөмүн эске алуу менен, БББ
БЖББПты ишке ашыруучу билим берүү уюмдун окуу сабактары 5
күндүк окуу жумасында
өткөрүлөт.

билим

эпидемиологиялык

жүргүзүлөт.

берүү

уюмунун

кызматынын

Сабактар 1
иш

режими

көзөмөлү

смена менен
санитардык -

астында

жүзөгө

ашырылат.
Жалпы

билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын

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

жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык

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

окуучулары

үчүн

окуу

жыл

ичинде

директордун

наамына

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

эс

алууга кошумча жума белгиленет.
Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга
карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен
камсыз

кылышын,

сабактарды

өздөштүрүүгө

жогорку

сапатын

камсыз кылат.
Сабактардын

ортосундагы

танапис

10

мүнөт,

2 -жана

3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.
Топтук түзөтүү сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 5 класстарга

топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече

коррекциялык сабактын узактыгы 20 мүнөт.
Окуу

жүктөмүнүн

акырындап өстүрүү

"кадам" ыкмасын

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили
уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде
күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.
Тапшырмалар
менен

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүнө

таянуу

бери лет. 1-класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа
жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып билүү

мүнөздөгү

тапшырмалар

гана

сунушталат,

балдардын

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырыл ат.
Бул тапшырмалардын
үй тапшырмасын

максаты – окуучулардын өз алдынча

аткарууга

тышкы жана ички стимулдарды

калыптандыруу.

1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү гана

тапшырмалар

сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү
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атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган

тапшырмалар

берилет. Үчүнчү чейректе класста башталган иштердин аякташын
үйдөн

аткаруу

боюнча

жүзөгө ашыруу үчүн
Экинчи

тапшырмалар

берилет.

тапшырмаларды

ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.

класстан

баштап сабактар боюнча тапшырмалар

«минимакс»

принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча

тапшырманын

бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми

экинчи бир бөлүгү - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп,
бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу
менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга

- 2

саатка чейин -120 мүнөт.
Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш
(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз өзүнчө жүргүзүлөт.
Биринчи сабактан акыркы са бакка чейин
эмес

тыныгуу

уюштуруу

сунушталат.

45 мүнөттөн кем

Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттарын эске алуу менен) 1680 сааттан ашык эмес болуш керек.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө

жумасына сарпталга н

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)

1 - 5-класстарда

10

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен
аныкталат.
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4.2.2 Башталгыч
жалпы

билим

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган
берүүчү

программасын

ишке

ашыруу

үчүн

шарттардын системасы.
Кадрдык шарттар .
Акыл-эсинде
окуучулар

жеӊил

үчүн

ылайыкташтырылган

артта

калуусу

башталгыч

бар

билим

угуусу

берүүнүн

начар

болжолдуу

жалпы билим берүүчү программаны ишке

ашырып жаткан педагогикалык кызматкерлердин ар бир кызмат
ордуна

тийиштүү квалификациялык

мүнөздмөгө туура келиши

керек.
Мугалим-дефектолог

(сурдопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы
даярдыгы

бар

адамдар

мугалимдердин кесиптик

сурдопедагогика
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ар

жаатында

кайра

даярдоодон өтүшү керек жана

кесиптик кайра даярдоо

жөнүндө

диплом алыш керек.
Педагогикалык

кызматкерлери :

башталгыч

кла сстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,

дене

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана тарбиячы - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
угуусу бузулган

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

жогорку кесиптик били ми менен бирге
угуусу бузулган

белгиленген үлгүдөгү

балдарга инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Билим берүү уюму, электракустикалык жабдуунун орнотуу
жана ремонттоо боюнча убактылуу инженерди тар туу укугуна ээ, ал
кызматка тиешелүү квалификацияга ээ болушу керек.
Финансылык
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

шарттар
мамлекеттик

системанын

билим

тиешелүү

бюджеттин

каражаттарынын эсебинен укпай калган жана начар уккан
окуучуга

мамлекеттик жана акысыз билим берүү

кепилдиктер

жана

каржылык

камсыз

кылуу

берүү
ар бир

мамлекеттик
ББ

каржылоо

ченемдеринин негизинде жүзөгө ашырылат.
Материалдык -техникалык шарттар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

анын
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ичинде

түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактарды, ошондой эле

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

коопсуздугунун талаптарына жооп
алып барууну уюштуруу зарыл

нормаларга

бер иши керек.
болсо,

Алыскы

иш

комплектиси менен

камсыз болушу керек.

Маалыматтык колдоо көрсөтүү
уккан

өрт

адистер компьютердик

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын
толук

жана

ар бир окуучуну

укпай калган жана начар

зар ыл болгон ченемдик укуктук базаны

жана билим берүү жараянынын катышуучуларына

болжолдолгон

мүнөздөмөлөрү боюнча билим берүү үчүн шилтемелерди камтыйт.
Заманбап маалыматтык -билим берүү чөйрөсүнүн иштешине
шарттар

түзүлүшү керек (флеш -тренажерлор, анын ичинде Wiki

куралдары,

санариптик

видеоматериалдар),

электрондук маалымат ресурстарды,

анын

ичинде

электрондук билим берүү

ресурстары, маалыматтык технологиялардын топтомун, байланыш
технологияларын,
билим

берүү

ар бир окуучуга ылайыкташтырылган негизги

программасын

өздөштүрүүдө

жакшы

жыйынтык

жетишүүнү камсыз кылуу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарды
колдонуу зарыл.
Укпай

калган

жана

начар

уккан

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коомдук
жана билим берүү интеграцияло онун айрым түрлөрү
Бул

адистердин

макулдашуунун

ортосундагы
милдеттүү

жогорку

талап

кылат.

болжолдолот.

сапаттагы
Ошол

жана

өз

ара

башка

адистерге өзгөчө психология жана коррекциялык педагогика, анын
ичинде санариптик китепканаларга, порталдар менен са йттарга,
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аралыктык

кенеш

пикирин

алууга

Ошондой

эле,

берүү,

квалификациялуу

кайрылууга
анын

адистердин

жеке

мүмкүнчүлүк

берилиши

керек.

тармактык

ресурстар

жана

ичинде

технологиялар ар түрдүү тармактарында, эксперттер жана үй бүлөнүн, адистердин ортосунд а маалымат алмашууну уюштуруу
камсыз кылат.

Мейкиндикти уюштурууга талаптар
Башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкталган

негизги

билим

берүү программасын үлгүлүү ишке ашыруу боюнча материалдык техникалык шарттары камсыз кылууга тийиш:
1) начар

уккан

Стандартта

жана

укпай

белгиленген

ылайыкталган

негизги

калган

Башталгыч
билим

окуучулардын

билим

берүү

берүүнүн

программасын

өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн;
2) төмөнкү шарттарды сактоону:
 билим

берүү

процессинин

санитардык -гигиеналык

ченемдерин (суу үчүн талаптар, канал изация, жарык режими,
аба-жылуулук режими, ж.б.);
 турмуштук-санитардык

шарттар

(жабдылган

гардеробдор,

дааратканалар, жеке гигиена жерлер ж.б.);
 коомдук-турмуштук шарттардын (жабдылган жумушчу орду,
мугалимдер бөлмөсү, психологиялык жардам бөлмөсү, ж.б.)
болушу;
 өрт жана электр коопсуздугу;
 эмгекти коргоо боюнча талаптар;
 өз убагында оңдоо мөөнөтү жана
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көлөмү.

3)

окуу

маалыматтарына,

ББ

уюмунун

ички

түзүмдүк

объектилерине тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгү.
Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белг иленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Начар уккан жана кеч укпай калган балдар үчүн жеткиликтүү
чөйрөнү уюштуруу үчүн маанилүү шарт

болуп,

башка бөлмөдө окуучунун жайгашкан жеринде,
чараларды

өткөрүүд,ө

жүрүүчүлөрдөгү

атайын

басылм а

алачык

түрүндө

же

иш -класста же
жамааттык

электрондук

берилген

иш
алып

маалыматтык

тексттердин, билим жыйындарынын күн тартиби боюнча кошумча
маалыматтардын

кайталаган үндүк маалыматтарды,

бөлмөдө

добуш деңгээлин контролдоо болуп саналат;
Мугалим-дефектологдун (сурдопедагогдун) кабинети (сабактар
бөлмөсү) керектүү эмеректер, техникалык каражаттар анын ичинде
сурдотехникалык каражаттар менен,

ж.б. инвентарь менен начар

уккан балдар үчүн атайын окуу жайда ушундай кабинет үчүн
каралган өлчөмдөн кем эмес окутуу куралдары

менен камсыз

болушу керек.
Инклюзия шартында класстардын толуу даражасы 2

укпай

калган жана начар уккан окуучудан ашык эмес. Класстын жалпы
толушу: 1 укпай калган жана начар уккан окуучу бар болсо 25тен
ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү
укпай калган жана н ачар уккан

чектелбеген окуучу -

2

окуучу болсо, 20дан ашык эмес

ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген окуучу.
Окуунун убакытт ык режими

636

Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы

СанЭжК

тарабынан аныкталат.
Чарчоонун

алдын алуу

максатында

оптималдуу болушу үчүн жумасына

1 жолу

бейшемби күнү жеңилдетилген окуу күнү
Сабакта

иш жөндөмдүүлүгү
шаршемби же

болушу керек.

окуу жүктөмүнүн узактыгы, биринчи класстардан башка

класстарга

40 мүнөттөн ашпоого тийиш.

Сабактардын

ортосундагы танапистин узакты гы 10 мүнөттөн кем эмес.
Ар

бир

өткөрүлүшү
жана

сабактын

ортосунда

дене

тарбия

мүнөттөрү

зарыл (алар жалпы булчуң чыңалуусун четтетүүгө

дене калыбын коррекциялоого

багытталган.

Мындан

тышкары, дене тарбия мүнөттөрүнө көрүү тутумун

жандантуу га

жана

киргизилет).

Укпай

чыңалуусун

жоюш

үчүн

зарыл

калган жана начар уккан

медициналык-педагогикалык

көнүгүүлөр

окуучуларды

психологиялык -

колдоо сабактарда жана сабактардан

тышкары убакытта төмөнкү адистер тарабынан жүзөгө ашырылат:
мугалимдер, п сихологдор, саламаттык сактоо адистери (педиатр дарыгер, дарыгер –сурдолог,
Укпай

медайым).

калган жана начар уккан

бала, окуу

күнү ичинде жана

сабактан тышкаркы иш -чаралардын жүрүшүндө, эки жеке угуу
аппаратын же кохлеардык имплантты жана аппаратты, же эки
кохлеардык имплантты колдонот (медициналык көрсөтмөлөрдү эске
алуу менен); окутуу жана сабактан тышкаркы иш -чаралардын
жүрүшүндө зымсыз аппаратура колдонулат, мисалы, FM -системасы.
балдар жана кишилер үчүн
имплантантка

жеке аппаратка

сарамжалдуулук

мүмкүнчүлүк берет.
Иш ордун уюштуруу
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менен

жана кохлеардык
мамиле

жасоого

Укпай калган жана начар уккан окуучунун партасы, бала отуруп
мугалимдин

жана өз классташтарынын

турушу керек.

жүзүн көрө алган абалда

Баланын жумуш ордуна жарык жа кшы берилиши

керек. Партадан

доскада жайгашкан маалыматка, маалымат

такталарына түздөн -түз эркин мүмкүнчүлүк керек.
Баланын столунда чоочун сөздөр, терминдер мугалимдин кошумча
жекече жардам көрсөтүү кырдаалдарында пайдаланылуучу

атайын

турак орнотулушу зарыл.
Окуу

ордун

уюштурууда окуучунун өзгөчө муктаждыктары,

моторикасынын абалы, көрүүсү, башка кошумча бузулуулардын
бардыгы эске алынат. Көрүү
жана

начар

уккан

жөндөмдүүлүгү начар укпай

окуучунун

иш

орду

калган

офтальмологтун

сунуштарына ыла йык уюштурулат. Кыймыл -аракет системасында
бузулуулары бар укпай калган жана начар уккан окуучунун
орду

атайын жабдылган
Укпай

иш

болушу керек.

калган жана начар уккан

окуучунун

ата -энеси

баланы жекече жана заманбап электр -акустикалык үн күчө ткүч
аппаратура менен камсыз кылуусу милдеттүү шарт болуп саналат.
заманбап санариптик угуучу аппараттар менен бинауралдык

(эки

жактуу) протездөө же/жана эки тараптуу имплантты колдонуу жана
жеке угуу аппаратын (медициналык далил эске алуу менен)
эле

убакта

пайдалануу

оозеки

дабыштарды кабыл алуунун

сүйлөөнү

жана

кептик

би р
эмес

натыйжалуулугун жакшыртат жана

мейкиндикте үн байырлаштырууну, анын ичинде сүйлөөчүнү тез
тапканга мүмкүнчүлүк берет.
Билим берүү уюмунун китепканасы окуу планынын бар дык
окуу

предметтери боюнча

басма билим ресурстары жана ЭОР

менен жабдылууга тийиш, ошондой эле кошумча

адабият фонду

менен камсыз болуусу зарыл. кошумча адабияттар Фонду балдар
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адабиятынын, илимий

–популярдык адабиятты жана мезгилдүү

басма сөздү камтууга тийиш.
Заманбап маалыматтык билим берүү чөйрөсүнүн (флеш - тренажер,
анын ичинде Wiki куралдарды, санариптик материалдарды), анын
ичинде электрондук маалымат ресурстарды,
берүү

ресурстарын,

маалыматтык

электрондук билим

технологиялар

топтомун,

байланыш технологияларын, тийиштүү техникалык каражаттарды
иштешин камсыз кылуу керек, бул
программаларын

ар бир окуучунун билим берүү

өздөштүрүүдө жакшы жыйынтыкка жетишүүнү

камсыз кылат.
Билим берүү уюмунун маалыматтык -билим берүү чөйрөсү
электрондук (санариптик) ишкердиктин төмөнкү түрүндө аткарууга
мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш: билим берүүнү пландоо; билим берүү
материалдарын сактоо
окуучулардын
жараянынын

иштерин

жана жайгаштыруу, мугалимдердин жана
маалымат

катышуучуларын

ресурстарын

колдону у;

билим

угуусу

берүү

бузулган

балдардын негизги жалпы билим берүүнүн негизги билим берүү
программаларын

өздөштүрүүсүн

жыйынтыктарын

прогрессин жазууну; өз ара -

анын

ичинде

билим

берүү

жана

окуу -тарбия

жараянынын

иштеринде

интернет аркылуу,
катышуучуларынын

ортосундагы билим берүү тармагын башкаруу көйгөйлөрүн чечүү
үчүн

билим

маалыматтарды

берүү
колдоно

жараянынын
билүү;

окуу

жүрүшүндө

түзүлгөн

катышуучулардын

билим

берүү ресурстарын чейин Интернеттен колдонууну көзөмөлгө алуу
(маалыматты алууга мүмкүндүк ал уу, рухий жана адеп -ахлактык
жактан өнүктүрүү жана билим берүү максаттарына карама -каршы
келген маалыматтарга чектөө коюу).
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АЗИЗ

-СОКУР ОКУУЧУЛАР

ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ

ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН
ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ
1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларды

жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берү үнүн
ылайыкташылган
БЫББП)

болжолдуу программасы

(мындан ары - БЖБ

ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын

башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын
талаптарына

ылайык

түзүлгөн

жана

азиз -сокур

окуучулардын

жекече, жаш кур ак жана типологиялык өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын
билим

берүү

муктаждыктарын

эске

алуу

менен

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.
Азиз -сокур окуучулар үчүн БББ
ишмердүүлүгүн
программасы

Стандартка

бо юнча

ылайык

башталгыч

окуучулар үчүн ылайыкташылган
негизинде, инклюзия идеялары

билим

ЖЫББП билим берүү
жалпы
берүүнүн

берүү

азиз -сокур

болжолдуу программасынын

боюнча иштеген
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билим

билим берүү

уюму

(мындан ары ББУ)

тарабынан өз алдынча иштелип чыгат

жана бекитилет.
Азиз-сокур окуучулар үчүн
мазмунун,

күтүлүүчү

БББ ЖЫББП

натыйжаларды,

билим берүүнүн

жана

ишке

ашыруу

шарттарын Кыргызстандын жалпы билим берүү системасы үчүн
аныктайт.
Азиз-сокур окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташы лган
болжолдуу программасынын түзүмү.
Азиз-сокур окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган

болжолдуу

программасынын түзүмү Стандартка ылайык 3 бөлүмдү камтыш
керек: максаттуу, мазмундук жана уюштуруучу.
Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыр уунун жалпы
дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана Азиз -сокур окуучулар
үчүн БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы күтүлүүчү натыйжаларды,
о.э. бул максаттарга жана жыйынтыктарга жетүүнүн жолдорун
аныктайт.
Максаттуу бөлүм өзүнө камтыйт:
-түшүндүрмө катты
- Азиз-сокур окуучулар үчүн

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн

пландаштырылган натыйжалары
-башталгыч

билим

ылайыкташылган

берүү

боюнча

болжолдуу

жалпы

билим

программасын

берүүнүн

өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы.
Мазмундуу бөлүк азиз-сокур окуучулар үчүн
берүү

программасы

боюнча

башталгыч
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жалпы билим

билим

берүүнүн

ылайыкташылган болжолдуу программасынын мазмунун аныктайт
жана

предметтик,

метапредметтик,

инсандык

натыйжаларга

жетишүүгө багытталган (ЖББ БББЫБПтын вариа нтына жараша
мазмундуу

бөлүк

жалаң

гана

инсандык

жана

предметтик

натыйжаларга жетишүүгө багытталган болушу мүмкүн) төмөнкү
программаларды камтыйт:
 окуучулардын
жараша

универсалдуу

(ЖББ БББЫБПтын вариантына

- негизги окутуу кыймылдары)

окуу кыймылдар ын

калыптандыруу программасы;
 жекече окуу сабактардын, түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын программасы;


азиз-сокур окуучуларды коомдук жана адеп -ахлактык жактан

өнүктүрүү

жана

тарбиялоо

программасын

(ЖББ

БББЫБПтын

сергек

коопсуз

вариантына жараша );
 экологиялык

мад аният,

жана

жашоону

калыптандыруу программасы;
 коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;
 сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.
Уюштуруу бөлүгү камтыйт:


предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан
тышкаркы иш-чаралардын б агыттарын камтыган башталгыч
билим берүүнүн окуу планын;



Стандарт

талаптарына

ылайык

ЖББ

БББЫБПтын

ишке

ашыруу үчүн шарттардын системасын.
Азиз-сокур окуучулар үчүн башталгыч билим берүүнүн окуу
планы (мындан ары –Окуу план) ЖББ БББЫБПты ишке ашыруу нун
негизги уюштуруучу механизми болуп эсептелет.
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Азиз-сокур окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
программасы

Стандартка

ылайык

балдардын

өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү
алуу

менен

татаалдык

деңгээлине

болжолдуу
жаш

курак

муктаждыктарын эске

жана

багытына

жараша

программанын 4 вариантын камтыйт -3.1, 3.2, 3.3, 3.4. варианттары.
Азиз-сокур окуучулар үчүн

ЖББ БББЫБПты иштеп чыгуунун

негиздерине топтоо жана ишмердүүлүк мамилелери салын ды.
2.

ИНКЛЮЗИВДИК

БИЛИМ

БЕРҮҮ

ИДЕЯСЫ

БОЮНЧА

ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ
БЕРҮҮ

ПРОГРАММАСЫ

БЕРҮҮНҮН

БОЮНЧА

БАШТАЛГЫЧ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

БИЛИМ

БОЛЖОЛДУУ

ПРОГРАММАСЫ
(ВАРИАНТ 3.1)
2.1. Максаттуу бөлүм
2.1.1. Түшүндүрмө кат
Азиз-сокур окуучулар үчүн

башталгыч билим берүү боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын ишке ашыруу максат ы.
Инклюзивдик мектепте окуган Азиз -сокур окуучулар үчүн
жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим
берүүнүн
ашыруу

ылайыкташылган
максаты

—

болжолдуу

Азиз-сокур

программасынын

окуучулардын

ден

ишке
соолук

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбу лары менен бирдей убакытта,
жыйынтык жетишкендиктери боюнча

мамлекеттик билим берүү

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

жалпы

билим

берүүчү

мектепте

окуган

бул

категориядагы балдардын өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эс ке
алуу

менен,

сапаттуу

билим

алуусун

камсыздоо

аркылуу

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.
ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн
иштеп чыгууда жана ишке ашырууда

БЖББ БЫББП

алдыга коюлган максаттарга

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:
 Азиз-сокур окуучулардын
жарандык,

жалпы маданиятын калыптандыруу,

социалдык,

инсандык

өнүктүрүү,

чыгармачылык

достук

жеткиликтүү

жана

жана

интеллектуалдык

жөндөмдүүлүктөрүн
билим

берүү

өнүктүрүү,

чөйрөсүндө

сокур

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;
 атайын

билим

берүү,

инсандык,

үй -бүлө,

мамлекеттик муктаждыктары менен
окуучулар

коомдук

жана

аныкталган азиз - сокур

өздөштүрүүгө пландаштырылган, билим, көндүм,

ыктарды, компетенцияларды камсыз кылуу;
 Азиз-сокур

окуучулар

үчүн

дени

сак

балдар

чөйрөсүндөгү

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо,
коммуникативдик,

кыймылдык,

инсандык,

жеке

өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту
камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомг о
аралашууга,

анын

жекечелигин,

касиет -сапаттарынын,

кайталангыстыгын

айырмалуулугун,

сактоо

менен

инсандык

өнүктүрүү;
 азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын
күтүлүүчү

жыйынтыктарына

өздөштүрүүдө

азиз-сокур

өзгөчөлүктөрүнүн

терс

жетишүү;

окуучуларды н

таасирин
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өздөштүрүүдө

ЖББ

БББЫБПтын

таанып-билүүчүлүк

азайтууну

камсыз

кылуучу

түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,

алардын

физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо жана колдоо,
экинчи

бузулууларды

алдын

алуу

жана

тууралоо,

коомдук

көнүктүрүү жана коомго аралашууну оптималдаштыруу;
 клуб,

секция,

коомдук

студия жана кружок системасын колдонуу,

пайдалуу

иштерин

жүргүзүү

аркылуу

Азиз -сокур

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана
шыктарын табуу;
 бирдей

мүмкүнчүлүктөрдү

түзүү,

инклюзивдик

билим

берүү

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды,
илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук -изилдөөчүлүк,
спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;
 Окуучулардын,

алардын

өкүлдөрүнүн),

ата -энелеринин

педагогикалык

коомчулуктун

мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана
чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур
окуучулардын

коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк
өнүгүүсүндө

окуу-тарбия

процессинде

билим

берүү

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн колдонуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

ишмердүүлүктө
ишке

ашырууда

сабактарда

жана

сабактан

тышкаркы

өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын
өз

алдынчалуулук

жана

активдүүлүк

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

мектептик

жана

мектепт ен

тышкары

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга
жана өзгөртүүгө шарт түзүү.
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Азиз -сокур окуучулардын башталгыч билим берүү

боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын жалпы мүнөздөмөсү.
Вариант 3.1 азиз -сокур окуучу

окутууну

аяктаган учурга

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон
окуучулардын

жетишкендиктерине

тийиштүү,

билимди

жалпы

билим берүүчү мектепте жаш курагына тийиштүү (1 -4 класс) ошол
эле окуу мөөнөттөрүндө алат деп болжолд ойт.
Азиз-сокур окуучуларды жалпы билим берүүчү

мектепте

окутууда мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын милдеттүү
түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык
колдоосу зарыл.
Атайын

колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр болуп

саналат: көрүү жөндөмдүүлүгү начар окуучулардын атайын билим
берүү

муктаждыктарын

канааттандыруу;

окутуунун

негизги

мазмунун өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; окуу жана
жазууга Л. Брайлдын
жашоодо

арибин колдонуп

окутуу; күнүмдүк

жана окуу, тааны п билүү процессинде

анализаторлорду

жана

ишмердүүлүктүн

толуктоочу жолдорун

өнүктүрүү; таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгүн
камсыз кылуу үчүн окуучулардын
сезимдери
жана

сакталган

техникалык

азиз -сокур

өрчүшүнүн

заманбап оптикалык (көрүү

окуучуларга)

каражаттар

сакталган

жөнүндө

тифл отехникалык
түшүнүктөрүн

калыптандыруу ( жаш курагына жараша) жана аларды активдүү
пайдалануу ыктарын өнүктүрүү;
Психологиялык -педагогикалык

колдоо:

азиз -сокур

окуучулардын таанып -билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн окуучулардын
ЖББ БББЫБПты

өздөштүрүүдө терс таасирин минималдаштыруу,
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баланын мугалимдер, классташтары жана башка окуучулар, ата энелер ортосундагы шайкеш мамилени өрчүтүү;

класстагы жайлуу

чөйрөнү сактоо, ички инсандык жана инсан аралык конфликттерди
жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш
алып баруу; жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучунун терс көз
карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн шарттарды түзүү,
өз алдынчалуулугу жана башкалардан көз карандысыздыгы үчүн
умтулуу

(билим

берүү

жана

күнүмдүк

маселелер

боюнча)

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик эмес каражаттарды
туура колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.
Мектептин

ЖББ БББЫБПты

карама -каршылыктарды

жана

чектөөлөрдү эске алуу менен окутуу жана предметтик -практикалык
иш-чараларды натыйжалуу толуктоочу жолдор менен өздөштүрүүгө
багытталган коррекциялык иштин программасын өзүнө камтыйт; Л.
Брайл чекиттик-рельефтик арипти колдонуу көндүмдөрүн жана
мүмкүнчүлүктөрүн
багытта

билүү;

мейкиндик

мүмкүнчүлүктөрүн

кырдаалдарда

жана

жогорулатуу;

коомдук -турмуштук
ар

түрдүү

коомдук

көрүүсү сакталган чоӊ кишилер жана курдаштары

менен кызматташтык көндүмдөрүн иштеп чыгуу; вербалдык жана
вербалдык эмес сөз каражаттарын өздөштүрүү; дүйнө сүрөтүн
маанисин

айырмалоону

предметтик түшүнүктөрүн

жана

сезе

билүү сүн

жогорулатуу;

кеӊейтүү; таанып -билүүчүлүк жана

социалдык активдүүлүгүн кеӊейтүү; окуу ишмердүүлүгүндө
күнүмдүк жашоосунда

жана

өз алдынчалуулугун жогорулатуу

Көрүүсү начар окуучулар учурдагы стандарттын долбоорунда
көрсөтүлгөн

ЖББ

БББЫБПтын

бул

варианты

берүүнүн мазмунун толук өздөштүрүшөт.
ишинин программасынан тышкары)
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боюнча

билим

(коррекциялык -түзөтүү

Азиз-сокур

окуучулардын ЖББ БББЫБПт ын

нат ыйжалары
мамлекетт ик

жана

т үзүмү

башт алгыч

талапт арына

Кыргыз

билим

өздөшт үрүү

Республикасынын

берүү

ст андарт ынын

акыркы

жет ишкендикт ери

т олук жооп берет .

Азиз-сокур

окуучулардын

Кыргыз Республикасынын мамлекетт ик башт алгыч билим берүү
ст андарт ынын жыйынт ык талапт арына

т олугу менен

ылайык келет .
Азиз-сокур

окуучулар

менен

түзөтүү

иштеринин

мазмуну

төмөндөгүлөрдү камтыйт: коомдоштуруу, сезимдик тажрыйбасын
байытуу, мейкиндикте багыт алуусун
ишмердүүлүгүн

өнүктүрүү, баарлашуу, өз

башкаруу, өз алдынча өнүгүү жана өзүн -өзү

баалоо.
Азиз -сокур окуучуларга психолог иялык-педагогикалык
мүнөздөмө:
Азиз-сокур балдар – аз сакталган
сезүүдөн көз айнек менен кадимки

көрүүсү

бар (жарыкты

коррекциялоо учурунда, жакшы

көргөн көздүн курчтугу 0,04)же

көрүүнүн

толук жоктугунан

жабыркаган балдар.
Көрүүнүн сакталып к алган абалы боюнча абсолюттук (жалпы)
жана

практикалык

сокурлукту

айырмалашат.

Абсолюттук

сокурлукта эки көз теӊ толугу менен көрүү сезимдери
сокурдук. Практикалык сокурлукта көрүүнүн
калуусу байкалат,

бул учурда

болот.

сезүү

Жарык

түн

мүмкүнчүлүк берет. Көлөмдүү
жакын

жерде

бармактарын

жок

азыраак сакталып

жарык сезүү ж е көлөмдүү көрүү
менен
көрүүдө
санай

жарыкты

айырмалаганга

жакын аралыкта жүзүнө
алышып,

объектилердин

силуэтин, жарыкты, түстөрдү, калыпты кабылдай алышат.
Балалык сокурлуктун үч негизги клиникалык түрлөрү бар:
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көрүү органынын көрүү -нерв

1)
көрүү

нервинин

жана

бөлүктөрүнүн атрофиясы,

аппаратынын жабыркашы:

көрүү -нерв

жолдорунун

башка

тапеторетиналдык бузулуулары жана

башка көз кабык оорулары;
2) каректин жабыркашы: тубаса операция болгон жана болбогон
катаракта (каректин тумандашы);
3) көрүү

органынын

микрофтальм

(

толугу

менен

жабыркашы:

тубаса

көз көлөмүнүн кичирейиши), глаукома (көз

кыртыштарынын өзгөрүшү жана көз басымынын жогорулашы
менен байланышкан ооруу), көбүнчө т убаса

гидрофтальм

түрүндө (көз өлчөмүнүн чоӊоюшу) кездешет.
Кыргыз

Республикасынын

балдардын арасынан 4%
жарыкты

кабыл

алган

балдардын саны

көрүү

жөндөмдүүлүгү

начар

такыр көрбөгөн сокур балдар, 7% азиз -

сокур

балдар.

Ошентип,

сокур

көрүүсү начар ба лдарга караганда азыраак.

Жалпысынан бүткүл өлкө боюнча жалпы 0 -18 жаштагылардын
арасынан 1800 бала көрүүсүндө

патологиясы

бар балдар.

Толугу менен көрбөгөндөр, эки көзүнүн абсолюттук (жалпы)
сокурлугу менен мүнөздөлөт,

көрүп кабылдоолору толук жокт угу

менен (жарык жана караӊгыны айырмалай албашы) аныктайт.
топтогу балдардын билим алуу жана багыт алуусунда
ролду

тийип

жана

угуп

кабыл

алуу

болуп

Бул

алдынкы

саналат.

Башка

анализаторлор көмөкчү ролду аткарат.
Биринчи

топтон

(абсолюттук

сокурлук )

айырмаланып

практикалык сокурлукта жарык кабылдоо менен көрүү сезими бар.
Бул топ көрүү мүмкүнчүлүгү

боюнча

өтө ар түрдүү жана

төмөнкүлөрдү камтыйт:


Жарыкты сезүүсү туура эмес болжолдоо менен сокурлар,

(жарык багытын туура аныктай алышпайт), бул ала рга мейкиндикте
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өз алдынча

багыт алууда

жарыкты сезүүсүн

колдонууга

мүмкүнчүлүк бербейт;


Жарыкты сезүүсү туура

болжолдоо менен сокурлар,

(жарык багытын туура аныктай алышат), бул аларга мейкиндикте өз
алдынча багыт алууда, таанып билүү ишмердүүлү гүндө
сезүүсүн


жарыкты

колдонууга мүмкүнчүлүк берет;
Жарыкты сезүүсү

сокурлар,

менен бирге

түстү

сезүүсү бар

(жарыкты жана түстөрдү аныктай айырмалай алышат),

бул аларга мейкиндикте өз алдынча
ишмердүүлүгүндө

багыт алууда, таанып билүү

колдон уу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;

Көрүү сезими сакталган (практикалык сокурлук) сокурларга
көрүү курчтугу сокурлардын башка топтору менен салыштырганда,
салыштырмалуу жогору болгон (оптикалык коррекциялоо шартында
жакшы көрөр көзү үчүн көрүү курчтугу 0,005тен 0,04кө чейин), о.э.
жогорку көрүү курчтугу 1,0 чейин болушу мүмкүн болгон балдар,
булардын

көзүнүн

кыскартылган.

Бул,

көрүү
өз

чек

арасы

кезегинде,

10 -15

градуска

чейин

курчап

турган

дүйнө

объектилерин жана буюмдарды көрүп кабыл алууга мүмкүнчүл үк
түзөт.
Буюмдардын жана объектилердин түсүн, формасын, өлчөмүн,
кабыл алууга жөндөмдүүлүгү,
төмөн

бул

топтун окуучуларынын сапаты

, бирок, ошентсе да, көрүү элестөөлөрүн калыптандырууга

мүмкүндүк

берет.

функциялардын
процессинин

Ошентсе

да,

калган

көрүү

кээ

бир

бузулууларынын бирдей эместиги менен, көрүү
туруксуздугу,

тез

чарчашы

менен

мүнөздөлөт.

Демек, бул окуучулардын таанып -билүүчүлүк ишинде - тийүү жана
угуу сезимдерин жетектөөчү
көрүү сезими

кылышыбыз керек. Ал эми сакталган

маалымат алуунун , өз кыймылын контролдоонун

жана багыт алуунун контролдоо функциясын аткарышы зарыл.
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Сокурлардын арасында көрүүсү

жаш кезинен эле бузулган

(жоготкон) окуучулар көп кездешет, бул бир жагынан, алардын
акыл-эс жана физикалык өнүгүүсүнүн

өзгөчөлүктө рүнө себеп

болот, экинчи жагынан, борбордук нерв системасы менен жөнгө
салынуучу организмдин

кайра курулушу

менен байланышкан,

толуктоочу механизмдердин өзгөчөлүктөрүн аныктайт.
Сокурлук,

жалпы

жана

таасиринин натыйжасында,

кыймыл

активдүүлүгүккө

терс

окуучуларынын денелик өнүгүүсүн

татаалдатат, бул нерсе төмөнкүчө көрсөтүлөт: сокур балдардын ар
кандай

кыймылдарды

жай

өздөштүрүүсү

жана

кыймылдардын

өнүгүүсү боюнча төмөнкү чегин (кыймыл көлөмүнүн азаюусу,
аларды

аткаруу

сапатынын

макулдашуусунун
моториканын
пайда

бузулуусу

төмөндүгү);

менен;

кыймылд ардын

жалпы

жана

майда

өнүгүүсүнүн төмөндүгү; эрксиз кыймылдардын

болушу;

турпаттын,

басуунун,

денени

кармоонун

бузулуусу; мейкиндикте кыймылдоо кыйынчылыктары.
Сокурлардын
кыскарышына

дүйнө

сезүүсүнүн

байланыштуу,

толуктугу ,

таанып

билүү

тактыгынын

процесстеринин

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү пайда болот (кабыл алуунун, сезүүнүн,
тактыгынын

жана

ылдамдыгынын

төмөндүгү,

образдардын

толуктугунун, бүтүндүгүнүн азайышы)
Инсандын

негизги сапаттарын калыпт андырууда коомдук

жагдайлар негизги ролду ойнойт, алардын таасири пайда болгон
учурдан

жана

патологиянын

тереӊдигинен

салыштырмалуу

же

толугу менен көз каранды эмес. Туура тарбия берүү жана окутууну
уюштурууда, ар кандай иш -чараларга баланын кенен тартуу м енен,
зарыл болгон сапаттарды калыптандыруу
абалынан дээрлик көз карандысыз болот.
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көрүү анализаторунун

Ошентип, окутуу өнүктүрүүчү мүнөздө болсо, ал психиканын
мазмундуу

тарабы

биологиялык

факторлорго

көрүү

жөндөмдүүлүгүнүн начарлыгына салыштырмалуу көз каранды эмес.
Анткени

акыркы

көрсөтүлгөн

факторлор

калыптандыруунун мазмунун аныктабайт,

инсанды

жеке баалуулуктарды,

инсанды калыптандыруунун динамикасын аныктайт.
Демек, көргөндөр менен сокурлардын, ал тургай
жана начар көргөндөрдүн
ар

кандай

байкоого

сапаттарын
болот.

көргөндөр

ортосундагы айырмачылыктар инсандын
калыптандыруу

Албетте,

динамикасында

жыйынтыктар,

башкача

гана

айтканда,

Адамдын өнүгүшүнүн даражасы, инсандын ядросун лидерлик жеке
сапаттары бир катар болушу (көз карашы, ишеними, идеалдары)
патологиянын барлыгы же жоктугу менен эмес,
этүүсү,

тарбия

берүүнүн

жана

окутуунун

коомдук таасир
мүнөзү

боюнча

аныкталат.
Сокур окуучуларга мүнөздүү муктаждыктары болуп төмөнкүлөр
саналат:
 өзгөрүүсүз анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)
аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);
 тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;
 мейкиндик

жана

предметтик

калыптандыруу,

байытуу,

элестөөлөрүн,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;


сокур окуучулардын

окутуу жана таанып -билүү иш-аракети

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);


окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;
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дүйнөнүн объектилерин жана

буюмдарын өнүктүрүү

көп

сезимдүү кабылдоону өнүктүрүү;
 көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо
үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;


көрүү

сезими

тарбиялоодо:
кошумча),

сакталган

калган

жаш

сокур

көрүү

курагын

жана

балдарды

диагнозун
көрүү

окутууда,

(негизги

жана

жөндөмдүүлүгүн

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын абалы,
оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу
көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, ти йүү, физикалык
жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен
сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш
курагын

жана көрүүсүн

жоготуу убакытын, тийүү жана

физикалык иш режимин;
 туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген
жекече көргөзмө куралдарды
 ишмердүүлүктүн

толуктоочу

басымдуу пайдалануу;
жолдорунун

калыптануу

көлөмүнө жараша,

сокур окуучулардын окуу ишинин темпин

эске

сабак

алуу

менен;

структурасына

даярдоочу

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;
 сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи
дефектилерди алдын алуу жана коррекциялоого

багытталган

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
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 кептин

вербализм

жана формализмин

алдын

алуу жана

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;
 микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн жана
ыктарын максаттуу калыптанд ыруу;


коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;

 сокур окуучулардын демилгелерин, таанып билүү жана жалпы
активдүүлүгүн

(кыймылдарын

дагы)

өнүктүрүү

үчүн

шарттарды түзүү;
 ишмердүүлүктүн

мотивациялык

компонентин

ар

түрдүү

(жеткиликтүү) иштерг е тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;
 коммуникативдүү

ишмердүүлүктү

өнүктүрүү

жана

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;
 кыймыл

чөйрөсүндө

бузууларды

коррекциялоо

үчүн

шарттарды түзүү;
 жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн
өзү

баалоо

сезимин )

жана

рефлексивдүү

мамилелерди

калыптандыруу;
 мүнөздүн

терс

бузулууларды
2.1.2.

Азиз-сокур

берүүнүн
берүүнүн

сапаттарын

тууралоо,

жүрүм -турумдагы

алдын алуу .
окуучулардын

болжолдуу
программасын

жалпы

башталгыч

ылайыкташтырылган

жалпы

өздөштүрүүсүнүн

билим
билим

күтүлгөн

натыйжалары
Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
программасы

(мындан ары - БЖБ БЫББП)

пландаштырылган

натыйжаларына
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талаптар

болжолдуу

өздөштүрүүсүнүн
мамлекеттик

билим

берүү

стандартынын

башталгыч

билим

бер үүнүн

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет.
Инклюзивдик
БЫББПтын

идеялар

менен

өздөштүрүүсүнүн

боюнча талаптар, азиз -сокур

иштеген

мектепте

БЖБ

пландаштырылган натыйжалары
окуучулардын

программасын өздөштүрүүсүнүн

түзөтүү иштеринин

пландаштырылган натыйжалары

боюнча талаптарды камтыйт.
Азиз-сокур окуучулардын түзөтүү иштеринин программасын
өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган

натыйжалары

бол уп

төмөнкүлөр чыгат:
 микро жана макро мейкиндикте багыт
калыптандыруу

жана

алуу көндүмдөрүн

макромейкиндикте

багыт

алуунун

ыктарын мыктылоо ;
 Бардык

сакталган

ишмердүүлүгүндө

анализаторлорду

багыт

колдонуу ыктарын,

алуу

оптикалык түзөтүү

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу
мүмкүнчүлүгүн

өздөштүрүүгө;

тааныш

эмес

(стандарттык

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно
билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү
түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда

ал арды эске

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

кайрылууну үйрөнүү;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер
жана

курбулары

менен

баарлашуу

ыктарын

өнүктүрүү;

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын
өнүктүрүү

(кабылдоо,

түшүнүү,

өндүрүү,

пайдалануу);

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;
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 инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык
анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол
менен

ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти,
эмоционалдык

сезимталдыгын

иштеп

чыгуу;

өзүн -өзү

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;
 предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн
жайылтуу

аркылуу

ишмердүүлүктүн

сезүү

тажрыйбасын

толуктоочу

предметтик-практикалык

жолдорун

көндүмдөрдүн

байытуу;
өздөштүрүү;

(анын

ичинде

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;
 кырдаалга

ырааттуу

дүйнө

сүрөтүн

куруу

мүмкүнчүлүгүн

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндө мүн өнүктүрүү;
сокурлардын

таанып

билүү

мүмкүнчүлүгүн

кеӊейтүүчү

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда
окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык
тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу
ыктарын калыптандыруу; таанып-билүүчүлүк жана коомдук
иште

активдүүлүгүн

жогорулатуу;

жашоодо

өз

алдынчалуулугун жогорулатуу.
 Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;


коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү

элестөөлөрдү

(ар

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;
 Айлана

чөйрөдөгү адамдардын

маанайына, өзүн сезүүсүнө,

абалына көӊүл бурууну өнүктүрүү;
Түзөтүүчү иштин программасын азиз -сокур балдар тарабынан
өздөштүрүүсүнүн

натыйжалары

менен көрсөтүлгөн:
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төмөнкү

жетишкендиктери

 Бардык сакталган анализаторлорду
толуктоочу жолдорун
күндөлүк

жана

окутуу

турмушунда

ишмердүүл үктүн

иш -чараларында жана

10 -жаштагы

баланын

деӊгээлинде

колдоно алат;


микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн
өздөштүргөн,

макромейкиндикте

багыт

алуунун

элементардык ыктары калыптанган;
 Жаш курагына тийиштүү

предметтик (атайын жана жалпы),

мейкиндик түшүнүктөргө ээ;
 Таанып

билүүчүлүк

кызыгуу

жана

таанып

билүүчүлүк

активдүүлүккө ээ;
 Таанып билүүчүлүк
оптикалык

түзөтүү

жана окуу ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү
каражаттарын

жана

тифлотехникалык

каражаттарды билет жана аларды активдүү колдонот;
 10

жаштагы баланын деӊгээлинде өз алдынчалуулукка жана

көз карандысыздыка
 тийиштүү

оозеки

каалоосун чагылдыр ат;
кептик

жана

кептик

эмес

сыяктуу

каражаттарды колдоно алат;
 өнөктөштүккө , боорукерликке, эмоционалдык сезимталдыкка
жөндөмдүү;



өзүн-өзү башкарууга жана өзүн -өзү жөнгө салуу;
окутуу ишинде жана күндөлүк турмушунда орун алган каршы
көрсөтмөлөрдү жана чектөөлөрдү эске алат.

Азиз-сокур окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
болжолдуу программасынын түзүмү.
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Азиз-сокур окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган

болжолдуу

программасынын түзүмү Стандартка ылайык 3 бөлүмдү камтыш
керек: максаттуу, мазмундук жана уюштуруучу.
Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы
дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана Азиз -сокур окуучулар
үчүн БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы күтүлүүчү натыйжаларды,
о.э. бул максаттарга жана жыйынтыктарга жетүүнүн жолдорун
аныктайт.
Максаттуу бөлүм өзүнө камтыйт:
-түшүндүрмө катты
- Азиз-сокур окуучулар үчүн

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн

пландаштырылган натыйжалары
-башталгыч

билим

берүү

ылайыкташылган

боюнча

болжолдуу

жалпы

билим

программасын

берүүнүн

өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы.
Мазмундуу бөлүк азиз-сокур окуучулар үчүн
берүү

программасы

боюнча

башталгыч

жалпы билим

билим

берүүнүн

ылайыкташылган болжолдуу программасынын мазмунун аныктайт
жана

предметтик,

метапредметтик,

инсандык

натыйжаларга

жетишүүгө багытталган (ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша
мазмундуу

бөлүк

жалаң

гана

инсандык

жана

предметтик

натыйжаларга жетишүүгө багытталган болушу мүмкүн) төмөнкү
программаларды камтыйт:
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 окуучулардын
жараша

универсалдуу

(ЖББ БББЫБПтын вариантына

- негизги окутуу кыймылдары)

окуу кыймылдарын

калыптандыруу программасы;
 жекече окуу сабактардын, түзөтүү-өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын программасы;


азиз-сокур окуучуларды коомдук жана адеп -ахлактык жактан

өнүктүрүү

жана

тарбиялоо

программасын

(ЖББ

БББЫБПтын

сергек

коопсуз

вариантына жараша );
 экологиялык

маданият,

жана

жашоону

калыптандыруу програ ммасы;
 коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;
 сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.
Уюштуруу бөлүгү камтыйт:


предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан
тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч
билим берүүнүн окуу планын ;



Стандарт

талаптарына

ылайык

ЖББ

БББЫБПтын

ишке

ашыруу үчүн шарттардын системасын.
Азиз-сокур окуучулар үчүн башталгыч билим берүүнүн окуу
планы (мындан ары –Окуу план) ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун
негизги уюштуруучу механизми болуп эсептелет.
Азиз-сокур окуучулар үчүн жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
программасы

Стандартка

ылайык

балдардын

өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү
алуу

менен

татаалдык

деңгээлине

жана

болжолдуу
жаш

курак

муктаждыктарын эске
багытына

жараша

программанын 4 вариантын камтыйт -3.1, 3.2, 3.3, 3.4. варианттары.
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Азиз-сокур окуучулар үчүн

ЖББ БББЫБПты иштеп чыгуунун

негиздерине топтоо жана ишмердүүлүк мамилелери салынды.
2.

ИНКЛЮЗИВДИК

БИЛИМ

БЕРҮҮ

ИДЕЯСЫ

БОЮНЧА

ИШТЕГЕН АЗИЗ-СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ
БЕРҮҮ

ПРОГРАММАСЫ

БЕРҮҮНҮН

БОЮНЧА

БАШТАЛГЫЧ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

БИЛИМ

БОЛЖОЛДУУ

ПРОГРАММАСЫ
(ВАРИАНТ 3.1)
2.1. Максаттуу бөлүм
2.1.1. Түшүндүрмө кат
Азиз-сокур окуучулар үчүн

башталгыч билим берүү боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын ишке ашыруу максат ы.
Инклюзивдик мектепте окуган Азиз -сокур окуучулар үчүн
жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим
берүүнүн
ашыруу

ылайыкташылган
максаты

—

болжолдуу

Азиз-сокур

программасынын

окуучулардын

ден

ишке
соолук

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары менен бирдей убакытта,
жыйынтык жетишкендиктери боюнча

мамлекеттик билим берүү

стандартында аныкталган (мында н ары- БЖБ МББС) талаптарга
ылайык,

жалпы

билим

берүүчү

мектепте

окуган

бул

категориядагы балдардын өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске
алуу

менен,

сапаттуу

билим

алуусун

камсыздоо

аркылуу

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.

660

ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн
иштеп чыгууда жана ишке ашырууда

БЖББ БЫББП

алдыга коюлган максаттарга

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:
 Азиз-сокур окуучулардын
жарандык,

жалпы маданиятын калыптандыруу,

социалдык,

инсанды к

өнүктүрүү,

чыгармачылык

достук

жеткиликтүү

жана

жана

интеллектуалдык

жөндөмдүүлүктөрүн
билим

берүү

өнүктүрүү,

чөйрөсүндө

сокур

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;
 атайын

билим

берүү,

инсандык,

үй -бүлө,

мамлекеттик муктаждыктары менен
окуучулар

коомдук

жана

аныкталган азиз - сокур

өздөштүрүүгө пландаштырылган, билим, көндүм,

ыктарды, компетенцияларды камсыз кылуу;
 Азиз-сокур

окуучулар

үчүн

дени

сак

балдар

чөйрөсүндөгү

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо,
коммуникативдик,

кый мылдык,

инсандык,

жеке

өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту
камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго
аралашууга,

анын

жекечелигин,

касиет -сапаттарынын,

кайталангыстыгын

айырмалуулугун,

сактоо

менен

инсандык

өнүктүрүү;
 азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын
күтүлүүчү

жыйынтыктарына

өздөштүрүүдө

азиз-сокур

өзгөчөлүктөрүнүн

терс

жетишүү;

окуучулардын

таасирин

өздөштүрүүдө

ЖББ

БББЫБПтын

таанып -билүүчүлүк

азайтууну

камсыз

түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,

кылуучу
алардын

физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо жана колдоо,
экинчи

бузулууларды

алдын

алуу

жана

тууралоо,

көнүктүрүү жана коомго аралашууну оптималдаштыруу;
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коомдук

 клуб,

секция,

коомдук

студия жана кружок системасын колдонуу,

пайдалуу

иштерин

жүргүзүү

аркылуу

Азиз -сокур

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана
шыктарын табуу;
 бирдей

мүмкүнчүлүктөрдү

түзүү,

инклюзивдик

билим

берүү

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды,
илимий - техникалык чыгармачылы к, долбоордук-изилдөөчүлүк,
спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;
 Окуучулардын,

алардын

өкүлдөрүнүн),

ата -энелеринин

педагогикалык

коомчулуктун

мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана
чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур
окуучулардын

коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк
өнүгүүсүндө

окуу-тарбия

процессинде

билим

берүү

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн колдонуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

ишмердүүлүктө
ишке

ашырууда

сабактарда

жана

сабактан

тышкаркы

өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын
өз

алдынчалуулук

жана

активдүүлүк

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

мектептик

жана

мектептен

тышкары

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга
жана өзгөртүүгө шарт түзүү.
Азиз -сокур окуучулардын башталгыч билим берүү

боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын жалпы мүнөздөмөсү.
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Вариант 3.1 азиз -сокур окуучу

окутууну

аяктаган учурга

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон
окуучулардын

жетишкендиктерине

тийиштүү,

билимди

жалпы

билим берүүчү мектепте жаш курагына тийиштүү (1 -4 класс) ошол
эле окуу мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.
Азиз-сокур окуучуларды жалпы билим берүүчү

мектепте

окутууда мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын милдеттүү
түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык
колдоосу зарыл.
Атайын

колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр болуп

саналат: көрүү жөндөмдүүлүгү начар окуучулардын атайын билим
берүү

муктаждыктарын

канааттандыруу;

окутуунун

негизги

мазмунун өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; окуу жана
жазууга Л. Брайлдын
жашоодо

арибин колд онуп

окутуу; күнүмдүк

жана окуу, таанып билүү процессинде

анализаторлорду

жана

ишмердүүлүктүн

толуктоочу жолдорун

өнүктүрүү; таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгүн
камсыз кылуу үчүн окуучулардын
сезимдери
жана

сакталган

техникалык

азиз -сокур

өрчүшүнүн

заманбап оптикалык (көрүү

окуучуларга)

каражаттар

сакталган

тифлотехникалык

жөнүндө

түшүнүктөрүн

калыптандыруу ( жаш курагына жараша) жана аларды активдүү
пайдалануу ыктарын өнүктүрүү;
Психологиялык -педагогикалык

колдоо:

азиз -сокур

окуучулардын таанып-билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн окуучулардын
ЖББ БББЫБПты

өздөштүрүүдө терс таасирин минималдаштыруу,

баланын мугалимдер, классташтары жана башка окуучулар, ата энелер ортосундагы шайкеш мамилени өрчүтүү;

класстагы жайлуу

чөйрөнү сактоо, ички и нсандык жана инсан аралык конфликттерди
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жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш
алып баруу; жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучунун терс көз
карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн шарттарды түзүү,
өз алдынчалуулугу жана башкала рдан көз карандысыздыгы үчүн
умтулуу

(билим

берүү

жана

күнүмдүк

маселелер

боюнча)

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик эмес каражаттарды
туура колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.
Мектептин

ЖББ БББЫБПты

карама -каршылыктарды

жана

чектөөлөрдү эске алуу менен окутуу жана предметтик -практикалык
иш-чараларды натыйжалуу толуктоочу жолдор менен өздөштүрүүгө
багытталган коррекциялык иштин программасын өзүнө камтыйт; Л.
Брайл чекиттик-рельефтик арипти колдонуу көндүмдөрүн жана
мүмкүнчүлүктөрүн
багытта

билүү;

мейкиндик

мүмкүнчүлүктөрүн

кырдаалдарда

жана

жогорулатуу;

коомдук -турмуштук
ар

түрдүү

коомдук

көрүүсү сакталган чоӊ кишилер жана курдаштары

менен кызматташтык көндүмдөрүн иштеп чыгуу; вербалдык жана
вербалдык эмес сөз каражаттарын өздөштүрүү; дү йнө сүрөтүн
маанисин

айырмалоону

предметтик түшүнүктөрүн

жана

сезе

билүүсүн

жогорулатуу;

кеӊейтүү; таанып -билүүчүлүк жана

социалдык активдүүлүгүн кеӊейтүү; окуу ишмердүүлүгүндө
күнүмдүк жашоосунда

жана

өз алдынчалуулугун жогорулатуу

Көрүүсү начар окуучулар учурдагы стандарттын долбоорунда
көрсөтүлгөн

ЖББ

БББЫБПтын

бул

варианты

берүүнүн мазмунун толук өздөштүрүшөт.

боюнча

билим

(коррекциялык -түзөтүү

ишинин программасынан тышкары)
Азиз-сокур
нат ыйжалары

окуучулардын ЖББ БББЫБПт ын
жана

т үзүмү
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Кыргыз

өздөшт үрүү

Республикасынын

мамлекетт ик

башт алгыч

талапт арына

билим

берүү

ст андарт ынын

акыркы

жет ишкендикт ери

т олук жооп берет .

Азиз-сокур

окуучулардын

Кыргыз Республикасынын мамлекетт ик башт алгыч билим берүү
ст андарт ынын жыйынт ык талапт ары на

т олугу менен

ылайык келет .
Азиз-сокур

окуучулар

менен

түзөтүү

иштеринин

мазмуну

төмөндөгүлөрдү камтыйт: коомдоштуруу, сезимдик тажрыйбасын
байытуу, мейкиндикте багыт алуусун
ишмердүүлүгүн

өнүктүрүү, баарлашуу, өз

башкаруу, өз алдынча өнүгүү жана

өзүн-өзү

баалоо.
Азиз -сокур окуучуларга психологиялык -педагогикалык
мүнөздөмө:
Азиз-сокур балдар – аз сакталган
сезүүдөн көз айнек менен кадимки

көрүүсү

бар (жарыкты

коррекциялоо учурунда, жакшы

көргөн көздүн курчтугу 0,04)же

көрүүнүн

толук жо ктугунан

жабыркаган балдар.
Көрүүнүн сакталып калган абалы боюнча абсолюттук (жалпы)
жана

практикалык

сокурлукту

айырмалашат.

Абсолюттук

сокурлукта эки көз теӊ толугу менен көрүү сезимдери
сокурдук. Практикалык сокурлукта көрүүнүн
калуусу байкалат,

бул учурда

болот.

сезүү

Жарык

түн

мүмкүнчүлүк берет. Көлөмдүү
жакын

жерде

бармактарын

жок

азыраак сактал ып

жарык сезүү же көлөмдүү көрүү
менен
көрүүдө
санай

жарыкты

айырмалаганга

жакын аралыкта жүзүнө
алышып,

объектилердин

силуэтин, жарыкты, түст өрдү, калыпты кабылдай алышат.
Балалык сокурлуктун үч негизги клиникалык түрлөрү бар:
4)
көрүү

көрүү органынын көрүү -нерв
нервинин

жана

аппаратынын жабыркашы:

көрүү -нерв
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жолдорунун

башка

бөлүктөрүнүн атрофиясы,

тапеторетиналдык бузулуулары жана

башка көз кабык оорулары;
5) каректин жабыркашы: тубаса операция болгон жана болбогон
катаракта (каректин тумандашы);
6) көрүү

органынын

микрофтальм

(

толугу

менен

жабыркашы:

тубаса

көз көлөмүнүн кичирейиши), глаукома (көз

кыртыштарынын өзгөрүшү жана көз басымын ын жогорулашы
менен байланышкан ооруу), көбүнчө тубаса

гидрофтальм

түрүндө (көз өлчөмүнүн чоӊоюшу) кездешет.
Кыргыз

Республикасынын

балдардын арасынан 4%
жарыкты

кабыл

алган

балдардын саны

көрүү

жөндөмдүүлүгү

начар

такыр көрбөгөн сокур балдар, 7% азиз -

сокур

балдар .

Ошентип,

сокур

көрүүсү начар балдарга караганда азыраак.

Жалпысынан бүткүл өлкө боюнча жалпы 0 -18 жаштагылардын
арасынан 1800 бала көрүүсүндө

патологиясы

бар балдар.

Толугу менен көрбөгөндөр, эки көзүнүн абсолюттук (жалпы)
сокурлугу менен мүнөздөлөт,

көрүп кабылдоолору толук жоктугу

менен (жарык жана караӊгыны айырмалай албашы) аныктайт.
топтогу балдардын билим алуу жана багыт алуусунда
ролду

тийип

жана

угуп

кабыл

алуу

болуп

Бул

алдынкы

саналат.

Башка

анализаторлор көмөкчү ро лду аткарат.
Биринчи

топтон

(абсолюттук

сокурлук)

айырмаланып

практикалык сокурлукта жарык кабылдоо менен көрүү сезими бар.
Бул топ көрүү мүмкүнчүлүгү

боюнча

өтө ар түрдүү жана

төмөнкүлөрдү камтыйт:


Жарыкты сезүүсү туура эмес болжолдоо менен сокурлар,

(жарык багытын туура аныктай алышпайт), бул аларга мейкиндикте
өз алдынча

багыт алууда

жарыкты сезүүсүн

мүмкүнчүлүк бербейт;
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колдонууга



Жарыкты сезүүсү туура

болжолдоо менен сокурлар,

(жарык багытын туура аныктай алышат), бул аларга мейкиндикте өз
алдынча багыт алууда, таанып билүү ишмердүүлүгүндө
сезүүсүн


жарыкты

колдонууга мүмкүнчүлүк берет;
Жарыкты сезүүсү

сокурлар,

менен бирге

түстү

сезүүсү бар

(жарыкты жана түстөрдү аныктай айы рмалай алышат),

бул аларга мейкиндикте өз алдынча
ишмердүүлүгүндө

багыт алууда, таанып билүү

колдонуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;

Көрүү сезими сакталган (практикалык сокурлук) сокурларга
көрүү курчтугу сокурлардын башка топтору менен салыштырганд а,
салыштырмалуу жогору болгон (оптикалык коррекциялоо шартында
жакшы көрөр көзү үчүн көрүү курчтугу 0,005тен 0,04кө чейин), о.э.
жогорку көрүү курчтугу 1,0 чейин болушу мүмкүн болгон балдар,
булардын

көзүнүн

кыскартылган.

Бул,

көрүү
өз

чек

арасы

кезегинде,

10 -15

градуска

чейин

курчап

турган

дүйнө

объектилерин жана буюмдарды көрүп кабыл алууга мүмкүнчүлүк
түзөт.
Буюмдардын жана объектилердин түсүн, формасын, өлчөмүн,
кабыл алууга жөндөмдүүлүгү,
төмөн

бул

топтун окуучуларынын сапаты

, бирок, ошен тсе да, көрүү элестөөлөрүн калыптандырууга

мүмкүндүк

берет.

функциялардын
процессинин

Ошентсе

да,

калган

көрүү

кээ

бир

бузулууларынын бирдей эместиги менен, көрүү
туруксуздугу,

тез

чарчашы

менен

мүнөздөлөт.

Демек, бул окуучулардын таанып -билүүчүлүк ишинде - тийүү жана
угуу сезимдерин жетектөөчү
көрүү сезими

кылышыбыз керек. Ал эми сакталган

маалымат алуунун , өз кыймылын контролдоонун

жана багыт алуунун контролдоо функциясын аткарышы зарыл.
Сокурлардын арасында көрүүсү

жаш кезинен эле бузулган

(жоготкон) окуучулар көп кездешет, бул бир жагынан, алардын
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акыл-эс жана физикалык өнүгүүсүнүн

өзгөчөлүктөрүнө себеп

болот, экинчи жагынан, борбордук нерв системасы менен жөнгө
салынуучу организмдин

кайра курулушу

менен байланышкан,

толуктоочу механизмдер дин өзгөчөлүктөрүн аныктайт.
Сокурлук,

жалпы

жана

таасиринин натыйжасында,

кыймыл

активдүүлүгүккө

терс

окуучуларынын денелик өнүгүүсүн

татаалдатат, бул нерсе төмөнкүчө көрсөтүлөт: сокур балдардын ар
кандай

кыймылдарды

жай

өздөштүрүүсү

жана

кыймылдардын

өнүгүүсү боюнча төмөнкү чегин (кыймыл көлөмүнүн азаюусу,
аларды

аткаруу

сапатынын

макулдашуусунун
моториканын
пайда

бузулуусу

төмөндүгү);

менен;

кыймылдардын

жалпы

жана

майда

өнүгүүсүнүн төмөндүгү; эрксиз кыймылдардын

болушу;

турпаттын,

басуунун,

ден ени

кармоонун

бузулуусу; мейкиндикте кыймылдоо кыйынчылыктары.
Сокурлардын
кыскарышына

дүйнө

сезүүсүнүн

байланыштуу,

толуктугу,

таанып

билүү

тактыгынын

процесстеринин

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү пайда болот (кабыл алуунун, сезүүнүн,
тактыгынын

жана

ылдамды гынын

төмөндүгү,

образдардын

толуктугунун, бүтүндүгүнүн азайышы)
Инсандын

негизги сапаттарын калыптандырууда коомдук

жагдайлар негизги ролду ойнойт, алардын таасири пайда болгон
учурдан

жана

патологиянын

тереӊдигинен

салыштырмалуу

же

толугу менен көз ка ранды эмес. Туура тарбия берүү жана окутууну
уюштурууда, ар кандай иш -чараларга баланын кенен тартуу менен,
зарыл болгон сапаттарды калыптандыруу

көрүү анализаторунун

абалынан дээрлик көз карандысыз болот.
Ошентип, окутуу өнүктүрүүчү мүнөздө болсо, ал пс ихиканын
мазмундуу

тарабы

биологиялык

факторлорго

көрүү

жөндөмдүүлүгүнүн начарлыгына салыштырмалуу көз каранды эмес.
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Анткени

акыркы

көрсөтүлгөн

факторлор

калыптандыруунун мазмунун аныктабайт,

инсанды

жеке баалуулуктарды,

инсанды калыптандыруунун дина микасын аныктайт.
Демек, көргөндөр менен сокурлардын, ал тургай
жана начар көргөндөрдүн
ар

кандай

байкоого

сапаттарын
болот.

көргөндөр

ортосундагы айырмачылыктар инсандын
калыптандыруу

Албетте,

динамикасында

жыйынтыктар,

башкача

гана

айтканда,

Адамдын өнүгүшүнүн даражасы, инсандын ядросун лидерлик жеке
сапаттары бир катар болушу (көз карашы, ишеними, идеалдары)
патологиянын барлыгы же жоктугу менен эмес,
этүүсү,

тарбия

берүүнүн

жана

окутуунун

коомдук таасир
мүнөзү

боюнча

аныкталат.
Сокур окуучула рга мүнөздүү муктаждыктары болуп төмөнкүлөр
саналат:
 өзгөрүүсүз анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)
аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);
 тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун кал ыптандыруу;
 мейкиндик

жана

предметтик

калыптандыруу,

элестөөлөрүн,

байытуу,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;


сокур окуучулардын

окутуу жана таанып -билүү иш-аракети

үчүн атайын ыкмаларын колдон уу (алоритмизация);


окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;



дүйнөнүн объектилерин жана
сезимдүү кабылдоону өнүктүрүү;
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буюмдарын өнүктүрүү

көп

 көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо
үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;


көрүү

сезими

тарбиялоодо:
кошумча),

сакталган

калган

жаш

сокур

көрүү

курагын

жана

балдарды

диагнозун
көрүү

окутууда,

(негизги

жана

жөндөмдүүлүгүн

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын аба лы,
оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу
көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык
жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен
сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш
курагын

жана көрүүсүн

жог отуу убакытын, тийүү жана

физикалык иш режимин;
 туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген
жекече көргөзмө куралдарды
 ишмердүүлүктүн

толуктоочу

басымдуу пайдалануу;
жолдорунун

калыптануу

көлөмүнө жараша,

сокур окуучулардын окуу ишинин тем пин

эске

сабак

алуу

менен;

структурасына

даярдоочу

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;
 сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи
дефектилерди алдын алуу жана коррекциялоого

багытталган

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
 кептин

вербализм

жана формализмин

алдын

жоюуга багытталган ыкмала рды ишке ашыруу;
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алуу жана

 микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн жана
ыктарын максаттуу калыптандыруу;


коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;

 сокур окуучулардын демилгелерин, таанып билүү жана жалпы
активдүүлүгүн

(кыймылдарын

дагы)

өнүктүрүү

үчүн

шарттарды түзүү;
 ишмердүүлүктүн

мотивациялык

компонентин

ар

түрдүү

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;
 коммуникативдүү

ишмердүүлүктү

өнүктүрүү

жана

коррекция лоо

үчүн

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;
 кыймыл

чөйрөсүндө

бузууларды

шарттарды түзүү;
 жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн
өзү

баалоо

сезимин)

жана

рефлексивдүү

мамилелерди

калыптандыруу;
 мүнөздүн

терс

бузулууларды
2.1.2.

Азиз-сокур

берүүнүн
берүүнүн

сапаттарын

тууралоо,

жүрүм -турумдагы

алдын алуу .
окуучулардын

болжолдуу

жалпы

башталгыч

ылайыкташтырылган

программасын

жалпы

өздөштүрүүсүнүн

билим
билим

күтүлгөн

натыйжалары
Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
программасы

(мындан ары - БЖБ БЫББП)

пландаштырылган
билим

берүү

натыйжаларына

стандартынын

талаптар

башталгыч

болж олдуу

өздөштүрүүсүнүн
мамлекеттик
билим

бер үүнүн

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет.
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Инклюзивдик
БЫББПтын

идеялар

менен

өздөштүрүүсүнүн

боюнча талаптар, азиз -сокур

иштеген

мектепте

БЖБ

пландаштырылган натыйжалары
окуучулардын

программасын өздөштүрүүсүнүн

түзөтүү иштеринин

пландаштырылган натыйжалары

боюнча талаптарды камтыйт.
Азиз-сокур окуучулардын түзөтүү иштеринин программасын
өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган

натыйжалары

болуп

төмөнкүлөр чыгат:
 микро жана макро мейкиндикте багыт
калыптандыруу

жана

алуу көндүмдөрүн

макромейкиндикте

багыт

алуунун

ыктарын мыктылоо ;
 Бардык

сакталган

ишмердүүлүгүндө

анализаторлорду

багы т

колдонуу ыктарын,

алуу

оптикалык түзөтүү

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу
мүмкүнчүлүгүн

өздөштүрүүгө;

тааныш

эмес

(стандарттык

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно
билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү
түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда

аларды эске

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

кайрылууну үйрөнүү;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер
жана

курбулары

менен

баарлашуу

ыктарын

өнүктүрүү;

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын
өнүктүрүү

(кабылдоо,

түшүнүү,

өндүрүү,

пайдалануу);

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүн ү каалоо;
 инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык
анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол
менен

ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө
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көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти,
эмоционалдык

сезимта лдыгын

иштеп

чыгуу;

өзүн -өзү

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;
 предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн
жайылтуу

аркылуу

ишмердүүлүктүн

сезүү

тажрыйбасын

толуктоочу

предметтик-практикалык

жолдорун

көндүмдөрд үн

байытуу;
өздөштүрүү;

(анын

ичинде

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;
 кырдаалга

ырааттуу

дүйнө

сүрөтүн

куруу

мүмкүнчүлүгүн

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү;
сокурлардын

таанып

билүү

мүмкүнчүлүгүн

кеӊейтүүчү

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндө мдүүлүгү пайда
окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык
тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу
ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук
иште

активдүүлүгүн

жогорулатуу;

жашоодо

өз

алдынчалуулугун жогорулатуу.
 Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;


коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү

элестөөлөрдү

(ар

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;
 Айлана

чөйрөдөгү адамдардын

маанайына, өзүн сезүүсүнө,

абалына көӊүл бурууну өнүктүрүү;
Түзөтүүчү иштин программасын а зиз-сокур балдар тарабынан
өздөштүрүүсүнүн

натыйжалары

төмөнкү

жетишкендиктери

менен көрсөтүлгөн:
 Бардык сакталган анализаторлорду
толуктоочу жолдорун

окутуу
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жана

ишмердүүлүктүн

иш -чараларында жана

күндөлүк

турмушунда

10 -жаштагы

баланын

деӊгээлинде

колдоно алат;


микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн
өздөштүргөн,

макромейкиндикте

багыт

алуунун

элементардык ыктары калыптанган;
 Жаш курагына тийиштүү

предметтик (атайын жана жалпы),

мейкиндик түшүнүктөргө ээ;
 Таанып

билүүчүлүк

кызыгуу

жана

таанып

билүүчүлүк

активдүүлүккө ээ;
 Таанып билүүчүлүк
оптикалык

түзөтүү

жана окуу ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү
каражаттарын

жана

тифлотехникалык

каражаттарды билет жана аларды активдүү колдонот;
 10

жаштагы баланын деӊгээлинде өз алдынчалуулукка ж ана

көз карандысыздыка
 тийиштүү

каалоосун чагылдырат;

оозеки

кептик

жана

кептик

эмес

сыяктуу

каражаттарды колдоно алат;
 өнөктөштүккө , боорукерликке, эмоционалдык сезимталдыкка
жөндөмдүү;


өзүн-өзү башкарууга жана өзүн -өзү жөнгө салуу;



окутуу ишинде жана күндөлүк турмушунда орун алган каршы
көрсөтмөлөрдү жана чектөөлөрдү эске алат.

2.1.3.

Инклюзивдик билим берүү

мектептин азиз- сокур окуучулардын

идеялары менен иштеген
башталгыч билим берүү

боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган
программасын өздөштүрүүнүн

болжолдуу

белгиленген жыйынтыктарына

жетүүсүн баалоо системасы
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Азиз-сокур

окуучулардын билим берүү

ишмердүүлүгүн

баалоонун негизги багыттары жана максаттары

болуп башталгыч

билим

берүүнүн

Мамлекеттик

талаптарына ылайык
жетишкендиктерин

билим

берүү

аталган окуучулардын
жана

билим

стандартынын

билим алуудагы

берүү

уюму

менен

педагогикалык кадрлардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын
баалоо болуп эсептелет.
Азиз-сокур

окуучулардын

жыйынтыктарындагы

БББ

жетишкендиктер

ЖББЫБПты
билим

өздөштүрүү

берүү

уюмунун

сапатын баалоодо маанилүү.
Коррекциялык

иштин

прогр аммасын

өздөштүрүүнүн

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун негизги объектиси болуп,
азиз-сокур окуучулардын өнүгүүсүнүн экинчи дефектилерин пайда
болуусун басаӊдатуунун ийгилигин чагылдырган көрсөткүчтөрдүн
оӊ динамикасынын бардыгы болуп эсептелет.
Азиз-сокур окуучулардын коррекциялык иштин программасын
өздөштүрүүнүн
жардамы

жыйынтыктарын баалоо мониторинг жүргүзүүнүн

менен

жүзөгө

ашырылышы

мүмкүн.

Мониторинг

үзгүлтүксүздүк, маалыматтык, илимийлик, мазмундук
өзгөчөлүктөргө
программасын

ээ

болгондуктан

өздөштүрүүнүн

корре кциялык

жыйынтыктарына

сыяктуу
иштин
жетүүсүн

баалоого гана жол бербестен, керектүү учурларда анын мазмунуна
жана уюштурулушуна өзгөртүү киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Коррекциялык

иштин

программасын

өздөштүрүүнүн

жыйынтыктарына жетү үсүн баалоонун максатында мониторингтин
бардык 3 түрүн колдонуу максаттуу: баштапкы, учурдагы жана
жыйынтыктоочу диагностика.
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Баштапкы диагностика баланын жекече өзгөчө билим алуу
муктаждыктарын жана толуктоочу мүмкүнчүлүктөрүнүн деӊгээлин
аныктоо

менен

бирге,

жөндөмдүүлүктөрүн
дефектилерин
чагылдырган
көрсөтүү

окуучулардын

өнүктүрүү

пайда

боюнча

болуусун

көрсөткүчтөрдүн

менен

аныктоого

оӊ
жол

анализаторлорду окутуу ишиндеги

толуктоочу

өнүгүүсүнүн

экинчи

басаӊдатуунун

ийгилигин

динамикасынын

даражасын

берет

(мисалы,

сакталган

жана күнүмдүк жашоодогу

толуктоочу жолдорун пайдалануу үчүн сокур окуучунун

жөндөмү

деӊгээлинде башталышы экенин аныктоо үчүн).
Учурдагы диагностика башталгыч билим берүү
бүт учурунда сокур баланы

этабынын

изилдөө үчүн монит оринг жүргүзүү

колдонулат.
Мониторингдин бул түрүн колдонууда коштуруу көрсөткүчтөрдүн
экспресс

диагностикасы

пайдаланылышы

түзөтүү жумуштарынан кийинки

мүмкүн,

бул

учурда,

ийгиликтүү (оң динамикасына

болушу) же ийгиликсиздикти (ал тургай, бир аз жакшы ртуунун
жоктугу)

туура

баалаганга

мүмкүндүк

берет.

Экспресс

–

диагностиканын көрсөткүчтөрү келечектеги стратегиясын аныктоо:
иштелип чыккан программаны улантууга же болбосо белгилүү бир
өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн негиз катары кызмат кылат.
Жыйынтыктоочу

диаг ностика акыркы баскычта өткөрүлөт

(окуу жыл аягында, мектептин алгачкы баскычын аяктаганда), жана
анын максаты,
программасынын

азиз -сокур окуучулардын

коррекциялык иштин

пландаштырылган

жыйынтыгын

жетишкендиктерин баалоону жүзөгө ашырат.
Баштапкы, учурд агы жана жыйынтыктоочу диагностиканын
уюштуруу

жана

мазмундуу

мүнөздөмөсүн,
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сокур

балдардын

типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен билим
берүү уюму иштеп чыгат.
Корррекциялык

иштердин

программасынын

жыйынтыгы

боюнча оң динамикасы туруктуу б олбогон учурда (эки же андан
көп интегралдык көрсөткүч алгылыктуу динамиканын жоктугу) ата энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу болгон учурда
окуучунун уюштуруу жана түзөтүү жумуштары программасынын
мазмунуна өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн зарыл болгон маа лыматтарды
алуу үчүн

психологиялык, медициналык жана педагогикалык

текшерүүгө багытталышы керек,
Коррекциялык
жыйынтыктарына

иштин
жетүүсүн

программасын
баалоонун

өздөштүрүүнүн

толуктугу

үчүн,

ата -

энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) ой -пикирлерин эске алуу
керек,

себеби

көрсөткүчтөрдүн

даражасынын начарлоосу

алгылыктуу

динамикасынын

(начарлоонун жоктугу) көрсөтүп турат,

ал окутууда гана эмес, күнүмдүк жашоодо дагы көрүнүп турат.
Инклюзия

идеясында

берүүчү уюмдун
аккредиттөөнүн

иштеген

башталгыч

ишм ердүүлүгүн
жүрүшүндө,

о.э.

жалпы

билим

баалоо 2022 -жылы анын
педагогикалык

кадрларды

аттестациялоонун чегинде жүзөгө ашырылат.
2.2. Мазмундуу бөлүк
Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу
кыймылдарын.
курстарынын

окуу

предметтеринин,

программасын,

окуу

коррекциялык -өнүктүрүү

социалдык -адептик

өнүктүрүү,

тарбиялоо,экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону,
сабактан тышкары ишмердүүлүктү калыптандыруу программасы
(коррекциялык иштен тышкары)
берүүнүн Мамлекеттик

толугу менен Башталгыч билим

билим берүү стандартка туура келет.
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2.2.1.

Коррекциялык

иштин

программасынын

мазмуну

жана багыттары
Коррекциялык
ашырылат

жана

иш

сабактан

жумасына

5

тышкар кы

академиялык

убакытта
сааттан

ишке

кем

эмес

убакытты түзүшү зарыл.
Жекече багытталган түзөтүүчү иш -чаралардын негизги
тизмеси төмөнкүлөрдү камтыйт:


предметтик-практикалык

көрсөткүч,

багыт

берүүчү,

кыймылдаткыч, баарлашуу мүмкүнчүлүктөрүн, мобилдүүлүгүн
жогорулатууга өзгөчө көндүмдөргө үйрөтүү,
механизмдерин

иштеп

ч ыгуу,

жекече

толуктоочу
коррекциялык

сабактардын чегинде функциялардын жетишсиздигин жеӊүү,
билим берүү керектөөлөрүнө ылайык өнүгүү тифлопедагогдун
коррекциялык-өнүктүрүүчү ишти;
 Коррекцияны талап кылуучу жеке өзгөчөлүктөрүнө(өнүгүү
кемчиликтерине жараша) ылайык ад истердин түзөтүү жана
өнүктүрүү

иши

(логопедиялык,

педагогикалык,

психологиялык);
 сокур окуучуларга билим берүү маселелери, анын ичинде, үй бүлөдө

тарбиялоо

кыймылынын

алардын

жигердүүлүгүн

физикалык

өнүгүү

жана

жогорулатуу,

түзөтүү

жана

өнүктүрүү суроолору боюнча, үй -бүлө(мыйзамдуу
менен карым- катнаш
чөйрөдө

түзүү; сокур окуучулардын мектеп -

предметтик -мейкиндик

ылайыкташуусу

өкүлдөрү)

максатында,

алардын

жана

социалдык

ыкчамдыгын,

карандысыздыгын жана ишмердүүлүгүн жогорулатуу
иш-чаралар;
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көз

боюнча

Диагност икалык иш өзүнө камтыйт:
1. психологиялык -педагогикалык жана медициналык кеӊешменин
жыйынтыгында белгиленген азиз -сокур окуучулардын өзгөчө
окуу муктаждыктарын изилдөө жана талдоо;
2. Азиз-сокур окуучулардын билим берүү жараянына катышууга
мүмкүнчүлүгүнө

байкоо

жүргүзүү;

коомго

кошулуу

деңгээлин жана ылайыкташуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо;
3. окуучунун

өнүгүүсүнүн

коомдук

абалын

жана

үй -бүлө

шарттарын аныктоо;
4. ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү

үчүн жагымдуу

шарттарды түзүү максатында, Акыл эс и жеӊил артта калган
азиз окуучулар окуучулардын өнүгүү жана ден соолугуну н
жекече өзгөчөлүктөрүн аныктоо;
5. ар

түрдүү

тармактагы

маалыматтарынын

негизинде

адистердин
сокур

диагностикалык

окуучулар

жөнүндө

маалыматтарды толук чогултуу;
6. түзөтүүчү-өнүктүрүү ишинин ийгиликтүүлүгүн талдоо.
Түзөт үү- өнүктүрүү ишине т өмөнкүлөр кирет :
1.

азиз-сокур окуучулардын сезүү тажрыйбасы системалуу

жана ар түрдүү байытуу;
2.

сокур окуучулардын дефицитардык функцияларын ондоо

жана өнүктүрүү (сезүү, кыймыл, психикалык);
3.

Азиз-сокур окуучулардын

мейкиндик

жана

таанып билүү ишмердүүлүгү,

коомдук -турмуштук

багыт

алуусун,

кеп

ишмердүүлүгүн, сезим жана майда моторикасын, угуп кабылдоо
жана сакталган көрүү көндүмдөрүн жана ыктарын өнүктүрүү ;
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4.

Азиз-сокур окуучуларга

өздөштүрү лгөн толуктоочу ар

кандай жолдорду, ыктарды жана көндүмдөрдү,

калыбына

келтирилген жана жөнгө салынган функцияларды

башкалар

менен жигердүү тил табышууда, сабак учурунда жана сабактан
тышкаркы ишмердүүлүктүн

ар кандай түрлөрүндө колдоно

билүүнү камсыз кылуу;
5.

Азиз-сокур

окуучулардын

жогорку

функцияларын түзөтүү жана өнүктүрүүнү

психикалык

айлана - чөйрөнү

чагылдыруусунун толуктоочу негизи катары колдонуу;
6.

коомдук

муктаждыктарын

активдештирүү

жана

өз

алдынча иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүү, таанып бил үү иш жана
таанып-билүү кызыкчылыгын өнүктүрүү, эмоционалдык - эрк
чөйрөсү менен инсандык оң сапаттарын калыптандыруу.
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
1. билим берүүнүн

бардык катышуучуларынын анын ичинде,

баланын ата-энесине азиз-сокур окуучулар менен иштөөнүн
жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген
сунуштамаларды иштеп чыгуу;
2. Азиз-сокур окуучулар менен иш алып баруу боюнча жекече
багытталган ыкмалардын жана
психологиялык,

медициналык

методдорду тандоо боюнча
жана

педагогикалык

колдоо

мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
3. түзөтүү-окутуу

жана

усулдарын тандап алуу

тарбия

берүү

стратегияларын

суроолору боюнча

берүү;
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жана

үй -бүлөгө кеӊеш

2.3. Уюштуруу бөлүгү
2.3.1. Окуу планы
Окуу

планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын
Базистик окуу планынын талаптарын ишке ашырууну

жана
камсыз

кылат.
Түзөтүүчү

иш сабактан

тышкары

убакытта жүзөгө

ашырылат.

Көлөмү жана мазмуну окуучулардын билим алуу муктаждыктарына
жараша, жумасына 5 сааттан ашык эмес аныкталат.

2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде
иштеген мектептерде азиз -сокур окуучулары үчүн башталгыч
билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим
берүүчү программаны ишке ашыруу шарттардын системасы.
БЖББ
Мамлекеттик
талаптарына

БЫЖББПты
билим
ылайык

стандарттын тиешелүү
жана инклюзивдик

башталгыч

берүү
(мындан

жалпы

стандартынын
ары

-

билим

берүүнүн

ишке

шарттардын

ашыруу

системасы)

талаптарынын негизинде иштелип чыккан

идеялардын негизинде иштеген билим берүү

уюму БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга
жетишүүнү камсыз кылат.
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Шарттардын

системасы

уюмдун

өзгөчөлүктөрүн,

ошондой эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн
эсепке алуу керек. Шарттардын системасы камтышы керек: болгон
шарттардын сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык техникалык (анын ичинде окуу -методикалык жана маалыматтык
колдоо); шарттардын системасынын абалын.
Окуучулардын

би лим

алуусуна

талаптар, БЖББ БЫЖББПты
шарттардын

бириктирүүчү

коюлган

шарттар

үчүн

ишке ашыруу ү чүн зарыл болгон
сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн
ачыктыгын

жана

жагымдуулугун,

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой,
акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.

Азиз-сокур окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн
болжолдуу ылайыкт ашт ырылган жалпы билим берүүчү
программаны ишке ашыруунун кадрдык шарттарына т алаптар.
Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур окуучулар
үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

ишке
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ашырган

педагогикалык

кызматкерлердин
тийиштүү

ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли

кызмат

орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.
Педагогикалык

кызматкерлери:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
тифлопедагогика жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча

документи болушу керек.
Мугалим-дефектолог

(тифлопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программас ын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы

ар

мугалимдердин кесиптик

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү боюнча
кайра даярдоодон өтүшү керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

жана жогорку кесипти к билими менен бирге
тармагында квалификациясын жогорулатуу
болушу керек.
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орто

тифлопедагогика
боюнча

документи

Башталгыч
окуучуларды

жалпы

башка

билим

окуучулар

БЫЖББПты ишке ашырууда
Педагогикалык

берүүчү
менен

уюмда

бирге

азиз

-сокур

окутууда

БЖББ

кесиптик шартт арга талаптар.

кызматкерлер:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү кызматкерлер ( административдик персонал) орто
жана жогорку кесиптик билими мене н бирге инклюзивдик билим
берүү жаатында квалификациясын жогорулатуу боюнча документи
болушу керек.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
(психологиялык,

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

билим берүү уюму (ар бир сокур балага)

медициналык

жана

педагогикалык

кеӊештин

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал
(атайын орто)
жана

ишке

жогорку

кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек

балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иште п

берет.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
көрбөгөн

бала

бар

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

ишке

билим берүү уюму бир класста 2ден ашык
болгон

учурда

(жардамчыны) убактылуу же дайыма

мугалимге

ассистентти

камсыз кылуусу мүмкүн, ал

жалпы орто билимден төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана
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тифлопедагогика

боюнча

курстардан

тийиштүү

программадан

даярдыкты өтүүсү зарыл.
Билим берүү уюму
бала бар болгон учурда

убактылуу бери дегенде, 2ден
сабактардын жүгүртмөсүнө

көрбөгөн
0.5

чен

өлчөмү боюнча жылына 2 айга чейин, билим берүүнү маалыматтык
жана техникалык жактан колдоо боюнча – тифло-компьютердик
жабдуулары боюнча билимге жана тиешелүү көндүмдөргө

ээ

адисти киргизүүгө укугу бар .

Азиз-сокур окуучулары үчүн башт алгыч билим берүүнүн
болжолдуу

ылайыкт ашт ырылган

программаны

ишке

жалпы

ашыруунун

билим

финансылык

берүүчү

шарттарына

талапт ар
Каржылык
БЫЖББПтын
техникалык

камсыздоо

ар

бир

жана

азиз -сокур окуучулар үчүн БЖББ

вариантына

кадрдык

аныкталган

шарттардын

материалдык -

өзгөчөлүгүнө

ылайык

келүүгө тийиш.
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Вариант

3.1

Азиз -сокур

окуучу

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө
ошол

эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп бо жомолдоого

болот.
Азиз-сокур
муктаждыктарына
берүүнүн

окуучулар

үчүн

атайын

ылайыкташтырылган

болжолдуу

билим

берүү

башталгыч

билим

ылайыкташт ырылган
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жалпы

билим

берүүчү программа

каралышы керек, ал

программаны ишке

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамле кеттик кызматтарды камсыз
кылуу үчүн:
6) Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун

үчүн

БЖББ

жүрүшүндө

коррекциялык

БЫЖББПты

программанын

иштин программасын

ишке

структурасына

милдеттүү

түрдө

киргизүү адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;
2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына
тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка
кызматкерлердин

(жардамчылардын,

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн
керектүү

саламаттык

техникалык

сактоо

жабдууларды

жана

кызматкерлерин,
кошумча

атайын

түзүлүштөрдү

коштоочу инженерди) белгиленет.
7) БЖББ БЫЖББПты жүзөгө ашыруу үчүн Азиз -сокур окуучулар
үчүн мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык атайын
материалдык-техникалык

шарттарды

түзүү

(атайын

окуу

китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабдууларды,
атайын техникалык каражаттар,

жардамчы шаймандарды

колдонууга, атайын компьютердик программалар ж.б..)
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү
камсыздоону

чектелген

бир

окуучу

үчүн

Каржылык

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга тийиш.
Каржылоо

БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу үчүн адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
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ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПК лардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.
Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты
ашыруунун жүрүшүндө
каржылоого
класска

караганда

адамдык

ишке

бузулуулары жок ар бир окуучуну
жогору

жана

болушу

м атериалдык

мүмкүн.

Инклюзивдик

ресурстарга

нормативдик

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,

бүт мектептин

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык

эсептелге н.

Азиз-сокур окуучулары үчүн башт алгыч билим берүүнүн
болжолдуу
программаны

ылайыкт ашт ырылган
ишке

жалпы

ашыруунун

билим

берүүчү

мат ериалдык -т ехникалык

шартт арына талапт ар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

анын

аймактарды, ошондой эле

ичинде

түзөтүү -өнүктүрүүчү

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

нормаларга

жана

өрт

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек.
Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты
үчүн

материалдык -техникалык

шарттар

окуучулардын атайын билим берүү
берүүсү зарыл, бул

бул

ишке ашыруу
категориядагы

муктаждыктарына

жооп

окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти

уюштурууга; окутуу үчүн режимди уюштурууга; окуучунун жумуш
ордун

уюштурууга;

окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу

материалдары жана көрсөтмө куралдарга
талаптарды коюуну шарттайт .
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атайын

мүнөздүү

Окуу

жараянын уюшт уруу боюнча т алапт ар

1. Класстын толушуна

талаптар.

Инклюзия шартында класста

класстардын толуу даражасы 2

азиз- сокур окуучудан ашык

эмес. Класстын

1сокур

20дан

окуучу

бар

мүмкүнчүлүктөрү
15тен

болсо

ашык

чектелбеген окуучу -

жалпы толушу:

эмес

ден

соолук

2 сокур окуучу болсо,

ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген

окуучу.

2. Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу

боюнча ишти уюштуруу үчүн талаптар:


сокурлардын

окуу

максаттуу жетекчилиги

ишмердүүлүгүн

туруктуу

жа на

сокур окуучулардын окуу -билүү ишин

педагогикалык башкаруунун туруктуулугунун зарылдыгын, түздөн түз

педагогикалык

башкаруу

пайдаланууну,

алгоритмдерди

пайдалануу билдирет;


сокур окуучулар менен дайыма пикирлешүүгө болгон

муктаждык

(билим

берүү

жараянынын

бардык

баскычтарында

мугалим сокур окуучулар менен дайыма кайчылаш пикир болушу
керек:

умтулуу,

билимге,

жөндөмгө

жана

тажрыйбага,

окуу

материалдарын түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана
жашоонун

жолдору тууралуу өркүнд өтүү, камсыз кылуу жана

колдонмо);


сокур

окуучулардын

атайын

билүүчүлүк ишин уюштурууда
зарыл:

иштин

окутуу

жана

таанып -

атайын ыкмаларды пайдалануу

ырааттуулугун
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айырмалоо

үчүн

усулдук

көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды

айрым

элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү, андан
кийин

бир

тараптуу

иштеп,

аларды

бириктирүү;

көрүү,

угуу

маалыматты айкалыштыруу ыкмалары; оозеки жана жазуу жүзүндө
иш ыкмаларынын айкалышы; көрүү жана тийип сезүүнүн чарчоосун
алып салуу

ыкмалары; ата йын белгилерге жана

унификацияга

(сигнал картасы) түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары; физикалык иш
аткаруунун режимин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу
менен)


ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

салыштырмалуу

азиз -сокур

чектелбеген

окуучулар

үчүн

окуучуларга
адаптациянын

жыйынтыктоо иштерин аткарууда (алардын билим алуунун өзгөчө
муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт материалдык,
аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге

ишти

көбөйтүү окуучунун оозеки

өтүнүчү менен):


ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кый ыр түрдө

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун ата -энеси
менен жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир аптада
мектепте 20 мүнөттүк жыйын .
Мейкиндикт и уюшт урууга т алапт ар
Мектепке кирүү
Башталгыч класстардын окуучулары үчүн 50 см бийиктикте
тепкичтин эки жагында тосмо орнотуу милдеттүү.
см

кем эмес менен тегерек

Диаметри 3 -5

кармагычтары артыкчылыктуу.

Тоскучтардын узундугу ар бир тараптан тепкичтен 30 см узун
болушу керек.
Мектептин ички мейкиндиги
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Коридордун периметри боюнча бөгөт болушу мүмкүн, балким,
полду

ар түрдүү рельефтүү материалдар менен каптоо, мисалы:

багыттын өзгөрүүсүндө полдун рельефи дагы өзгөрөт. Бул полдун
тактайчалары

жана

килемчелер

болушу

мүмкүн.

акыркы кабатындагы тепкичтерди тосмо
Тепкичтерге

жана

коридорлорго

менен жабдуу зарыл.

азиздер

үчүн

жайгашышы керек (Тийип белгилөө). Сокур
шрифти

менен

Мектептин

тийип

окуучуга

кабинеттерге

Брайл

жазылган

жайгаштыруу

(ү н жетекчилигин колдонсо да болот).

көздөө
керектүү

тактайчаларды

Мектептеги чечинүүчү жай
Чечинүүчү
керек, аны

жайда

өтүүчү жолдон алыс, бир алкакты бөлүү

баштыктар, кийим -кече үчүн

сумкалар үчүн текчелер жана илгичтер
зарыл.
Баланы

Бул аймак менен

бир

илгичтер, отургучтар,
ж.б.у.с. менен жабдуу

эле адамдар колдонгону жакшы.

бул жерге бир нече ирет өткөрүп, ордун эстеп калуусун

камсыз кылуу керек.

Мектеп ашканасы
Ашканада сокур бала

гана колдоно турган туруктуу орун

болушу керек. Бул жер буфеттик тактага

абд ан жакын болгону

жакшы, бирок, ошол эле учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү
чектелген
отурушу

балдар
дагы

ашканада

жагымсыз.

калган
Ашканада

окуучулар же ашкана кызматкерлери
болуп саналат.
Класс бөлмөлөрү
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классташтарынан
бул

балага

бөлөк

нөөмөттөгү

жардам берүүсү да баалуу

Кластагы табигый жарык 800дөн 1200 люкс чегинде болушу
керек;

жарык бир түрдүү болушу зарыл, иш орунун

кандай

катаал

ордундагы

көлөкө

жарык

патологияларын да,

жана

жылтырак

жарык

көрсөткүчтөрү:
тубаса

болбосун.

альбинизмде,

катарактада,

көз

дистрофиясында 100 -250лк;

глаукомада,

бузулууларында,

бузулууларында,

миопиялык

үстүндө эч
Иш

карек

кабыгынын

хориоидеяда, пигмент
көрүү

нервинин

атрофиясында көз айнекчесинин жукарышында 250 -700 люкс.
Терезелерге

жөндөлүүчү

көлөкөлөтүүчү

(жал юзи,

кездеме

жабуу ж.б.у.с.) күндүн түз тийүүчү таасирин тосуучу түзмөктөр
орнотулушу керек. Пластик тасмасы жасалган жабууну колдонууга
болбойт.
Ат айын жабдуулар


имараттын айланасы боюнча өтүүнү ишке ашыруу үчүн жеке
камыш;

 туйма бети бар спорттук

жабдуулар;

 баланын боюна жараша жөнгө салынуучу окуу столдору;
 жумшак

модулдар

жана

килем

менен

жабдылган

психологиялык эс алуу бөлмөсү.
Окуу жабдуулары үчүн гигиеналык т алапт ар
Көрсөтмө
педагогикалык
алынышы

керек.

куралдарды
талаптарын
Көрсөтмө

дарылоо -офтальмогиялык
канааттандыруу
куралдар

Брайл

үчүн

жана

тандалып

шрифти

менен

терилиши керек.
Сабактын жүрүшүндө, мугалим окуучулардын дене келбетинин
калыбына көз салуу керек.
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Окуунун убакытт ык режими
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы

СанЭжК

тарабынан аныкталат.
Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК
талаптарына

ылайык)

булчуӊдардын

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун

чыӊалуусун

бошотууга

бошотууга жардам берчү

көнүгүүлөр (сокур окуучулардын сакталган көрүүсүн ) жана көрүү
чыӊалуусун

алдын алууга жардам берчү көнүгүүлөрдү

окуучулардын

сакталган

көрүүсүн)

мүнөттөрү өткөрүлөт. Көнүгүүлөр

камтыган

(сокур

дене

тарбия

балдардын көрүүсүнүн абалын

(көз оорулардын клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды,
дарылоо этабын) эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.
Азиз-сокур

кенже

окуучулардын

эӊ

жогорку

ишке

жөндөмдүүлүгү экинчи сабакта

байкалат. Жума

жогорку

шейшембиде, бейшемби күндөн

ишке жөндөмдүүлүгү

ичинде

эӊ

баштап, анын кыскарышы байкалган жана ишемби күнү минимумга
жетет.

Сабактарды

функционалдык

өткөрүүдө

кыймылдуулугун

көздүн
эске

алуу

тор

кабынын

зарыл:

түстүү

сезимталдыктын жогорулашы: түштөн кийин (13.00дон 15.00го
чейин) жана жарыкка сезимталдык эртең мененки

жана кечки

сааттар ичинд е. 12 жашка чейинки сокур балдарга экинчи нөөмөттө
окутуу тыюу салынат. Бул сунуштарды мугалимдер

сабактардын

жүгүртмөсүн түзүүдө, программалык материалды пландаштырууда
жана

бөлүштүрүүдө, сабак конспектилерин даярдоодо эске алуусу

керек.
Жумуш

ордун уюшт уруу боюнча т алапт ар
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Жумуш

орду

жеке

кошумча

(офтальмологдун сунушуна
Класста

жарык

булагы

менен

ылайык) камсыз кылынууга тийиш.

жеткиликтүү жана жайлуу шарттарды түзүү үчүн

азиз -

сокур окуучу үчүн 1 кишилик окуу орундугу жабдылып, ал жер
рельефтик фактура же полго килем төшөө аркылуу жалпы аянттан
бөлүнүп

турууга тийиш. Көрүүсү бузулган баланын

партасы

мугалимдин столуна жакын биринчи катарларда жана терезенин
жанында

болушу керек. Сабактардагы

куралдар

көрсөтмөлүү

ар кандай көрсөтмө

гана эмес, ошол эле учурда рельефтүү

болгону, көрбөгөн окуучу аларды тийип көрүүгө мүмкүн болгону
жакшы.

Окуучуну

капталдары

партасы

менен

стабилдүүлүгүн

туруктуу

камсыз

бекитилген

болгону,

жана

жумушчу

чектөө
аянттын

камсыз кылат.

Окут уунун т ехника лык каражаттарына т алаптар
Окутуунун

техникалык каражаттары менен

окуучуларды
каражаттар
«Ориентир»,
көрүүнү

окутууда
(алиппе

атайын
-

«Графика»,

оптикалык

Брайл

бирге азиз -сокур

кошумча

тифлотехникалык

бөгөтчөлөрү

«Школьник»

коррекциялоо

ж.б.

(алтычекиттик),
приборлор)

каражаттары(көз

жана

айнектер,

электронду лупалар, аралык лупалары ж.б.) билим берүү жана
таанып-билүү

ишмердүүлүгүн

колдонулушу керек.
сатып алынат).

жеӊилдетүүчү

каражаттар

(бардык жабдууларды баланын ата -энеси

Оптикалык жана тифлот ехникалык каражаттар

сокур окуучулар тарабынан системалуу түрдө пайдалануу үчүн
жеткиликтүү болууга тийиш.
Ошондой эле, инклюзивдик класста окуган баланын ата -энеси өз
алдынча же демөөрчүлүк аркылуу
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визуалдык маалыматты башка

каражатка

айлантууну

камсыз

к ылган

тифлотехникалык

жабдууларды сатып алышат:
 сүйлөөгө (маалыматка визуалдык эмес
аркылуу программаларды, сүйлөө

жетүүнү колдонуу

синтезаторлорун жана окуу

түзмөктөрүн);
 Л. Брайл арибинин системасы боюнча рельефтүү -чекиттик
шрифтке

Брайл атайын д исплейлери менен бирге Брайл

принтерди

атайын

программалык

камсыздоону

колдонуу

менен;
 Чоӊойтуучу компьютердик программаларды колдонуу менен
жалпак

орой

контраст

кесилген

жана

түс

тамгалар

менен

көркөмдөп

берилген

жасалган

көрүнөө

визуалдык

маалыматтарга, өз алдынча турган видеочоӊойткучтар.
Окуу кит епт ери, окуу куралдары, окуу куралдар жана
дидакт икалык мат ериалдарга, көрсөт мө куралдарга т алапт ар
Азиз-сокур окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу керек:
1)

атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү

боюнча эч кандай чектөөлөр ү жок балдар үчүн окуу китептеринин
негизинде,

бирок

муктаждыктарын
чыккан ;

азиз -сокур

окуучулардын

канааттандырган

(Брайл

билим

арибинде

алуу

басылып

рельеф жана рельеф менен т үс аркылуу атарылган

көрүнүктүү

көркөм

окуучулардын

материалды

таанып -билүүчүлүк

камтыган)
ишинин

азиз -сокур
өзгөчөлүктөрүнө

ылайыкталган окуу -усулдук аппарат менен жабдылган;
2)

санариптик маалымат каражаттарына жазылган «үндүү»

окуу китептерин,
3)

үндүү куралдар, аудио китептерди;

аудио китеп терди чыгаруу үчүн

бар тифлоплеер;
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диктофон функциясы

4)

окуу үчүн көчмө түзмөк;

5)

тематикалык-рельефтүү көркөм басма "Логос"куралдары;

6)

рельефтүү координаттык тегиздиктер;

7)

географиялык жана тарыхый рельефтүү карталар;

8)

рельефтүү чийүү үчүн куралдар (сызгыч, циркуль, сезүү

көрсөткүчү менен транспортер);
рельефтүү

9)

чийүү

үчүн

жабдуу

(«Draftsman»,

«Школьник» приборлору);
10) атайын окуу куралдары: Брайл приборлору, жалпак тамга
менен

жазуу

үчүн

калем,

грифель,

калыӊ

кагаздан

жасалган

дептерлер(Брайл дептерлери) ;
1)

Брайл басма машинкасы (Tatrapoint, Perkins жана ушул

сыяктуу), Брайл басма кагазы;
2)

Брайл дисплейи;

3)

азиз-сокур окуучу багыт алуу үчүн таяк;

4)

мейкиндик багыт алууну коррекциялоо үчүн түзмөктөр

(«Графика», «Ориентир»);
5)
6)

сокур адамдар үчүн спорт тук жабдуулар;
Брайл ариби менен жасалган тексттик окуу куралдары;

тийүү кабыл алуу үчүн сүрөттөр (сокурлар үчүн);
көрүп кабылдоого арналган

сез үү жана

тегиздикте рельеф менен аткарылган

түстүү сүрөттүү жана көркөм куралдар.
Бардык окуу жана атайын куралдар инклюзивдик класста
окуган баланын ата -энеси менен өз алдынча же демөөрчүлүк
аркылуу

сатып алынат.
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ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА
ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ
БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ
БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ
ПРОГРАММАСЫ
(ВАРИАНТ 3.2)
2.1. Максаттуу бөлүм
2.1.1. Түшүндүрмө кат
Азиз-сокур окуучулар үчүн

башталгыч билим берүү боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын ишке ашыруу максат ы.
Инклюзивдик мектепте окуган азиз -сокур окуучулар үчүн
жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим
берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу

программасынын

ишке

ашыруу максаты — Азиз-сокур окуучуларга узартылган убакытта,
жыйынтык жетишкендиктери боюнча

ма млекеттик билим берүү

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

жалпы

билим

берүүчү

мектепте

окуган

бул

категориядагы балдардын өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске
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алуу

менен,

сапаттуу

билим

алуусун

камсыздоо

аркылуу

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.
ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн
иштеп чыгууда жана ишке ашырууда

БЖББ БЫББП

алдыга коюлган максаттарга

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:
 Азиз-сокур окуучулардын жалпы маданиятын калыптандыруу,
жарандык,

социалдык,

өнүктүрүү,

инсандык

жана

интеллектуалдык

чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү,

достук жана жеткиликтүү билим берүү чөйрөсүндө сокур
баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;
 атайын билим берүү, инсандык өз гөчө муктаждыктары менен
аныкталган

азиз-

сокур

пландаштырылган,

окуучулар

билим,

өздөштүрүүгө

көндүм,

ыктарды,

компетенцияларды камсыз кылуу;
 Азиз-сокур окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү
патогендүү

фактордун

кабылдоо,

терс

коммуникативдик,

өсүп-өнүгүүсүндөгү
туруштукту

камсыз

көнүктүрүү

жана

сапаттарынын,

мүмкүн

таасири

кыймылдык,
болгон

кылуу,анын
коомго

астындагы

сезүү -

инсандык,

жеке

кыйынчылыктарга

ийгиликтүү

аралашууга,

анын

айырмалуулугун,

коомдук
касиет -

жекечелигин,

кайталангыстыгын сак тоо менен инсандык өнүктүрүү;
 азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын
күтүлүүчү

жыйынтыктарына

жетишүү;

ЖББ

өздөштүрүүдө
БББЫБПтын

өздөштүрүүдө азиз-сокур окуучулардын таанып -билүүчүлүк
өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну камсыз кылуучу
түзөтүү

(коррекциялык)

жумуштарын

ишке

ашыруу,

алардын физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо
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жана колдоо, экинчи бузулууларды алдын алуу жана тууралоо,
коомдук

көнүктүрүү

жана

коомго

аралашууну

оптималдаштыруу;
 бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, инклюзивдик бил им берүү
чөйрөсүндө

интеллектуалдык

конкурстарды,

илимий

жана

чыгармачылык

техникалык

-

чыгармачылык,

долбоордук-изилдөөчүлүк, спорттук –ден соолук чыңдоочу
ишмердүүлүктү уюштуруу;
 Окуучулардын,
өкүлдөрүнүн),

алардын

ата -энелеринин

педагогикалык

коомчулуктун

мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана

чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз сокур

окуучулардын

(жыйынтыгына)

коомдук

берүү

даражасына

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана

таанып-билүүчүлүк өнүгүүсүндө
билим

сүйүктүү

окуу -тарбия процессинде

технологияларынын

ишмердүүлүк

түрүн

колдонуу;
 азиз-сокур окуучуларга сабактарда жана сабактан тышкаркы
ишмердүүлүктө
ишке

ашырууда

өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын
өз

алдынчалуулук

жана

активдүүлүк

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;
 азиз-сокур окуучуларга мектептик жана мектептен тышкары
(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга
жана өзгөртүүгө шарт түзүү.
Программанын
аягында

3.2.

Варианты

азиз-сокур

окуучу

окуучулардын ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

окуучулардын,

жетишкендиктерине
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окутуунун
чектөөсүз

ылайык билим алат деп

болжолдойт.

Стандарттын

Бул

варианты

башталгыч

мектепте

окутуунун узартылган убакытын талап кылат: б еш жыл ( 1 -5класс).
Бул

вариант

киргизүүнү

баланы

камтыйт,

Л.

бир

кыйла

Брайлдын

татаал

коомдук

рельефтүү -чекиттик

чөйрөгө
арибин

колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу, таанып билүү процессинде
жана

күнүмдүк

толуктоочу

жашоодо

сакталган

ишмердүүлүктүн

анализаторлор

мүмкүнчүлүгүн

менен

кодонууну

өнүктүрүү;

таанып билүү

активдүүлүгүн жана кызыкчылыгын

өнүктүрүү;

кептик жана кептик эмес баарлашуу каражаттарын

тийиштүү колдонуу ыктарын кеӊейтүү;

социалдык активдүүлүгүн

өнүктүрүү.
Бул вариантта милде ттүү

болуп азиз-сокур окуучулардын

атайын билим берүү муктаждыктарын ишке ашыруу жана ар кандай
коомдук тармактарда

өнүктүрүү

боюнча инклюзивдик чөйрөнү

атайын уюштуруу болуп саналат; түзөтүү - өнүктүрүүчү аймакты
милдеттүү түрдө киргизүү, окутуунун мазм унун

тийип -сезүүнү

максаттуу өнүктүрүүгө көӊүл буруу аркылуу структуралаштыруу,
микро жана макромейкиндикте багыт алуу боюнча көндүмдөрүн,
предметтик

түшүнүктөрүн,

коммуникативдик

көндүмдөрүн

кеӊейтүү, ошондой эле сокур окуучулардын атайын техникалык
ыкмаларды колдонуу зарылдыгын кеңейтүү;
жүктөрүнүн тартибин сактоо (көрүү

көрүү жана тийүү

сезими сакталган сокур

окуучулар үчүн);
жарык тартибин сактоо боюнча офтальмо -гигиеналык сунуштарды
ишке ашыруу (көрүү
окуучулар

үчүн);

сезими менен жарык элеси сакталган сокур
көрүү

жана

тийип

сезүү

чыӊалуусун четтетүүгө багытталган ыкмаларды
тийип сезүү

менен

көрүп

кубатуулугунун

пайдалануу; угуу,

кабыл алуу жүктөрүн
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сарамжалдуу

кезектешүү (көрүү

сезими сакталган сокур окуучулар

үчүн);

физикалык иш аткаруу та ртибин сактоо (карама -каршылыктарды
эске алуу менен); көрсөтмө окуу материалдарынын түшүнүктүү
болушу үчүн дароо кабыл алуу мүмкүнчүлүгү
(көрүү

жана

тийип

сезүү

сезиминин

менен камсыз кылуу
жардамы

менен);

жыйынтыктоо иштерин аткарууда сокур окуучула рга тексттик жана
сүрөт

материалдарынын

жараша),

ишти аткаруу

керектиги

(алардын

үчүн көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден

соолук мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга
убакытка

муктаждыгына
белгиленген

салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .

Психикалык өнүгүүсү артта калган азиз - сокур окуучулардын
психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөсү.
Психикалык

өнүгүүсү

артта

калган

окуучулардын

категориясы ден- соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын
арасында түзүмү боюнча бир өӊчөй эмес топ.
Бул топтун бир өӊчөй эместиги

мектепке кирген балдардын

акыл-эс жана дене бой өнүгүүсүндө, ошондой эле системалуу
окутуу үчүн зарыл болгон толуктоочу жараяндарды өнүктүрүү
деӊгээлинин ар түрдүүлүгүндө көрсөтүлгөн. бул балдардын өнүгүү
деңгээлиндеги өзгөрүү абдан кеӊири болушу мүмкүн: Өзүн -өзү
тейлөө, багыт алуу, баарлашуу,

жүрүм -турумду башкаруу боюнча

негизги жөндөмдөрдүн жоктугунан жалпы өнүгүү жетишээрлик
жогорку деӊгээлде болушу жана коомдук жашоо -тиричилигинин
көндүмдөрүнүн жана толуктоочу жолдордунд бар болушуна чейин.
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Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучулардын

бир

өӊчөй эместиги артта калуунун этиологиясынын ар түрдүүлүгүндө
дагы көрүнөт.
Психикалык

өнүгүүнүн артта калуусунун

пайда болуу

себептери болуп борбордук нерв системасынын функционалдык
жетишсиздиги, өнөкөт соматикалык оорулар, конституционалдык
факторлор, тарбиялонун жагымсыз шарттары,

психикалык жана

социалдык депривация болушу мүмкүн.
Этиологиялык
бузулуулардын

факторлордун

ол уттуу диапазонун:

ушундай

ар

түрдүүлүгү

өнүгүү абалынын курактык

ченемдерге жакын деңгээлинен, акыл эси кемдүүлүктөн айырмалап
кароочу абалга чейинкисин шарттайт.
Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучулардын баардыгына

жалпы: жогорку психикалык функцияларынын өнүгү үсүндөгү ар
башка

даражада

көрүнгөн

кемчиликтер,

калыптанышынын жайлыгы же

таанып -билүү

текши эместиги,

ишинин

эркин өзүн - өзү

жөнгө салуунун кыйынчылыктары болуп саналат.
Көп

учурда

моторикасынын,

бул
көрүп

окуучулардын
кабылдоо

кеп

жа на

жана

майда

мейкиндикте

кол

багыт

алуусунун, акыл ишке жөндөмдүүлүгүнүн, эмоциялык чөйрөсүнүн
бузулуусу байкалат.
Мектепке
сокур

келе жаткан психикалык

баланын

бузулуулардын

психикалык

өнүгүү

өнүгүүсү артта калган
деӊгээли

башталгыч

(табияты, адатта, биоло гиялык) мүнөзүнө жана

оордугуна гана көз каранды эмес, ошондой эле мектепке чейинки
окутуу

жана

тарбиялоонун

сапатына дагы көз каранды.

(эрте

менен

Психикалык
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мектепке

чейинки)

өнүгүүсү артта калган

сокур окуучулардын өнүгүү диапазонунун айырмачылыкта ры абдан
кенен-

дээрлик

чөйрөсүндө

адатта

оор

таанып

жана

билүү

комплекстүү

жана

жүрүш -туруш

түзүлүшү

менен

бирге

окуучулардын убактылуу жана салыштырмалуу жөнөкөй бөөдө
кыйынчылыктарга чейин.
Психикалык
жана

өнүгүүнүн артта калуусунун вариантын айырмало о

билим

маселеси

берүү

программасын

тандоо

психологиялык -медициналык-

боюнча

сунуштар

педагогикалык

кеӊешке

(ПМПКга) жүктөлөт.
Сокур окуучулардын өзгөчө билим берүү муктаждыктары
Психикалык

өнүгүүсү артта калган азиз -сокур окуучуларга

мүнөздүү муктаждыктары болуп төмөнкүлөр саналат:


борбордук

нерв

системасынын

иш

абалын

жана

психикалык процесстердин нейродинамикасны эске алуу менен
өзгөчө мейкиндик жана билим берүү чөйрөсүн ка мсыз кылуу


окуу

процессин

уюштурууда

кээ

бир

предметтердин

мазмунун кыскартуу / кеӊейтүү, окуу сааттарынын саны жана
керектүү

техникаларды

жана

технологияларды

колдонуу

боюнча ийкемдүү өзгөртүү;

билүү

билим берүү процессинде чечилүүчү окутуу жана таанып маселелеринин

уюштурууда

психикалык

окуучулардын

билимдерди,

өздөштүрүүдөгү
материалын

жөнөкөйлөштүрүү;

өнүгүүсү
көндүмдөрдү

өзгөчөлүктөрүн

кадамдарга

окуу

бөлүү,

эске
чоӊ

алуу

жараянын

артта
жана
менен

кишилердин

калган
ыктарды
(

окуу

жардамы,

окуучуну жалпы өнүктүрүүгө багытталган өзгөчө методдорду,
ыкмаларды

жана

менен

жекече

көмөк каражаттарын пайдалануу);
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кемчиликтерин

толуктоочу



билим берүүнүн

мазмунунун

көрсөтмө

натыйжалуу

-

табияты; сокур окуучунун окуу -таанып-билүү ишмердүүлүгүнө
үзгүлтүксүз байкоо салууну камсыз кылуу, окуу маселелерди өз
алдынча менен чечүү деӊгээлине чейин;


өзгөрүүсүз

алганда)

анализаторлор(сакталган

көрүүсүн

кошо

аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу

(түзөтүүчү);


тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;



ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;



мейкиндик

түшүнүктөрүн,

жана

предметтик

калыптандыруу,

аркылуу, билимдердин

элестөөлөрүн,

байытуу,

коррекциялоо

вербализмин жана жасалмалуулугун

алдын алуу;


сокур окуучулардын

окутуу жана таанып -билүү иш-

аракети үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);


окуу

маалыматтарды

иштеп

чыгуунун

логикалык

ыкмаларын системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;


алган билимдерди, өздөштүрүлгөн көндүмдөрдү түшүнүү

жана бекемдөө, жакшыртуу боюнча дайыма көмөк көрсөтүү ;


орто ишинин өзү эле кызыгуу умтулуу, максат жана

коомдук дүйнөнү курчап үзгүлтүксүз оң дем берүү;


өз ишин өзүн-өзү уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө,

туш болгон

кыйынчылыкты

түшүнүүсүнө, чоӊ кишилерден

жардам талап кылуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багыттал ган
атайын психологиялык жардам,;


баарлашуу каражаттарын

өнүктүрүү жана көнүктүрүү,

иштиктүү байланыш ыкмаларын жана өз ара (чоӊ адамдар
менен, үй-бүлө мүчөлөрү, курдаштары менен) карым -катнаш
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көндүмдөрүн өнүктүрүү бекитилген коомдук байланыштарды
кеӊейтүү, коомдук жүрүм -турумун камсыз кылуу;


үй-бүлөлүк жана билим берүү уюмунун өз ара карым -

катнаш
активдүү

көндүмдөрүн
абалды,

өнүктүрүү
адептик

баалуулуктарды, үй -бүлөө

камсыз
жана

кылуу
жалпы

(коомдук
маданий

ресурстарын калыптандыруу ата -

энеси менен кызматташууну уюштуруу);


сезүү-кабылдоону

өнүктүрүүгө

багытталган

ишмердүүлүктү калыптандыруу;


билим берүү маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз

кылуу;


чакан жана макромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн

максаттуу түзүү;


коомдук-турмуштук багыт алуу көндүмдөр үн максаттуу

калыптандыруу;




коммуникативдик көндүмдөрүн өнүктүрүү жана тууралоо;
кыймыл аймагындагы бузулууларды коррекциялоо.
туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген

жекече көргөзмө куралдарды


басымдуу пайдалануу;

ишмердүүлүктүн толукто очу

көлөмүнө жараша,

жолдорунун калыптануу

сокур окуучулардын окуу ишинин темпин

эске алуу менен;
 сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи
дефектилерди алдын алуу жана коррекциялоого

багытталган

коррекциялык максаттарды коюу жана ишк е ашыруу;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
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сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;

3.2.1. Азиз-сокур
берүүнүн

окуучулардын жалпы башталгыч билим

болжолдуу

берүүнүн программасын

ылайыкташтырылган
өздөштүрүүсүнүн

жалпы

билим

пландаштырылган

натыйжалары
Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
программасы

(мындан ары - БЖБ БЫББП)

болжолдуу

өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган натыйжалар ар бир программа боюнча жеке,
метапредметтик

жана

предметтик

натыйжалары

жөнүндө

жалпы түшүнүктү тактап жана
аларды өнүктүрүү үчүн максаттуу жолду эске алуу менен,
окуучулардын жаш өзгөчөлүгү, алдынкы максаттары жана баалоо
системасы тарабынан коюлган талаптарга жооп бер үүсү керек.
Инклюзивдик
БЫББПтын

идеялар

менен

өздөштүрүүсүнүн

боюнча талаптар, азиз -сокур

иштеген

мектепте

БЖБ

пландаштырылган натыйжалары
окуучулардын

программасын өздөштүрүүсүнүн

түзөтүү иштеринин

пландаштырылган натыйжалары

боюнча талаптарды камтыйт.
Жеке натыйжалар чагылдырууга тийиш:
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 окутууда

өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баалай билүүнү

калыптандыруу;
 өзүнүн күчтүү жана алсыз жактарын, өздөрүн сыйлоону жана
ийгиликке


жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;

окуучунун коомдук ролун өздөштүрүү , окуу ишмердүүлүгүнө
кызыгуу үчүн маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү,
көйгөйлөрдү чечүүдө жаңы мазмунуна жана методдоруна
кызыгуу менен кабыл алуу ыктарын калыптандыруу;



жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү алуу, натыйжаларга
жетишүүгө түрткү түзүү;



мейкиндикте жана коомдук -турмуштук чөйрөдө багыт алууну
үйрөнүү;

 пикир алышуу көндүмдөрүнө э элик кылуу;


дүйнөнү, анын убакыт -мейкиндик түзүлүшүнүн сүрөтүн түшүнүү
жана айырмалоо мүмкүндүгү;



коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмү, анын ичинде өз ордун;

 жаш курагына ылайык баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;
 башкалардын сезимдерин түшүнүү жан а боорукер мамиле кылуу
жөндөмүн өнүктүрүү;
 эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктар жана сезимдерин
калыптандыруу;
 этикалык сезимдерин, руханий жана адеп -ахлактык жактан
ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү жана боорукердик
сезимдерин өнүктүрүү;
 ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊ кишилер жана курдаштары
менен кызматташуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;
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 саламаттыкты сактоо, өзгөрүүсүз анализаторлорду коргоо,
коопсуз, сергек жашоо көндүмдөрүн калыптандырууну орнотуу;
 материалдык жана маданий баалуулуктарга кылдатты к менен
мамиле кылуу.
Метапредметтик натыйжалар чагылдырууга тийиш:
 окуу жана жашоо

маселелерин чечүү жөндөмдүүлүгүн жана

негизги жалпы билим алууга
 окуу маселелерин
иш-максаттарын

даярдыгын;

ишке ашыруу үчүн каражат табуу үчүн,
эстеп

жана

аны

к армап

туруу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү;
 окуу жана практикалык милдеттерди чечүү;
 кептик

каражаттарды

баарлашуу

жана

жана

маалыматтык

таанып -билүү

технологияларды

маселелерин

чечүү

үчүн

пайдалануу;
 баштапкы логикалык иштер, салыштыруу, анализ, синтез,
жалпылоо,

өзгөчөлүктөрү

боюнча

классификациялоо, сөз далилдерди куруу,

түшүнүктөрдү
аналогияларды

жана себеп-натыйжа байланыштарын өздөштүрүү;
 маектешинин угуу үчүн даярдыгы жана жаш курагы боюнча
диалог жүргүзүү;
 биргелешкен ишмердүүлүк боюнча милдеттерин ж ана ролун
бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ыктарын;
 өз жүрүм-турумун жана башка адамдардын жүрүм -турумун
шайкеш баа
 өзүнүн

берүү көндүмдөрдү калыптандыруу;
иш-аракеттеринин

жоопкерчиликти

алып,

билим

жыйынтыктары
берүү

жана

үчүн
коомдук

маселелерди чечүү үчүн окутуучу жана курдаштары менен
кызматташууга билүүнү үйрөнүшөт.
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Башталгыч билим берүү баскычында төмөнкү пландаштырылган
натыйжалар

белгиленген:

предметтик

аймактардын

аймактарын

ишке

Республикасынын

программаларда
мазмуну

ашыруунун

жана

негизги

мамлекеттик

бардык

сабактар

тийиштүү

предметтик

милдеттери,

(башталгыч

Кыргыз

билим

тармагында) орто билим берүүнүн билим берүү

–

берүү

стандарттына

ылайык келет.
Предметтик

аймактар :

Филология.

Мекен

таануу,

жашоо

ишмердүүлүгүнүн коопсуздугунун негиздери. Этика. Математика
жана информатика. Технология. Искусство. Дене тарбия.
Коррекциялык
төмөнкү

өнүктүрүүчү

-

аймагынын

курстары

милдеттүү түрдө түзөтүү курстары менен берилген:

«Адаптивдүү

дене тарбия», «Көрүп кабыл алууну жана сакталган

көрүүнү өнүктүрүү жана сактоо»,

«Мейкиндикте багыт алуу».

«Коррекциялык-өнүктүрүү

аймактарынын

курстары

фронталдык сабак формасында өтүлөт жана жекече сабактар менен
толукталышы мүмкүн.
Бул

аймактын

планынын,

мазмуну

Уюм

МСЭКтин,

тарабынан

ПМПКнын

Жекече

өнүктүрүү

сунушунун

негизинде

толукталышы мүмкүн.
Предметт ик жыйынт ыкт ар
Билим берүү багыты: Филология
Кыргыз / орус тили
"Кыргыз / орус тили" предметин окуунун натыйжасында ази зсокур

окуучулар

тилди

адамдын

бааарлашуусунун

негизги

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.
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Кыргыз / орус тили (эне тили) изилдөө сокур окучулардын эне
тилиндеги жаңы окуу материалына,
жолдору менен окуу, таа нып билүү

тил маселесин чечүүнүн
кызыкчылыгы пайда болот.

Окуучулар тил ченемдерине жана эне тилинде сүйлөө

этикеттинин

эрежелери

жөнүндө алгачкы түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу

шартында

максат,

милдеттер,

каражаттарда

үйрөнүшөт, коммуникативдик милдеттерди

багыт

алууга

ч ечүү үчүн тиешелүү

тилдик каражаттарды ийгиликтүү тандоого үйрөнүшөт.
Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы жана тийип
сезүү

жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган

сокур окуучулар үчүн),

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү

калыптанат (жумуш

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) , кыймылдардын
макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө
тийип

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүгөт.

Алар

жаратылыш

объекттерин жана алардын мо делдерин рельефтүү сүрөттөр менен
байланыштыруу жөндөмүнө ээ болушат.
Сокур

окуучулар

чекиттик -рельефтүү

Брайл

арибин

колдонуу көндүмдөрүнө жана жазуу ыктарын ээ болушат.

Бир

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү ү
йрөнүшөт:
абалы.

жазуудагы бир абалы,

окуудагы башка экинчи

Жазуу ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун ачпастан

жазылган

текстти

окуу

жөндөмү

түзүлөт.

Сокур

окуучулар

Гебольд системасы менен жалпак жазууну үйрөнүшөт.
Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:
Фонетика

жана

графика:

тамга

жана

тыбышты

айырмалаганды; тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана
түшпөгөн үндүүлөр;
жана каткалаң

жумшак жана каткалаң

үнсүздөр, жумшак

үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш
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эмес тыбыштар, алфавит боюнча тамгаларды н кезегин билишет;
Сөздөрдү

дидактикалык

жардамсыз

материалдын

фонетикалык,

Тыбыштардын

жардамы

тыбыштык -

сапаттык

менен

муундук

мүнөздөмөлөрүн,

жана

талдоо..

фонетикалык -

графикалык аныктоо.
Орфоэпия:

кепте,

сүйлөм

менен

сөздүк,

логикалык

(семантикалык) жана эмоционалдык басымды колдонууну, азыркы
адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз калыптандыруу
милдетин

пайдаланууну;

ченемдерин

кепте

колдонууну

грамматикалык)

жана

адабий

эне

тилинин

(орфоэпиялык,
сүйлөө

орфографиялык жана орфоэпиялык

этикеттин
тыбыш айтууну

сүйлөө

лексикалык,
э режелерин;
айырмалоо;

сөзгө басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан учурда
туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби, сөздүк), же
мугалим, классташтары жана ата -энесинен жардам суроо.
Сөздөр курамы (морфемика) өзгөргөн жана өзгөрбөгөн сөздү
айырмалай

билүү;

байланыштуу

(тектеш)

сөздөр

жана

сөз

формаларын айырмалоо; сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба
билүү; дидактикалык материалдарды колдонуп жана колдонбой
сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.
Лексика. Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо;
тексттеги сөздүн маанисин

мугалимдин жардамы менен жана

жардамысыз аныктоо; сүйлөм түзүүдө

мааниси боюнча окшош

жана карама-каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди
тандоо; тексттеги сө здүн
тексттеги

сөздөрдү

түз жана каймана маанисин колдонуу;

колдонууга
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туура

баа

берүү;

байланыш

маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген

бир катар сөздөрдөн

тандап алуу;
Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө маалымат: зат атоочтун
грамматикалык
атоочтун

белгилерин

грамматикалык

аныктоо-саны,
өзгөчөлүктөрүн

жөндөмөсү.
аныктоо -

Сын
саны,

жөндөмөсү. Этиштин грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо саны,

чагы,жагы;

ат

атоочтун

грамматикалык

өзгөчөлүктөрүн

аныктоо-саны, жагы; сын атооч, зат атооч, этишти морфологи ялык
талдоо жүргүзүү.
Синтаксис:
Мааниси

Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо.

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу; максатын билдирүү боюнча сүйлөмд өрдүн
бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,

жай

эмоционалдык түс (интонация) берүү;
сөздөрдү

баса белгилөө;

сүйлөмдөр;

ойго

сүйлөмдөгү маанилүү

сүйлөмдүн негизги жана айкындооч

мүчөлөрүн табуу (түрлөрүнө бөлбөстөн); Сүйлөмдүн бир өӊчөй
мүчөлөрүн бөлүү; жөнөкөй сүйлөмдү синтаксистик талдоо
сүйлөмдөр менен таанышуу,
сүйлөмдөр. Жөнөкөй

эки

жөнөкөй

Татаал

сүйлөмдөн турган

жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы

айырма.
Орфография жана пунктуация . Туура жазуу эрежелерин колдонуу :
окуу

китептин жаз уу сөздүгү боюнча сөздүн (тактоо) туура

жазууну

аныктоо; Брайл

карточкадан тексттен

30 -40

ариби менен
сөздү туура

окуу китебинен же
көчүрүп жазуу;

oрфограмма жана тыныш белгилерин камтыган жөнөкөй сүйлөмдөн
Брайл шрифти менен 60 -70 сөз көлөмүндө те кст жазуу; жалпак
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текст менен жазылган айрым сөздөрдү жана кыска сүйлөмдөрдү
жазма тамгалар менен

жазуу,

басма

тамгалар менен

чоң

тексттерди (20 сөзгө чейин) жазуу - сакталган көрүүсү менен сокур
окуучулары үчүн; жазма тамга менен чакан текстти, тамг аларды,
сүйлөмдөрдү басма арип менен жазуу

(сокур окуучулар үчүн

Гебольд системасындагы басма арип менен );
Өзүнүн

жана

сунуш

орфографиялык жана тыныш
оӊдоо;

кылынган

текстти

текшерүү,

белгилери боюнча каталарды таап,

каталарды кайталабаш үчүн,

кат аларды себептерин

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо; жалпак
арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;
"Сөз өстүрүү": күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу
ченемдерин жана сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу
көндүмдөрүн, репликал арга жооп берүү, маекти улап кетүү)
сактоо, уккан же окуган тексттин мазмунуна , өзүнүн пикирин
аныктоо жана интонация аркылуу анын мазмунун берүү; өз алдынча
текстти атоо; тексттин темасын жана анын бөлүктөрүн аныктоо;
тексттин планын иштеп чыгуу; тексттин баяндамасын мугалим
жана өз алдынча түзгөн план боюнча кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн
ашык эмес); окулган текстти конкреттештирүү үчүн пайдаланылган
рельефтүү же түркүн түстүү

окуя - сүрөттүн түшүндүрмөсүн

түзүү (сакталган көрүүсү бар азиз -сокур окуучулар үчүн);
каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун өзгөчө
кырдаалдары боюнча, жана башка кыска тексттерди түзүү;
элементардык текст -далил аргументтерин түзүү;

текстти

кененирээк, кыскача же тандап айтып берүү; башка адамдын
атынан текстти айтып берүү; окуучунун жашоосуна жакын (анын
жашоосу тууралуу кызыктуу окуя, сүйүктүү иш жана башкалар )
маселелер боюнча кептин ар кандай түрлөрүн колдонуу менен
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оозеки билдирүүлөрдү жасоо: сүрөттөлүш, баяндоо жана ой
жүгүртүү; тартиб и бузулган сүйлөмдөрү бар текстти талдоо жана
оңдоо,

тексттен мааниси кеткен жерлерди

табуу;

Окуу.
Сокур окуучулар Л. Брайлдын арибин колдонуп окуп техникасын
өздөштүрүшөт. Окуучуларда Брайл

арибин колдонуп системалуу

окуу зарылдыгы калыптанат. Алар адабий чыгармаларды окууга
кызыгуусу пайда болот, бул алардын жашоодо өз ордун түзүү, сөз
байлыгын арттыруу, кругозорун кеңейтүү үчүн

жардам болот .

Башталгыч мектепти аяктоо учуруна карата азиз - сокур окуучулар
андан ары окутуу үч үн даяр
компетенттүүлүгү,

абалда, алардын окурмандык

жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине

жетет (үн чыгарып жана ичинен окуу техникасын, окуп жана угуп
түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт , текст талдоонун башталгыч
ыкмаларын үйрөнүшөт).
Алардын адабиятты өз кызыкчылыгына жараша тандай билүүнү,
маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну үйрөнүшөт.
Алар өздөрүн чыгармачылык ишине жөндөмдүү, сабаттуу окурман
катары сезишет.
Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен, ар кандай
коммуникативдүү жагдайларда диалог жүргүзүүнү,

балдар

адабиятынын уккан (окуган) чыгармаларын талкуулоого
катышууну үйрөнүшөт. Алар балдар чыгармалары тууралуу
жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү түзүшөт, (каармандар, окуялар),
планга жараша тексттин ма змунун оозеки бере алышат, ой
жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди
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түзүшөт. Сокур окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды
жатка (окуп) айтып үйрөнүшөт.
"Окуу" сабагын изилдөөнүн натыйжасында, азиз -сокур
окуучулардын кептик деңг ээли өнүгөт.

Алардын сезүү

кабылдоосундагы чектөөлөр менен курчап турган дүйнө
объекттери жана кубулуштары жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз
топтолушуна байланышкан таанып -билүү ишмердүүлүгүндөгү
өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот. Сокур окуучулар Л. Брайл дын
арибин колдонуу менен атайын каражаттар: чоңойтулган алты
чекит, кош Брайл пеналын, түздөн -түз окуу приборун, магниттик
жана чачырама тамгаларды аркылуу окуу техникасын
өздөштүрүшөт.
Сокур

окуучулар

чыгармаларга

окуу

китебинде

рельефтүү сүрөттөрдү

түшүнгөндү үйрөнүшөт, бул

алардын

жайгаштырылган

кабыл алганды

жана

кепти тактоочу туйма

кабылдоосун жана предметтик элестөөлөрүн коррекциялоого жол
түзөт.

Окуунун

ылдамдыгын жана сапатын

жогорулатыш үчүн,

алар окуунун жүрүшүндө Брайл тамг аларын тез таанууну камсыз
кылчу, колун туура жылдыруу ыкмаларын өздөштүрүшөт.
Сокур окуучу үйрөнөт:
 максатын эске алуу менен окууну эстетикалык, адеп -ахлактык,
таанып-билүү тажрыйбанын булагы катары кабыл алганды;
 тааныш эмес текстти үн чыгарып, түшү нүп туура жана көркөм
окуганды (окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз) жана "ичинен" (окуу
темпи - минутасына 75 -90-100 сөз);
 Рельефтүү-чекиттик Л.Брайл шрифти

менен басылган жаш

курагына жеткиликтүү прозалык адабиятты үн чыгарып көркөм
окуганды;
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 поэтикалык чыгармаларды

жатка көркөм окуганды (башталгыч

мектепте окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон

кийин

(адабий тексттер гана) билүүнү;
 жалпак

арип

менен

басылып

чыккан

же

үндөштүрүлгөн

китептерди укканды;
 балдар

адабиятынын

жана

илимий -популярдуу тексттердин

мазмунунда багыт алууга, алардын маанисин түшүнүүгө (угуп
жаткан учурда, үн чыгарып жана "ичинен"окуганда):
 чыгарманын негизги оюн жана каармандардын негизги оюн
аныктаганды; негизги окуяларды жана алардын тизмегин жана өз
ара байланышын анык таганды түзүү;
 тексттеги негизги ойду берүү менен, текстти атаганды;
 текстте берилген керектүү маалыматты

(конкреттүү маалымат,

далилдер, сүрөттөлүштөрдү) таап; чыгарманын мазмуну боюнча
суроолорду берип, аларга текст боюнча тастыктоочу мисалдарды
келтирүү менен жооп бергенди;
 окуу китебиндеги
колдонуу

сөздүктү башка маалыматтык адабиятты

менен

жагдайга

таянып

сөздүн

маанисин

түшүндүргөндү;
 тексттин мазмунунун негизинде жөнөкөй корутунду чыгарганды;
текстти анын жанрдык, түзүлүштүк, тил өзгөчөлүктөрүнө таянып
чечмелөө;
 тексттин мазмунунун негизинде текстте түздөн -түз көрсөтүлгөн
байланыштарды, мамилелерди, мисалы, каармандардын иштерин
түшүндүрүү;
 окуган/ уккан

тексттин өзгөчөлүгүн эске алуу менен мазмунун

айтып берүү (толук, кыска же тандап);
 өз

тажрыйбасынын

негизинде

талкуулоого катышканды

окуган

же

уккан

текстти

(суроолорду берип, оюн жана өз ой 715

пикирин

айтып

далилдөө,

кеп

этикетин

жана

топто

иштөө

эрежелерин сактоо менен).
 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной

тематике

или по собственному желанию;
 китепканадан өз каалосу менен же берилген темага китептерди
тандоону жүзөгө ашырууга;
 сокур балдар үчүн китептерди өз алдынча окуганды;
 окуган китептердин тизмесин жүргүзгөндү, анын ичинде окуу
чөйрөсүн пландаштыруу;
 ырды

прозалык тексттен

практикалык деңгээлде

билүү, прозалык тексттен жана ырлардан

айырмалай

мисал келтирүү;

 ар түрдүү жанрдагы көркөм чыгармаларды (аӊгеме, тамсил,
жомок, табышмак,

макал -ылакаптар)

айырмалай билүү, бул

чыгармалардан мисал келтирүү;
 жомок жана табышмак жанрында аналогия боюнча өз алдынча
текст түзүү; тексттин
толуктап,

башталышын, аягын

окуялар менен

калыбына келтирүү;

 жеке тажрыйбанын негизинде оозеки аӊгеме түзүү;
 коммуникативдик милдетти
эске алуу менен окулган
чыгарманын негизинде оозеки окуя түзүү (ар түрдүү багыттар
боюнча);
 окулган көркөм чыгарманын негизинде сценарийин түзүү жана
сахналаштыруу үчүн балдар тобунда иштөө.

ИНКЛЮЗИВДИК

БИЛИМ

БЕРҮҮ

ИДЕЯСЫ

БОЮНЧА

ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ
БЕРҮҮ

ПРОГРАММАСЫ

БЕРҮҮНҮН

БОЮНЧА

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

ПРОГРАММАСЫ
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БАШТАЛГЫЧ

БИЛИМ

БОЛЖОЛДУУ

(ВАРИАНТ 1.2.)
3.1. Максаттуу бөлүм
3.1.1. Түшүндүрмө кат
Инклюзивдик мектепте окуган Азиз -сокур окуучулар үчүн
жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим
берүүнүн
ашыруу

ылайыкташылган
максаты

—

болжолдуу
Азиз-сокур

программасынын

окуучулардын

ишке

жыйынтык

жетишкендиктери боюнча мамлекеттик билим берүү стандартында
аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга ылайык,
билим берүүчү

мектепте окуган

жалпы

бул категориядагы балдардын

өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске алуу менен,

сапаттуу

билим

аркылуу

алуусун

узартылган

убакытта

камсыздоо

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.
ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн
иштеп чыгууда жана ишке ашырууда

БЖББ БЫББП

алдыга коюлган максаттарга

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:
 Азиз-сокур окуучулардын
жарандык,

социалдык,

жалпы маданиятын калыптандыруу,
инсандык

өнүктүрүү,

чыгармачылык

достук

жеткиликтүү

жана

жана

интеллектуалдык

жөндөмдүүлүктөрүн
билим

берүү

өнүктүрүү,

чөйрөсүндө

сокур

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо; атайын билим алуу
муктаждыктары менен
өздөштүрүүгө

аныкталган азиз - сокур окуучулар

пландаштырылган,

компетенцияларды

билим,

көндүм,

алардын психофизикалык

ыктарды,

өзгөчөлүктөрүн

эске алуу менен камсыз кылуу;
 Азиз-сокур

окуучулар

үчүн

дени

сак

балдар

чөйрөсүндөгү

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо,
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коммуникативдик,

кыймылдык,

инсандык,

жеке

өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту
камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго
аралашууга,

анын

жекечелигин,

касиет -сапаттарынын,

кайталангыстыгы н

сактоо

айырмалуулугун,
менен

инсандык

өнүктүрүү;
 азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын

өздөштүрүүдө

күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү;
 ЖББ

БББЫБПтын

өздөштүрүүдө

азиз -сокур

окуучулардын

таанып-билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну
камсыз

кылуучу

ашыруу,

түзөтүү

(коррекциялык)

жумуштарын

ишке

алардын физикалык жана психикалык ден соолугун

сактоо жана колдоо, экинчи бузулууларды алдын алуу жана
тууралоо,

коомдук

көнүктүрүү

жана

коомго

аралашууну

оптималдаштыруу;
 клуб,

секция,

коомдук

студия жана кружок систе масын колдонуу,

пайдалуу

иштерин

жүргүзүү

аркылуу

азиз -сокур

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана
шыктарын табуу;
 бирдей

мүмкүнчүлүктөрдү

түзүү,

инклюзивдик

билим

берүү

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды,
илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук -изилдөөчүлүк,
спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;
 Окуучулардын,
өкүлдөрүнүн),
коомчулуктун

алардын

ата -энелеринин

педагогикалык
мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана
чөйрөс үн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
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 өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур
окуучулардын

коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк
өнүгүүсүндө

окуу-тарбия

процессинде

билим

берүү

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн колдонуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

ишмердүүлүктө
ишке

сабактарда

жана

сабактан

тышкаркы

өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын

ашырууда

өз

алдынчалуулук

жана

активдүүлүк

тажрыйбасын топтоо мү мкүнчүлүгүн камсыз кылуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

мектептик

жана

мектептен

тышкары

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга
жана өзгөртүүгө шарт түзүү.
Азиз-сокур
ылайыкталган

окуучулар
негизги

принциптери жана

үчүн
билим

жалпы
берүү

башталгыч

билим

прогр аммаларын

түзүү

мамилелери "Жалпы жоболор" бөлүгүндө

көрсөтүлгөн.
Азиз -сокур окуучулардын башталгыч билим берүү

боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын жалпы мүнөздөмөсү.
Вариант 3.2. азиз -сокур окуучу

ок утууну

аяктаган учурга

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон
окуучулардын

жетишкендиктерине

тийиштүү,

билимди

жалпы

билим берүүчү мектепте алат деп болжолдойт.
Бул

вариант

окутуунун мөөнөттөрүн

узартылышын

болжолдойт: 5 жыл (1-5 класс) (1 -классты кайталап окутуу).
Бул вариант

азиз -сокур окуучуну бир кыйла татаал коомдук

чөйрөгө пландуу түрдө киргизүүнү камтыйт;
Л. Брайл

рельефтүү -чекиттик

арибин колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу,
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таанып

билүү

кызыкчылыктарын,

калыптандыруу;

тааны п

баарлашуунун

каражаттарын

колдонуу

билүү

кептик

ыктарын

активдүүлүгүн

жана

кептик

кеӊейтүү;

эмес

социалдык

активдүүлүгүн калыптандыруу.
Окуучулардын билим берүү өзгөчөлүктөрүн ишке ашыруу үчүн
жана азиз-сокур окуучулардын
атайын

чөйрөнү

ар түрдүү

уюштуруу

со циалдык сфераларда

милдеттүү

болуп

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймакты киргизүү,
өнүктүрүүгө

тийип

көӊүл бурууну максаттуу күчөтүүнүн,

элестөөлөрүн,

коммуникативдик

саналат;

көндүмдөрүн

сезүүнү

предметтик
микро

жана

макромейкиндикте багыт алуу ыктарын өнүктүрүүнүн негизинде
окутуунун негизги мазмунун өзгөчө түзүмдөштүрүү, о.э. таанып
билүү жана окуу ишмердүүлүгүн

уюштуруу үчүн

атайын

ыкмаларды колдонуу; көрүү жана сезүү жүктөрүнүн регламентин
сактоо

(көрүүсү

режимин

сакта лган

сактоо

сунуштарды
сакталган

боюнча

ишке

ашыруу

чечүүгө

угуу жана тийип

жарык

офтальмологиялык -гигиеналык

(жарыкты

сезүүсү

азиз-сокур окуучулар үчүн); көрүү

чыӊалуусун
(көрүүсү

азиз-сокур окуучулар үчүн);

багытталган

жана

көрүүсү

жана тийип

сезүү

ыкмаларды колдонуу; көрүү,

сезүү жүктөрүн сарамжалдуу алмаштыруу;

сакталган

азиз -сокур окуучулар үчүн); физикалык иш

аткаруу тартибин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен);
көрсөтмө окуу материалдарынын түшүнүктүү
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү
сезүү

менен камсыз кылуу (көрүү жана тийип

сезиминин жардамы менен);

аткарууда

сокур

материалдарынын
ишти аткаруу

болушу үчүн да роо

окуучуларга
керектиги

(алардын

жыйынтыктоо иштерин
тексттик

жана

муктаждыгына

сүрөт
жараша),

үчүн көбүрөө к убакыт бөлүү: убакыт ден соолук
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мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга

белгиленген убакытка

салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .
Азиз -сокур окуучуларга психологиялык -педагогикалык мүнөздөмө
(2-бөлүктү караӊыз)
Сокур

психикалык

башталгыч

билим берүү

психикалык
түзүлүшү

өнүгүүсү

программаларын

өнүгүүсүнүн
керек.

түзүмүнө

Психикалык

сунуштоо

программасын

жана

сунуштоо үчүн

мүнөзүнө
артта

билим берүү

ПМПКга

окуучулардын

дифференциациялоо

өнүгүүнүн

варианттарын айырмалоо жана
варианттарын

кечеӊдеген

жараша

калуусунун

программаларынын

жүктөлөт.

билим

берүү

(вариант 3.2) даярдоого жалпы

багыттар төмөнкүдөй болушу мүмкүн.
Башталгыч билим берүү
ылайыкташылган

боюнча жалпы билим берүүнүн

болжолдуу программасы

(вариант 3.2.) өнүгү ү

деӊгээли жаш курак ченеминен төмөндүгү
азиз- сокур окуучуларга даректелген,
айрым

менен мүнөздөлгөн

өнүгүүнүн

эле жергиликтүү функцияларда же

артта калуусу

жалпы өнүгүүдө

көрүнүшү мүмкүн (таанып -билүү иш-аракетинин калыптануусунун
ритми жайыраак же текши э мес),
алуу,

эске тутуу, көӊүл буруу

процесстеринин,
ишмердүүлүгүнүн
мектеп

болушу мүмкүн. Көрүп кабыл

ченемдерин

акыл

жана башка

иш

максаттуу

таанып -билүү

жөндөмдүүлүгүнүн
багыттуулугунун

өздөштүрүүгө

жана

бузулуулары,

мектепке

тоскоолдук кылуучу бузулуулар белгиленет.

жана
көнүүгө

Өзүн -өзү кармай

билүү, жүрүм-турумун жана ишмердүүлүгүн өзүн -өзү жөнгө салуу,
эреже

катары

канааттандырарлык,

жетишсиз
бирок

абалдын актуалдуулугуна,

ошол

калыптанган.
эле

учурда

Мотивация
эмоционалдык

ишмердүүлү ктүн татаалдык деӊгээлине
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жана

жекече жагымдуулугуна көз каранды болуп, туруксуздугу

менен мүнөздөлөт.
Көрбөгөн

окуучулардын

атайын

билим

алуу

атайын

билим

алуу

муктаждыктары.
Көрбөгөн

окуучулардын

муктаждыктарынын
мүмкүнчүлүктөрү
атайын

билим

структурасы,
чектелген

алуу

бир

бардык

жагынан,

окуучулар

муктаждыктарын,

экинчи

ден

үчүн

со олук
мүнөздүү

жагынан

сокур

окуучулар үчүн гана мүнөздүү муктаждыктарын камтыйт.
Психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген (Акыл эси жеӊил артта
калган азиз окуучулар) сокур б алдардын билим алуусунун
өзгөчө

муктаждыктары

Башталгыч билим берүү
ылайыкташылган

боюнча жалпы билим берүүнүн

болжолдуу программасын өздөштүрүп жаткан

Акыл эси жеӊил артта калган азиз окуучулар сокур окуучулардын
билим алуусунун өзгөчө
 Психикалык
калган

азиз

м уктаждыктарына төмөнкүлөр кирет:

өнүгүүсү кечеӊдеген (Акыл эси жеӊил артта
окуучулар)

балдардын

борбордук

нерв

системасынын (БНС) функционалдык абалын жана психикалык
процесстердин

нейродинамикасын

(тез

алсыроо,

иштөө

жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү, жалпы тонустун ылдыйлыгы ж.
б.)

эске алуу менен өзгөчө мейкиндикти жана убакытты

уюштуруу билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;
 БЖБ ББЫПты өздөштүрүү убактысын 5 жылга чейин узартуу;
 окуу сааттарынын саны жана тиешелүү техникаларды жана
технологияларды пайдалануу, айрым предметтик облустардын
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мазмунун

кеңейүү

/

азайтуу

аркылуу

окуу

жараянын

уюштурууга ийкемдүү өзгөрүүлөрдү киргизүү;


билим берүү процессинде чечилүүчү окуу жана таанып -билүү
маселеринин системасын жөнөкөйлөтүү;

 окуу жараянын психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген (Акыл эси

жеӊил артта калган азиз окуучулар) окуучулардын билим,
көндүм, ыктарын өздөштүрүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен
уюштуруу

(материалды

«кадам

мугалимдин ченем жардамы,

артынан»

көрсөтүү,

окуучунун жалпы өнүкт үрүүгө,

ошондой эле жеке кемчиликтеринин ордун толтурууга көмөк
кылуучу атайын методдору, ыкмалары жана каражаттарды
пайдалануу);
 билим берүүнүн мазмунун көрсөтмө - натыйжалуу мүнөзү;


психикалык
калган

өнүгүүсү кечеӊдеген

азиз

окуучулар)

(Акыл эси жеӊил артта

окуучулардын

таанып -билүү

иш-

аракетин өнүктүрүү алардын бузулууларын ордун толтуруу
(компенсация), алдын алуу, түзөтүүнүн негизи катары;


окуучулардын

окуу-таанып-билүү

калыптануусун,

ишмердигинин

окуу тапшырмаларды өз алдынча аткаруу

деӊгээлине жетүүгө чейин үзгүлтүксүз контролдоо;


өздөштүргөн
контекстин

билимдер
түшүнүү,

менен
бекемдөө

ээ

болгон

жана

көндүмдөрдүн

жакшыртуу

үчүн

билимдерин

жана

ченемдерин

жана

туруктуу жардам;
 түзүлгөн

жаңы

кырдаалдарга

өз

көндүмдөрүн «которууга»атайын окутуу;
 коомдо

кабылданган

өздөштүрүлгөн

жүрүм-турум

билимдердин,

такталышынын зарылдыгы;
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көндүмдөрдүн

дайыма

 таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,
турган предметтик жана коомдук дүйнөгө
жана

курчап

кызыгууга

максат

дем берүү;

 туура жүрүм-турумга жана иш -аракетке дем берүүчү жалаӊ
гана оң каражаттарды пайдалануу;


борбордук

нерв

жүрүм-турумду

системасынын

ишин

коррекциялоого

жакшыртууга

багытталган,

жана

тийиштүү

дарылоону алууну кепилдик кылуучу комплекстүү коштоо,
ошондой
ордун

эле

эмо ционалдык

толтурууга

жана

өнүгүүнүн

жетишсиздигинин

жүрүм -турумдук,

таанып -билүүсүн

өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар
тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;
 өз

иш-аракетин

уюштурууга

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,

жана

туш

келген

жардамд ы талап кылуу жана

пайдалануу ыктарын калыптандырууга

багытталган атайын

психо коррекциялык жардам;


социалдык
коомдо

контакттардын
бекитилген

калыптандыруу,

чегин

максималдуу

жүрүм -турумдун

иштиктүү

диалог

жана

кеӊейтүү,

көндүмдөрүн
кызматташтык

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар менен, үй -бүлө, курдаштары
менен)

баарлашуу

каражаттарын

өнүктүрүү

жана

калыптандыруу;


үй-бүлөө

жана

аракеттенишүүсүн

билим
камсыз

берүү
кылуу

уюмунун

өз

(ата -энеси

ара
менен

кызматташууну уюштуруу, коомдук активдүү абалда, аде пахлак жана жалпы маданий баалуулуктарды түзүү үчүн үй бүлө

ресурстарынын

көбөйүшү).
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өзгөрүүсүз

анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)

аркылуу

сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);
 тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;
 мейкиндик

жана

предметтик

калыптандыруу,

элестөөлөрүн,

байытуу,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;


сокур окуучулардын

окутуу жана таанып -билүү иш-аракети

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);


окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;



дүйнөнүн объектилерин жана

буюмдарын өнүктүрүү

көп

сезимдүү кабылдоону өнүктүрүү;
 көрүү сезими сакталган с окур окуучуларга көрүү кабылдоо
үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;


көрүү

сезими

тарбиялоодо:
кошумча),

сакталган

калган

жаш

сокур

көрүү

курагын

жана

балдарды

диагнозун
көрүү

окутууда,

(негизги

жана

жөндөмдүүлүгүн

бузулуусунун убактысы , негизги көрүү функциясынын абалы,
оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу
көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык
жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен
сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш
курагын

жана көрүүсүн

жоготуу убакытын, тийүү жана

физикалык иш режимин;
 туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген
жекече көргөзмө куралдарды

725

басымдуу пайдалануу;

 ишмердүүлүктүн

толуктоочу

жолдорунун

калыптануу

көлөмүнө жараша,

со кур окуучулардын окуу ишинин темпин

эске

сабак

алуу

менен;

структурасына

даярдоочу

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;
 сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи
дефектилерди алдын алуу жана коррекциялоого

багытталган

коррекциялык мак саттарды коюу жана ишке ашыруу;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
 кептин

вербализм

жана формализмин

алдын

алу у жана

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;
 микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн жана
ыктарын максаттуу калыптандыруу;


коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;

 сокур окуучулардын демилгелерин, таанып билүү жана жалпы
активдүүлүгүн

(кыймылдарын

дагы)

өнүктүрүү

үчүн

шарттарды түзүү;
 ишмердүүлүктүн

мотивациялык

компонентин

ар

түрдүү

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;
 коммуникативдүү

ишмердүүлүктү

өнүктүрүү

жана

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;
 кыймыл

чөйрөсүндө

бузууларды

коррекциялоо

үчүн

шарттарды түзүү;
 жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн
өзү

баалоо

сезимин)

жана

калыптандыруу;
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рефлексивдүү

мамилелерди

 мүнөздүн

терс

бузулууларды

3.2.1.

тууралоо,

жүрүм -турумдагы

алдын алуу .

Азиз-сокур

берүүнүн

сапаттарын

окуучулардын

болжолдуу

берүүнүн программасын

жалпы

башталгыч

ылайыкташтырылган
өздөштүрүүсүнүн

жалпы

билим
билим

пландаштырылган

натыйжалары
Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
программасы

(мындан ары - БЖБ БЫББП)

пландаштырылган
билим

берүү

натыйжаларына

стандартынын

өздөштүрүүсүнүн

талаптар

башталгыч

болжолдуу

мамлекеттик
билим

бер үүнүн

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет
.

Азиз-сокур окуучулардын БЖБ БЫББП

пландаштырылган

натыйжалары

предметтик талаптарды

инсандык,

өздөштүрүүсүнүн
метапредметтик,

окуучулардын негизги

өздөштүрүү

максаттарын, жаш курак өзгөчөл үктөрүн жана баалоо системасына
коюлган

талаптарды эске алуу менен аларды конкреттештирип

натыйжаларды такташы керек.
Инсандык

жыйынтыктар

т өмөнкүлөрдү

чагылыдырууга

милдеттүү:
 окутуудагы

өзүлөрүнүн

мүмкүнчүлүктөрүн

сезүүсүн

калыптандыруу;
 өзүлөрүнүн күчтүү жана алсыз жактарын көрүп, өздөрүн
сыйлоого жана ийгиликке ишенүүгө жөндөмдүү;
 окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу
ишмердүүлүгүнө жаңы мазмунуна жана жана көйгөйлөрдү
чечүүдө жаңы ыкмаларга кызыгууну калыптандыруу;
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 жаңы

билим

жана

көндүмдөргө

ээ

болуу,

натыйжаларга

жетишүүгө түрткү түзүү;


билим берүү

процессинин мазмундук учурларына багыт

алуусу;
 өз шыктарын жакшыртып,

"Жакшы окуучу" үлгүсүнө

жүрүм-турумун багыт алууга каалоонун болушу;


мейкиндик жана коомдук -турмуштук чөйрөдө багыт алуу
жөндөмдүүлүгүн калыптандыру у;



Коммуникациялык көндүмдөрүн калыптандыруу;

 дүйнө сүрөтүн, анын убакыт -мейкиндик уюшулушун түшүнүү
жана айырмалоо жөндөмдүүлүгү;


коомдук чөйрөнү, анын ичинде өз ордун түшүнүү жөндөмү;



жаш курагына ылайык баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;

 башкалардын

сезимдерин

түшүнүүгө

жана

сезе

билүү

баалуулуктарын

жана

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
 эстетикалык

муктаждыктарын,

эмоционалдык адептик сезгичтигин калыптандыруу;
 ак ниеттүүлүк жана руханий жана адеп -ахлактык жактан
ийкемдүүлүгүн,

башкаларга

т үшүнүү

жана

боорукердик

сезимдерин өнүктүрүү;
 ар

кандай

коомдук

кырдаалдарда

чоӊ

кишилер

жана

курдаштары менен кызматташуу көндүмдөрдү иштеп чыгуу;
 ден

соолукту

максаттуулугун

сактоо,

коопсуз,

саламат

жашоо

үчүн

орнотуу, өзгөрүүсүз анализаторлорун коргоо

көндүмдөрүн калыптандыруу;;
 материалдык жана рухий баалуулуктарга кылдаттык менен
мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу .
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БЖБ ББЫПты өздөштүрүүнүн метапредметтик жыйынтыктары
төмөнкүлөрдү чагылдырууга тийиш:
o окуу жана практикалык маселелердин максаттарын чечүү, кабыл
алуу жана

ишке ашырууга жөндөмдүүлүгү, негизги жалпы

билимди өздөштүрүүгө ;
o окуу иш-аракеттеринин коюлган милдеттер, аны ишке ашыруу
шарттарына

ылайык

пландоону

жүргүзүү

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу; жакшы жыйынтыкка жетишүү үчүн натыйжалуу
жолдорун аныктоо ыктарын калыптандыруу;
o чыгармачылык жана изденүүчүлүк мүнөздөгү маселелерди чечүү
жолдорун өздөштүрүү;
o окуу

иш-аракетинин

ийгилигин,

ийгиликсиздигин

түшүнүү

ыктарын калыптандыруу, ал тургай ийгиликсиз кырдаалда дагы,
иштиктүү аракет кылууга жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
o оозеки

жана

таанып -билүү

маселелерин

маалымат жана байланыш технологияларын

чечүү

үчүн

сөз

жана каражаттарын

пайдалануу (мындан ары - МКТ) боюнча;
 коюлган

максаттарга

тексттерди, илимий
мазмуну

жана

жан а

милдеттерге

ылайык,

адабий

популярдуу макалаларды жеткиликтүү

көлөмү

окуп

өздөштүрүү

көндүмдөрүн

калыптандыруу; атайылап байланыш максаттарына ылайык,
сөз айкашын куруу жана оозеки, жазуу түрүндө тексттерди
даярдоо;
 жеке

мүмкүнчүлүктөрүнө

жараша

логикалык

салыштыруу,

анализ, синтез, жалпылоо, белгилүү түшүнүктөрдүн жалпы
өзгөчөлүктөрүн,

окшоштуктарын

жана

себеп -натыйжа

байланышын, аргументтерди куруу ыктарын өздөштүрүү;
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 маектешинин угуу

жана диалог жүргүзүүгө; ар кандай көз

караштары бар болушу мүмкүнчүлүгүн,
укугун

ар бир адамдын

кабыл алуу; өз ойлорун билдирип, учурларды баалоо

боюнча

өз

көз

карашын

түшүндүрүүгө

даярдыгын

калыптандыруу;
 орток бир максатты аныктоо жана аны жүзөгө ашыруу үчүн;
биргелешкен
боюнча

иш -милдеттерин жана ролун бөлүп берүү

сүйлөшүүлөрдү

жүргүзүү

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
 биргелешкен ишмердикте

өз ара контролдукту жүзөгө

ашыруу, тийиштүү түрдө өз жүрүм -турумун жана башкалардын
иш-аракетин баалоо;
 тараптардын
алуу

кызыкчылыктарын жана кызмат ташуусун эске

менен

чыр -чатактарды

чечүүгө

даярдыкты

калыптандыруу;
 бир окуу предметинин мазмуну боюнча чындыгында (табигый,
коомдук,

маданий,

жараяндардын

жана

техникалык

ж.б.)

кубулуштардын

объектилери,
табияты

жана

мүнөздөмөлөрү жөнүндө баштапкы ма алыматтарды билүү;
 предметтердин
материалдык

ичиндеги
кээ

объектилердин

бир

жана

негизги

ортосундагы

предметтер

түшүнүктөрдү
жеткиликтүү

аралык

билүү

зарыл

жана
болгон

байланыштарды жана мамилелерди өздөштүрүү.
Башталгыч
аймактардын

билим

берүү

баскычында

пландаштырылган

төмөнкү

натыйжаларын

предметтик
өздөштүрүү

белгиленген: Филология. Мекен таануу, жашоо ишмердүүлүгүнүн
коопсуздугунун

негиздери.

Этика.

Математика

информатика. Технология. Искусство. Дене т арбия.
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жана

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстары төмөнкү
милдеттүү түрдө түзөтүү курстары менен берилген: «Адаптивдүү
дене

тарбия», «Көрүп

кабыл алууну жана

өнүктүрүү жана сактоо»,

сакталган

көрүүнү

«Мейкиндикте багыт алуу».

«Коррекциялык-өнүктүрүү

аймактарынын

курстары

фронталдык сабак формасында 3 -5 окуучу менен өтүлөт (райондун
бир нече мектептеринен балдар кошулушу каралат) жана

жекече

сабактар менен толукталышы мүмкүн. Бул аймактын мазмуну Уюм
тарабынан Жекече өнүктүрүү планынын,

ПМПКнын сунушунун

негизинде толукталышы мүмкүн.
Эне тили, өз эне тилинин Брайл алиппесин жана адабий окууну
өздөштүрүүнү
Брайль

пландаштырылган натыйжаларын и сокур окуучуну

системасына

мугалими

окутуп

жаткан

билим

берүү

уюмунун

тарабынан иштеп чыгарылат .

БЖБ ББЫПтын Түзөтүү -өнүктүрүүчү
сабактар жана курстарын өздөштүрүүнүн
окуучулар адабий, окуу,

аймагынын

бардык

натыйжасында сокур

илимий -таанып билүүчү

маалымат

камтылган тексттер менен иштөөнүн баштапкы көндүмдөрүнө ээ
болушат.
Сокур окуучулар төмөнкү көндүмдөргө ээ болушат:


атайын ыкмаларын колдонуу менен тексттик материалда
багыт алгганды;



тексттен атайын

ачык -айкын көрсөтүлгөн жагдайларды,

конкреттүү фактыларды табууну;
 Тексттеги негизги теманы, ойду аныктоону;


тексттин планын тү зүп, текстти маанилүү бөлүктөргө бөлөт;

 тексттеги

камтылган

негизги

кезектүүлүгүн түзүү;
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окуяларды,

алардын

 текстте сүрөттөлгөн объекттердин 2 -3 маанилүү касиеттерин
бири-бири менен салыштыруу;
 жашырылган

маалыматты түшүнүп (мис, текстте берилген

ырастоону

далилдөөчү

бир

нече

мисалдарды

таап,

кубулуштун сыпаттамасын мүнөздөп; топтогу элементтердин
жалпы белгилерин бөлүп);
 ар кандай жолдор менен берилген
оозеки,

таблица

негизинде,

маалыматты түшүнүүгө:

схемалар,

маалымат,

жанр

түрүндө, түзүлүшүн, т ексттин көркөм каражаттарын
 окуунун ар кандай түрлөрүн колдонушат: таанышуу, окуу,
изилдөө, окуу максатына ылайык окуунун каалаган түрүн
тандап;
 жаш курагына ылайык сөздүктөр жана шилтемелерде багыт
алганды;
 текстти оозеки жана жазуу түрүндө айтып бергенди;
 түздөн-түз

көрсөтүлбөгөн

тексттин жалпы идеялары менен

чындыкты айтып берүүгө, жөнөкөй байланыш түзүү;
 тексттин негизинде жөнөкөй корутунду чыгаруу;
 тексттин негизинде суроого жооп берип, чакан монолог түзүү;
 окуган текстке баа берүү,

өз к өз карашын билдирүү;

 тексттин мазмунуна, тил өзгөчөлүктөрүнө жана түзүмүнө баа
берүүгө;
 уккан же окуган текстти талкуулоого, окуу

диалогуна

катышууга.
Азиз -сокур окуучулардын МКТ
(метапредметтик жыйынтыктар)

компетенттүүлүгүн

түзүү

Сокур окуучулар төм өнкү көндүмдөргө ээ болушат:
 арналган максаттар үчүн МКТ ккаражаттарын айырмалоо;
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 атайын МКТ каражаттары менен иштөө;


атайын

программалык

камсыздоо

жана

башка

МКТ

каражаттары, компьютер менен ишт өөдө нерв системасына,
таяныч-кыймыл аппаратына, сакталган көрүүсүнө коопсуз,
эргономикалык

офтальмологиялык

жана

гигиеналык,

ыкмаларды пайдаланууга;
 толуктоочу физикалык көнүгүүл өрдү

жүзөгө ашырууга.

Предметтик натыйжалар:
"Кыргыз / орус тили" предметин окуунун натыйжасында азиз сокур

окуучулар

тилди

адамдын

бааарлашуусунун

негизги

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.
Кыргыз / орус тили (эне тили) изилдөө сокур окучулардын эне
тилиндеги жаңы окуу материалына,
жолдору менен окуу, таанып билүү

тил маселесин чечүүнүн
кызыкчылыгы пайда бол от.

Окуучулар тил ченемдерине жана эне тилинде сүйлөө

этикеттинин

эрежелери

жөнүндө алгачкы түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу

шартында

максат,

милдеттер,

каражаттарда

үйрөнүшөт, коммуникативдик милдеттерди

багыт

алууга

чечүү үчүн тиешелүү

тилдик каражаттарды ийгиликтүү тандоого үйрөнүшөт.
Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы жана тийип
сезүү

жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган

сокур окуучулар үчүн),

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү

калыптанат (жумуш

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) , кыймылдардын
макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө
тийип

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүгөт.

Алар

жаратылыш

объекттерин жана алардын моделдерин рельефтүү сүрөттөр мен ен
байланыштыруу жөндөмүнө ээ болушат.
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Сокур

окуучулар

чекиттик -рельефтүү

Брайл

арибин

колдонуу көндүмдөрүнө жана жазуу ыктарын ээ болушат.

Бир

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү ү
йрөнүшөт:
абалы.

жазуудагы бир абалы,

окууд агы башка экинчи

Жазуу ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун ачпастан

жазылган

текстти

окуу

жөндөмү

түзүлөт.

Сокур

окуучулар

Гебольд системасы менен жалпак жазууну үйрөнүшөт.
Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:
«Тил системасы» мазмундук линиясы боюнча:


Фонетика жана графика:



тамга жана тыбышты айырмалаганды;



тыбыштарды

мүнөздөгөндү:

басым

түшпөгөн үндүүлөр; жумшак жана каткалаң


түшкөн

жана

үнсүздөр,

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң

үнсүз тыбыштар;


алфавит боюнча тамгаларды н кезегин билишет;



фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;



сөздөрдү

дидактикалык материалдын жардамы менен

жана жардамсыз тыбыштардын

сапаттык мүнөздөмөлөрүн,

фонетикалык-графикалык аныктоо.
Орфоэпия:
 кепте, сүйлөм менен сөздүк, логикалык (семанти калык) жана
эмоционалдык басымды колдонууну;
 азыркы адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз
калыптандыруу милдетин пайдаланууну;
 кепте адабий эне тилинин сүйлөө ченемдерин колдонууну
(орфоэпиялык,

лексикалык,

этикеттин эрежелерин;
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грамматикалык)

жана

сүйлөө

 орфографиялык

жана

орфоэпиялык

тыбыш

айтууну

айырмалоону;
 сөзгө

басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан

учурда туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби,
сөздүк),

же

мугалим,

классташтары

жана

ата -энесинен

жардам суроо.
Сөздөр курамы (морфемика):
 өзгөргөн жана өзгөрбөгөн сөздү айырмалай билүү;
 байланыштуу

(тектеш)

сөздөр

жана

сөз

формаларын

айырмалоо;
 сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба билүү;
 дидактикалык

материалдарды

колдонуп

жана

колдонбой

сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.
Лексика:


Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо;



тексттеги сөздүн маанисин

мугалимдин жардамы менен

жана жардамысыз аныктоо;


сүйлөм түзүүдө

мааниси боюнча о кшош жана карама -

каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди


тексттеги сөздүн

тандоо;

түз жана каймана маанисин колдонуу;

тексттеги сөздөрдү колдонууга туура баа берүү;


байланыш маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген бир

катар сөздөрдөн тандап а луу;
Морфология:
 Сөз түркүмдөрүн айырмалай билүү;
 зат

атоочтун

грамматикалык

белгилерин

аныктоо -саны,

жөндөмөсү;
 сын атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - саны,
жөндөмөсү;
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 Этиштин

грамматикалык

өзгөчөлүктөрүн

аныктоо

саны,

-

чагы,жагы;
 ат атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо -саны,
жагы;
 сын

атооч,

зат

атооч,

этишти

морфологиялык

талдоо

жүргүзүү.
 сунушталган алгоритм боюнча зат атооч, сын атооч, этиштерге
талдоо

жүргүзүү;

 морфологиялык талдоонун тууралыгына баа берүү;
 тексттен жеке ат
тиешелүү

атооч, тактооч, жеке ат

союздар, ошондой эле,

 грамматикалык

талдоону

атооч, аларга

бөлүкчө лөрдү табуу;

грамматикалык

билимдерди

өздөштүрүүнү конкреттештирүү каражаты катары көрүп, сөз
жана

сүйлөмдөрдү

талдоодо

ар

кандай

дидактикалык

материалдарды колдонуу.
Синтаксис:
 Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;
 Мааниси

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө;

 үйрөнгөн грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан
сүйлөм түзүү, жана аны жайылтуу;
 максатын

билдирүү

суроолуу, илептүү, жай

боюнча

сүйлөмдөрдүн

бөлүнүшү:

сүйлөмдөр;

 ойго эмоционалдык түс (интонация) берүү;
 сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү
 сүйлөмдүн

негизги

жана

баса белгилөө;
айкындооч

(түрлөрүнө бөлбөстөн);
 Сүйлөмдүн бир өӊчө й мүчөлөрүн бөлүү;
 жөнөкөй сүйлөмдү синтаксистик талдоо;
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мүчөлөрүн

табуу

 Татаал сүйлөмдөр менен таанышуу, эки жөнөкөй

сүйлөмдөн

турган сүйлөмдөр.
 Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.
Орфография жана пунктуация:
 Туура

жазуу

эрежелерин

колдонуу

( курстун

мазмунунун

көлөмүндө);
 окуу

китептин жазуу сөздүгү боюнча сөздүн (тактоо) туура

жазууну аныктоо;
 Брайл ариби менен окуу китебинен же карточкадан тексттен
30-40 сөздү туура
 oрфограмма
сүйлөмдөн

көчүрүп жазуу;

жана

тыныш

белгилерин

камтыган

жөнөкөй

Брайл шрифти менен 60 -70 сөз көлөмүндө текст

жазуу;
 жалпак текст менен жазылган айрым сөздөрдү жана кыска
сүйлөмдөрдү жазма тамгалар менен жазуу;
 басма

тамгалар менен

чоң тексттерди (20 сөзгө

чейин)

жазуу- сакталган көрүүсү менен сокур окуу чулары үчүн;
 жазма тамга менен чакан текстти, тамгаларды, сүйлөмдөрдү
басма арип менен жазуу

(сокур окуучулар үчүн Гебольд

системасындагы басма арип менен );
o Өзүнүн

жана

орфографиялык

сунуш
жана

кылынган

текстти

текшерүү,

тыныш

белгилери

боюнча

каталарды таап, оӊдоо;
o каталарды

кайталабаш

үчүн,

каталарды

себептерин

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо;
 жалпак арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;

"Сөз өстүрүү":
737

Азиз-сокур окуучу билим, көндүм, ыктардын системасына ээ болот:
 Мектепте, класста, сабакта

бардык курактагы адамдар менен,

достор жана бейтааныш адамдар оозеки баарлашуунун кептик
жана

кептик эмес

каражаттарды

тандоонун тууралыгын

(актуалдуулугун) баалоо;
 күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин жана
сүйлөө

этикетинин

эрежелерин

(угуу

көндүмдөрүн,

репликаларга жооп берүү, маекти улап кетүү) сактоо, уккан
же окуган тексттин

мазмунуна ,

өзүнүн пикири н аныктоо

жана интонация аркылуу анын мазмунун берүү;
 өз алдынча текстти атоо;
 тексттин темасын жана анын бөлүктөрүн аныктоо;
 тексттин планын иштеп чыгуу;
 тексттин баяндамасын мугалим жана өз алдынча түзгөн план
боюнча кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн ашык эмес);
 окулган

текстти

конкреттештирүү

рельефтүү же түркүн түстүү

үчүн

пайдаланылган

окуя - сүрөттүн түшүндүрмөсүн

түзүү (сакталган көрүүсү бар азиз -сокур окуучулар үчүн);


каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун
өзгөчө кырдаалдары боюнча, жана башка кыска тексттерди
түзүү; элементардык текст -далил аргументтерин түзүү;



текстти кененирээк, кыскача же тандап айтып берүү;

 башка адамдын атынан
жашоосуна жакын

текстти

түрлөрүн

окуучунун

(анын жашоосу тууралуу кызыктуу окуя,

сүйүктүү иш жана башкалар )
кандай

айтып берүү;

колдонуу

маселелер боюнча кептин ар
менен

оозеки

билдирүүлөрдү

жасоо: сүрөттөлүш, баяндоо жана ой жүгүртүү;
 тартиби
оңдоо,

бузулган сүйлөмдөрү

бар текстти

тексттен мааниси кеткен жерлерд и
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талдоо жана

табуу;

Адабий окуу.
Сокур окуучулар адабий чыгармаларды окуу

алардын жашоодо өз

ордун түзүү,

сөз байлыгын арттыруу, кругозорун кеңейтүү үчүн,

бардык окуу

предметтери боюнча окутуунун ийгиликтүүлүгүн ө

жана

инсандык

Брайлдын

өнүгүүсүнө

арибин

жардам

колдонуу

берээрин

аркылуу

сезишет.

окуу

Л.

техникасын

өздөштүрүшөт.
"Адабий окуу"
окуучулардын

сабагын изилдөөнүн натыйжасында, азиз -сокур
кептик

кабылдоосундагы

өнүгөт.

чектөөлөр

объекттери жана
топтолушуна

деңгээли

менен

кубулуштары

байланышкан

курчап

Алардын

сезүү

турга н

дүйнө

жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз
таанып -билүү

ишмердүүлүгүндөгү

өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот
Башталгыч мектепти аяктоо учуруна карата азиз - сокур окуучулар
андан ары окутуу үчүн даяр
компетенттүүлүгү,

абалда, алардын

окурмандык

жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине

жетет (үн чыгарып жана ичинен окуу техникасын, окуп жана угуп
түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт ,

текст талдоонун башталгыч

ыкмаларын үйрөнүшөт).
Алардын адабиятты өз кызыкчылыгына жараша тандай билүүнү,
маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну үйрөнүшөт.
Алар өздөрүн чыгармачылык ишине жөндөмдүү, сабаттуу окурман
катары сезишет.
Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен, ар кандай
коммуникативд үү жагдайларда диалог
адабиятынын
катышууну

уккан
үйрөнүшөт.

(окуган)

чыгармаларын

Алар балдар

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү
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жүргүзүүнү,

балдар
талкуулоого

чыгармалары

тууралуу

түзүшөт, (каармандар, окуялар),

планга жараша тексттин

мазмунун

оозе ки

бере

алышат, ой

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди
түзүшөт. Сокур окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды
жатка (окуп) айтып үйрөнүшөт.
Сокур окуучулар Л. Брайлдын

арибин колдонуу менен

атайын каражаттар: чоңойтулган ал ты чекит, кош Брайл пеналын,
түздөн-түз окуу приборун, магниттик жана чачырама тамгаларды
аркылуу окуу техникасын өздөштүрүшөт.
Сокур

окуучулар

чыгармаларга

окуу

китебинде

рельефтүү сүрөттөрдү

түшүнгөндү үйрөнү шөт, бул

жайгаштырылган

кабыл алганды

алардын

жана

кепти тактоочу туйма

кабылдоосун жана предметтик элестөөлөрүн коррекциялоого жол
түзөт.

Окуунун

ылдамдыгын жана сапатын

жогорулатыш үчүн,

алар окуунун жүрүшүндө Брайл тамгаларын тез таанууну камсыз
кылчу, колун туура жылдыруу ыкм аларын өздөштүрүшөт.
Сокур окуучу

окутуунун 4 -жылынын (5 -жылынын) аягында

окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз) жана "ичинен" (окуу темпи минутасына 75 -90-100 сөз);
Көрбөгөн

окуучулар

чыгармаларды

4 -класстын

аягында

поэтикалык

жатка көркөм окуганды (баш талгыч мектепте

окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон

кийин (адабий

тексттер гана) билүүг ө милдеттүү.
Чет тили
Сокур окуучулар

чет тилин үйрөнүүнүн

жыйынтыгында Л.

Брайлдын рельефтүү -чекиттик арибин колдонуунун негизинде окуу
жана жазуу көндүмдөр ү калыптанат.
үйрөнүү

үчүн

зарыл

болгон

Сокур окуучулар чет тилин

баштапкы

билимдерге

көндүмдөргө ээ болушуп, сөз байлыгын кеӊейтип, сөз
740

жана
менен

образдын өз ара байланышын камсыз кылуучу

негизги ыктарды

үйрөнүшөт.
Окуучуларда

балдар фольклору ме нен балдар адабиятынын

жеткиликтүү үлгүлөрү,

башка өлкөлөрдөгү өз курдаштарынын

жашоосу менен таанышуунун негизинде башка тилдерди алып
жүрүүчүлөргө достук мамиле жана толеранттуулук

калыптанат.

Алар чет тилди эл аралык байланыштын бир жаңы каражаты ката ры
колдонуу боюнча баштапкы

тажрыйбага ээ болушат, дүйнө жана

башка маданияттарды таануу боюнча курал катары кабыл алышат
жана чет тилди билүүнүн инсандык маанисин билишет.
Математика
"Математика" окуу предметин
сокур

окуучулар

изилдөө,

үйрөнүүнүн натыйжасында,

логикалык

жана

алгоритмдик

ой

жүгүртүүсүн, мейкиндиктик элестетүүлөрүн жана математикалык
кептин негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ болушат.
Окуучулар Брайл арибин колдонуп математикалык цифраларды
жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.
Сокур

окуучулар

процесстерди,

башталгыч

кубулуштарды

математикалык

сүрөттөө,

жана сандык мамилелерин баалоо үчүн

алардын

билимдерди

мейкиндиктик

колдонуу ыктарына

өздөштүрүшөт.
Сокур окуучулар окуу-таанып билүү жана окуу- практикалык
маселелерди чечүү үчүн математикалык билимдерди колдонуунун
алгачкы тажрыйбасына ээ болушат. Окуучулар сандар жана сандык
туюнтмалар менен оозеки жана жазуу арифметикалык амалдарды
аткаруу, тексттик маселелерди
Тифлотехникалык

чыгаруу ыктарын өздөштүрүшөт.

каражаттарды

па йдаланып

ченөө,

өзгөртүү,

эсептөө, жазуу жана алгоритмдерди аткаруу ыктарына ээ болушат.
Алар алгоритмге ылайык иш -аракет кылуу жөндөмүнө ээ болушуп,
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жөнөкөй

алгоритм

таблица,

схемаларды

куруу

менен

бирге,

геометриялык фигураларды рельефтүү сүрөттөрдөн , моделдерден,
табигый

объектилерден таанууну, изилдөөнү үйрөнүшөт

"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, сокур
окуучулар микро жана макро -мейкиндикте нускоочу көндүмдөрдү,
сезүү тажрыйбасын байытууга, багытталган жөндөмдүүлүктөрүн
өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин
жайгашуусуну сөз менен
Окуучуларда

түшүндүрүү жөндөмүнө

предметтердин

көлөмү,

ээ болушат.

түзүлүшү,

саны,

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары жөнүндө
конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.
Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:
Сандар жана көптүктөр:
 Л. Брайл арибин колдонуп жазылган сандарды окуганды, Л.
Брайл

жазуу аспабы, түздөн -түз окуу куралы менен сандарды

жазууну,

салыштырууну;

катарын

колдонуу менен сандарды тизүүнү;

полотносун

колдонуп,

сандардын

сандарды

жана

нөлдөн

цифралардын
жеке түзүү

миллионго

чейин

уюштурууну;
 сандык катардын
алдынча

ырааттуулугун алдын ала берилген же өз

тандалган

эреже

боюнча

(сандардын

бир

нече

бирдиктерге өсүшү / төмөндөшү, сандардын бир нече эсеге
өсүшү/төмөндөшү) мыйзам ченемдүүлүгүн орнотууну;
 жекече түзүү полотнолорду пайдалануу аркылуу жалпак жана
Брайл ариби менен аткарылган өз алдынча тандалган же
берилген

белгилер боюнча сандар практика лык жол жүзүндө

топтоштуруу;
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 Л.

Брайл

жазуу

аспабы

аркылуу

же

түздөн -түз

окуу

куралында сандарды жазуу;
 рельетфүү чекиттик ариби колдонуп жазылган карточкаларда,
көп орундуу сандарды камтыган тексттерден же мугалим
берген

математикалык

менен байланышкан

диктанттарда көрсөтүлгөн

сандар

амалдарды аткарууну, салыштырууну,

өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашырууну жазууну;
 өлчөөнүн

негизги

бирдигин

алардын

ортосундагыларды

катышты колдонуу менен чоӊдуктарды жазуу, салыштыруу,
окуу (салмак, убакыт, узундук, ая нт, ылдамдык),

(кг - грамм;

саат - мүнөт -секунда; километр - метр, метр

- дециметр,

дециметр

–

сантиметр)

метр

-

сантиметр,

сантиметр

-

миллиметр;
 сандарды

бир

же бир нече белгиси боюнча бөлүштүрүү, өз

иш-аракеттерин түшүндүрүү;
 бир көлөмдүү өлчөө үч үн бирдикти тандоо берген баасын
(узундугу,

массасы,

түшүндүрүү;

аянты,

сунушталган

убакыт),

моделдер

өз

иш -аракеттерин

боюнча

өлчөө

бирдикти тандоо үчүн мүмкүнчүлүктү колдонуу,

үчүн

сантиметр,

дециметр, метр; салмагы, грамм, тонна килограмм, тонна,
центнер, ж.б.. түрдүү көлөмдөр менен иштөө учурунда өз иш аракеттерин түшүндүрүү;
Арифметикалык амалдар:
 түз окуу приборунда, Л. Брайл приборунда рельетфүү
чекиттик арибин колдонуп

иш -аракеттерди (10 000дин

тегерегинде бир орундуу, эки орундуу сандарды ко шуу,
кемитүү,

көбөйтүү

жана

арифметикалык амалдардын
көбөйтүү

(анын

бөлүү

алгоритмин

ичинде
743

амалдары)

жазуу

кошуу жана

калдыгы

менен

бөлүүнү)жадыбалдарын

колдонуу

аркылуу

жүзөгө

ашырат;
 бир орундуу, эки орундуу, үч орундуу сандарды оозеки
кошуу, кемитүү, көбөйүү жана бөлүү 100дүн тегерегинде
амалдарды (анын ичинде нөл жана 1 саны менен) жүзөгө
ашырат;
 Арифметикалык

амалдардын

белгисиз

түзүүчүлөрүн

бөлүп, анын маанисин табууга; белгисиз

компонентти

табуунун эрежелерин билүү, аларды формулировкалоо;
 математикалык

туюнтмаларды

туюнтманын маанисин

окуганды,

сандык

эсептегенди (2 -3 арифметикалык

амалды камтыган кашаасы бар жана кашаасы жок);
 көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;
 арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу
жана эсептөө ыӊгайлуулуг у үчүн пайдаланууну;
 эсептөөлөрдүн тууралыгын текшерүүнү ( тескери иш аракет жана натыйжага баа берүү менен ж.б.).
Тексттик маселелер менен иштөө:
 маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара
байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун
ойлонуштур уу,

тандоо

жана

тандоо

иш -аракетин

түшүндүрүү;
 окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен
байланышкан маселелерди арифметикалык жол менен
(1-2 амал) чыгаруу;
 маселенин суроосуна жооптун
жооптун тууралыгына баа берүүгө;
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чындыгын

жана

 маселенин берилген шартын

моделдөөнүн ар кандай

ыкмаларын колдонуу менен, анын үлүшүнүн көлөмүн
же көлөмүнүн наркын аныктоого;
 көлөмдүн үлүшүнүн наркын, үлүштүн өлчөмүн табуу
(жарымы, үчтөн бир, төрттөн бир, бештен бир, ондон
бир бөлүгү) маселелерин чечүү;
 3-4 амалдан турган маселелерди чечүү;
 маселени

чечүүнүн

ар

кандай

жолдорун

табуу;

алардын ичинен эӊ рационалдуусун аныктоону.
Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигуралар:
 объекттердин

мейкиндикте

салыштырмалуу

абалын

жана

сүрөттөө;

түздүктө
геометриялык

фигураларды таануу, атоо, тартуу, анын ичинде сокур
окуучулар үчүн куруу тифлотехникалык каражаттарын
пайдаланып (чекит, сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук, үч
бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек;
 геометриялык
сызыктарды

фигуралардын,
чийүү;

сызыктардын,

үзүк

( Н.А. Семевскийдин; Н.В.

Клушинанын приборлору, «Графика», «Школьник»);
 көрсөтүлгөн чен -өлчөмдөр

менен

геометриялык

фигураларды курууну ишке ашырат (үзүк сызыктар,
төрт бурчтук, тик бурчтук) сызгыч, бурч менен
Семевскийдин

п рибору,

«Графика»,

(Н.А.

«Школьник»

ж.б.);
 маселелерди

чечүү

үчүн,

төрт

бурчтук

жана

тик

бурчтуктун касиеттерин пайдаланууну;
 геометриялык телолорду таануу жана атоо (куб, шар);
 дүйнөнүн

реалдуу

объекттери

фигуралардын моделдерин
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менен

геометриялык

байланыш тыруу;

 геометриялык

телолорду

таануу,

атоо

жана

айырмалоо: параллелепипед пирамида, цилиндр, конус;
 геометриялык телолордун моделдерин математикалык
прибордо, анын ичинде

Н.В. Клушинанын приборунда

жана башка моделдерде пайдалануу;
Геометриялык өлчөмдөр:
 үзүк

сызыктын

узундугун

өлчөө;

рельетфүү

бөлүнүүчүлүктүн жардамы менен ( калган көрүүсү бар
сокур жана азиз-сокур балдар үчүн);
 үч бурчтук, тик бурчтуктун, төрт бурчтуктун периметрин
эсептөө,
 көп

бурчтуктун

периметрин,

тик

бурчтуктан

түзгөн

аянтын эсептөө; ти чарчы сантиметр моделин колдонуп,
төрт бурчтуу

метр, дээрлик тик жана

төрт бурчтуктун

аянтын аныктоо;
 тик

жана

төрт

бурчтуктун

аянтын

табуу

боюнча

маселелерди чыгаруу;
 калган

көрүүсүн

колдонуу

менен

геометриялык

объекттердин көлөмүн баалоо, аралыгын болжолдоо (
калган көрүүсү бар сокур жана азиз -сокур балдар үчүн ).
Маалымат менен иштөө:
 жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;
 рельефтүү чекиттик ариби

менен жасалган жөнөкөй

таблицаларды толтурууга;
 жөнөкөй
 жөнөкөй

даяр мамыча диаграммаларды окуу;
даяр

тегерек

диаграммаларды окуу, анын

ичинде рельефтүү тартылган диаграммаларды;
 логикалык

байламталарды

жана

сөздөрдү

камтыган

жөнөкөй туюнтмаларды түшүнүү ( "... жана ...", "... анан
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... эгерде", "чыныгы / жалган экенин ...", "ар бир",
"бардык", "кээ бири", "жок");
 көрсөтмөлөрдү түзүү, (жөнөкөй алгоритм) жазуу, аны
ишке ашыруу.
Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)
Мекен таануу окуу предметин окуунун натыйжасында,
окуучулар

табигый,

коомдук

обьектилер

жана

сокур

кубулуштар

бирдиктүү дүйнөнүн бир бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө,
системалаштырууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат, адам
жана коом

жөнүндө

практикалык тажрыйбага багытталган

билимдин негиздерин өздөштүрүшөт,

дүйнөгө бирдиктүү көз

карашта болушат.
Сокур окуучулар үйрөнөт:
Адам жана табият :
 тийип

кабыл алуу жана башка өзгөрүүсүз анализаторлорун

пайдалануу

аркылуу,

жандуу

жана

жансыз

жаратылыш

объектилерин жана кубулуштарды тааный билүүнү;
 берилген

алгоритм

негизинде

Жандуу

жана

жансыз

жаратылыштын изилденген объекттердин жана кубулуштардын
сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөндү;
 жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же
тышкы

белгилери

объектилердин

боюнча

салыштырып,

изилденген

жөнөкөй классификациясын аткарууга;

 чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.


керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол
менен

жасалган

ар

түрдүү

маалыматтык

747

басылмаларды

(табигый илимдердин сөздүгү,
менен жаныбарларды

карталар атласы, өсүмдүктөр

аныктоочу, анын ичинде компью тер

каражаттарын) пайдаланууга;
 кубулуштарды

түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус,
карта, план);
 Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй
мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыг ын түшүндүрүү
үчүн аларды пайдаланууга;
 сергек жашоо
эрежелерин

зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум

сактоого;

жеке

гигиенаны

бекемдөө

жана

саламаттык сактоо үчүн адам денесинин түзүлүшү жана иштеши
жөнүндө билимди пайдаланууга;
 калган көрүүнүн ролун жана аны коргоо маанисин түшүнүү;
 практикалык иштерди
жазуу жана

жүргүзүүдө алынган

маалыматтарды

иштеп чыгуу үчүн МКТ куралдарын

колдонууну

(диктофон, микрофон ж.б.);
Адам жана коом :
 Кыргыз

Республикасынын

рельефтүү
аркылуу

жол

менен

таануу;

мамлекеттик

жасалган

борбордун

жана

белгилерин

куралдарды

пайдалануу

райондун

белгилүү

жерлерин сүрөттөө; дүйнөнүн рельефтүү картасынан Кыргыз
Республикасынын


коомдук

табууну;

топтордогу

мамилелерине
топтордун),

ак

адамдардын

(үй-бүлө,

курбулардын

ниеттүүлүк

жана

карым-катнаш

тобу,

руханий,

этникалык

адеп -ахлактык

ийкемдүүлүгүнө, этикалык сезимдердин позициясында, анын
ичинде

алардын

башка,

748

адамдарга

ой -сезимдерин,

боорукерлигин жана түшү нүү

мамилеси боюнча

адамдарга

баа берүү.
Музыка
Музыканы

изилдөө

натыйжасында,

сокур

окуучулардын

сезимдик активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын
негиздери калыптанат.
Сокур

окуучуларда

өнүгүшүнө

адам

адамдын руханий жана адеп -ахлактык

жашоосунда

музыка

жана

анын

ролу

ролу

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат. Окуучулар музыкалык
маданияттын

негиздерин

(анын

ичинде,

кыргыз

маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.

музыкалык

Алардын

музыка

искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм табити
жана кызыгуусу

өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды жана

музыкалык чыгармаларга

өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт;

театралдык жана музыкалык -пластикалык чыгармаларды жаратып
жатканда, импровизация учурунда, үн жана хор чыгармаларын
аткарууда музыкалык образдарды колдонуу

тажрыйбасына ээ

болушат.
Көркөм

искусство. Тифлографика.

Сокур

окуучуларда

натыйжасында

көркөм

искусствону

окуунун

көркөм искусствонун адамдын жашоосуна, рухий

жана адеп-ахлактык жактан

өнүгүүсүнө

түшүнүктөр

Сокур

калыптанат.

ролу жөнүндө баштапкы
окуучуларда

көркөм

чыгармачылык жана көркөм өнөр менен баарлашууга

муктаждык

пайда болот.
Тартуу
жакшырат,
жасоо,

үчүн

куралдарда

багыт

берилген тема жана эркин тема

алуу

жөндөмдүүлүгү

боюнча

аппликация

рельефтүү сүрөт тө же пластилинде белгилүү бир теманын
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оюн

жана

түшүнүгүн

ачып,

берилген

тематика

боюнча

мейкиндикте жана түздүктө жөнөкөй композиция түзгөндү үйрөнөт.
Дене тарбия
Дене

тарбия

окуучуларда

боюнча

дене

соолугуна, окууга,

окутуунун

тарбиянын,

натыйжасында

кыймылдуу

ишти жакшыртууга,

сокур

оюн дардын

ден

маанисин, денелик

гармониялуу, адеп -ахлактык жана коомдук өнүгүүгө

көмөгүн

түшүнүүгө үйрөнүшөт. Алардын дене тарбия каражаттары аркылуу
өзүн-өзү жөнгө салуу боюнча алгачкы көндүмдөрү калыптанат.
Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо,
басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык
сапаттары

(күч,

ийкемдүүлүк,

ылдамдык,

тең

чыдамкайлык,

салмактуулук)

координация,

калыптанат.

Дене

тарбия

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузу лууларын алдын
алууга

жардам

берет.

Азиз -сокур

окуучуларда

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы
Түзөтүү-өнүктүрүүчү

дене

тарбия

калыптанат.

аймак

Ылайыкташтырылган дене тарбия
Окуучулар

ден

соолукка

бекемдетүүгө

жана

коргоого

көнүгүүлөр, анын ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган
көнүгүүлөр,

дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда калган көрүүнү

сарамжалдуу
өздөштүрүшөт.

пайдаланууну
Алардын

керектиги
негизги

жөнүндө

билимдерди

физикалык

сапаттарын

жакшыртууга болот,

физикалык ыкшоолук, туура б асышы жана

келбети калыптанат.

ЫФДТ

сабактары эрксиз стереотиптешкен

кыймылдарын коррекциялоого өбөлгө түзүлөт. Окуучуларда

дене

тарбия каражаттарын пайдалануу аркылуу, мейкиндикте өзүн эркин
тайманбас

алып

жүрүү

көндүмдөрү
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калыптанып,

денелик

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун

эсебинен

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.
Сабактар

врач -офтальмолог

сунуштарыны

менен

каршы

көрсөтүмдөрдүн негизинде, дене тарбия мугалими жана врача офтальмолог тарабынан

түзүлгөн жекече программасы менен

өткөрүлөт. Сабактар коррекциялык багытта болушу керек.
Калган

көрүүнү, көрүп кабыл алууну коргоо жана

өнүктүрүү
Коомдук-турмуштук багыт алуу
Сокур
коомдук

окуучуларда

берүү

уюмунда

жашоонун

турмуштук

чөйрөлөрү

тууралуу

баштапкы

калыптандыруу,

алардын

мектептеги

жашоосун

жана

элестөөлөрүн

жетиштүү ынгайлуу кылууга,

билим

үй -бүлөлүк макамын жакшыртууга,

байланыш чөйрөсүнүн жайылышына б илимдерин жана көндүмдөрүн
байышына түрткү болот. Сокур окуучулар тегерегиндеги объекттер,
адамдардын

мамилелери жөнүндө маалымат алышат,

бул аларга

жашоодо өз ордун түзүүгө жардам берет.
Сокур окуучулар үйрөнөт:
Жеке гигиена:
 балдар менен кыздардын ө зүн-өзү тейлөө көндүмдөрү,
жеке

гигиена

калыптанышына

көмөк

көрсөтүүчү

иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;
 коомдук

жайларда

жүрүм-гигиеналык

эрежелерин

сактоого;
 кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө
тазалык

пайдалануучу ар түрдүү

каражаттарын (самындын ар түрдүү сорттору,

шампунь, тиш пастасы, щеткалар,
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колдун кремдери,

тарактар, кол жууган щеткалар,
аарчынын

мочалкалар,

жүз

түрлөрү);

 саат пайдаланууга, убакытта багыт алууга;
 жеке тазалык каражаттарын колдонуу жана сактоону;
 көздүн

чарчоосун

алдын

алуу

жан а

калган

көрүүнү

сарамжалдуу пайдалануу үчүн иш жүзүндө ар кандай
жолдорду

колдонуу;

Кийим:
 Кийимдерди кийим бөлүктөрүн

атоону : жака, жеңдери,

чөнтөктөр, этеги, ийини, текчелери, кур, ж.б.;
 кийим

оң

жана

тескери

жактарын

аныктоо;

туура

пайдалануу: мектеп кийими, үй кийими, спорт кийими,
күнүмдүк, эс алуу, майрамдык кийим, жумуш кийими;
 кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо: бүктөө, отургучка,
илгичке илүү;
 кийимдерин

сактоо:

сезондук

пайдалануу

боюнча

жайгаштыруу; жыштыгы боюнча; жарашыгына жараша;
 кийими

сактоо

үчүн

зарыл

болгон

материалдарды,

куралдарды колдонууга;
 үтүк, ийне, төөнөгүч, кайчы менен иштөөдө

коопсуздук

нускамасына ылайык пайдаланууга;
 көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.
Бут кийим:
 бут кийимди дайындоосу боюнча туура пайдалануу: үй
үчүн,

көчө

үчүн,

спорттук,

күнүмдүк,

майрамдык;

сезонго жараша: кышкы, жайкы, жазгы бут кийим;
 бут кийимдин кандай материалдан жасалганын аныктоо:
тери, кийиз, резина, токулган (кездеме);
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 бут

кийимге

кам

көрүүгө:

жууп,

ным

бут

кийимди

кургатуу, тазалоого;
 бут кийим пайдалануу

жана сактоо боюнча буюмдарды

колдонууга;
 бут

кийимдерди

атайын

орундарга

сарамжалдуу

жайгаштыруу жолу.
Турак-жай:
 мектеп

жана

үй

шарттарынын

негизги

мазмунун,

функционалдык белгисин атоого;
 эмеректин аттарын жана анын бөлүктөрүн
 үйгө

атоону;

коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;

 үйдү

тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

туруу

үчүн

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;
 үйгө жарык берүүнүн ченемдерин сактоону;
 тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды
сактоо ыкмаларын колдонууну;
 бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;
 бөлмө

өсүмдүктөрүн

кам

көрүү

боюнча

гигиеналык

талаптарды жана коопсуздук эрежелерин сактоого;
 сакталган

анализаторлорду

коомдук -турмуштук

багыт

алууда колдонуу;
 турмуш-тиричилик

буюмдарын

коо псуздук

эрежелерин

сактоо менен колдонуу.
Тамактануу:
 Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы
келбети боюнча айырмалай билүү;
 Нукура таза

тамак -ашты айырмалай билүү;

 жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;
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 азык-түлүктөрдү оромолунан алып ч ыгуу: ачуу, чечүү,
мөмө-жемиштерди

чыгарганды,

суюк

азыктарды

куйганды, ж.б.;
 кесүү аспаптары жана шаймандары менен иштөөдө, тамак
даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;
 жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак
суу куюу;
 таңкы, түшкү жан а кечки тамак үчүн идишти даярдоого;
 дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.
Транспорт:
 транспорт каражаттарын таануу;


Жүргүнчү ташуучу

 Жүргүнчү

транспортту пайдалануу;

ташуучу

унаа

аялдамаларынын

мүнөздүү

өзгөчөлүктөрү боюнча табууга;
 транспорт

каражаттарынын

номерлерин

орундарын табуу (көрүүсү калган


Жүргүнчү

билеттерин

жайгаштыруу

сокур балдар үчүн);

сатып

алууну,

жүргүнчү

документтери менен иш алып барууну;
 коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Жүрүм-турум маданияты:
 күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;
 курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;
 курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
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 баарлашуунун

кептик

эмес

(калыбын кармай билүү,

каражаттарын

колдонууга

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
 курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылууга;
 театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;
 дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап
алууга укуктуу;
 токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;
 белектерди тандоого.
Медициналык жардам көрс өтүү:
 дары

каражаттарын

колдонууга,

врачтын

дайындоосу

боюнча

гана

дары кутучада дары сактоо эрежелерин сактоого;

 термометрди пайдаланууга;
 көрүүнү

оптикалык коррекциялоо

каражаттарына

кам

көрүүгө (көрүүсү калган сокур балдарга);
 көз үчүн, көрүү чарчоосун
сокур

балдарга)

же

алып салуу үчүн (көрүүсү калган

алдын

алуу

үчүн

гимнастикалык

комплекстер жүзөгө ашырууну;
 ар

түрдүү

тейлөө

кызматтарга,

кызмат

мекемелерине

кайрылууну.
Сатуу мекемелери:
 дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүнд ө;
 соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу;
 соода түйүндөрүнүн

көрсөткүчтөрүн таба билүү;

 дүкөн режимин билүү;
 дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу;
 соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү;
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 сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоог о;
 сатып алуучунун сүйлөө этикеттин пайдалануу;
 акча банкнотторун пайдалануу.
Сокур окуучулар таякчаны колдонуунун ар түрдүү ыкмалары,
методдору

жана техникалары

алуудагы

башка

менен

техникалык

таанышышат. Алар багыт

каражаттар

жөнүндө

баштапкы

элестөөлөр, ошондой эле, "карта -план"жана "карта жол" жөнүндөгү
баштапкы элестөөлөр калыптанат. Сокур окуучулар аларды түзүү
боюнча

алгачкы көндүмдөргө ээ болушат. Окуучулар

этикеттин эрежелерин сактоо менен

сүйлөө

ар кандай жагдайларда

тааныш жана бейтаан ыш адамдарга жардам сурап

кайрылууну

үйрөнүшөт.
Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу:
 Көргөн

курдаштары

кыймылдоодо
 мектептин

жана

чоӊ

кишилер

менен

бирге

туура калыпты сактоого;

бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө, тепкичтен түшүүдө

жана чыгууда

курдаштары жана / же чоӊ кишилер

менен

чогуу кыймылдаганды;
 таякты пайдаланып бөтөн мейкиндикте

аны коштоп жүргөн

адам менен жол жүргөндү;
 тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан

жардам

сурап кайрылуу;
 мектеп

класстарынан,

мектеп

имаратынан

таяк

менен

жүргөндү.
Тийип сезүү жана майда моториканы өнүктүрүү
" Тийип сезүү жана майда моториканы
изилдөө натыйжасында сокур
жана билим алууда,

өнүктүрүү"курсун

окуучулардын, колунун түзүлүшү

дүйнөнү таануда анын мүмкүнчүлүктөрүн

пайдалануу жөнүндө жалпы түшүнүк калыптанат. Окуучулардын
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изилдөө иш аракеттерин жакшыртууга керектүү манжаларынын
жана колдорунун

так макулдашылган кыймылдары

өнүгөт.

Сокур окуучулар үйрөнөт:
Сокурлардын жашоосунда тийип сезүүнүн ролу:
 курчап турган дүйнөнү, объ екттерди жана кубулуштарды
таанууну өнүктүрүү

үчүн

тийип

сезүүнүн

маанилүүлүгүн

түшүнүүгө;
 активдүүлүктү

жана

зээндүүлүктү

өнүктүрүү

үчүн

тийип

сезүүнүн маанилүүлүгүн түшүнүүгө;
 тийип сезүүнүн жашоо ишмердүүлүгү үчүн ролун түшүнүшөт.
Колдордун түзүмү жан а

мүмкүнчүлүктөрү тууралуу

элестөөлөрүн калыптандыруу:
 билек жана манжалар менен ар кандай кыймылдарды аткаруу,
колду чиелеништирүү;
 рационалдуу изилдөө иш -аракеттерди жүзөгө ашыруу;
 тийип сезүү аркылуу кабыл алуунун жолдору жана ыкмаларын
өздөштүрүү;
 предмет-мейкиндик чөйрөнү өздөштүрүү.
Тийип

сезүү

аркылуу

сенсордук

эталондорду

изилдөө

көндүмдөрүн калыптандыруу :
 Тийип сезүү аркылуу ар түрдүү

рельефтер менен аткарылган

сенсордук эталондорду изилдөө

(көлөмдүк, жалпак) алардын

сүрөтүн окуу;
 чекит, сызык, геометриялык фигураларды таанып, атын атоо
(үч бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек, шар).
Предметтердин тийип сезүү

белгилери жана фактурасы жөнүндө

элестөөлөрдү түзүү:
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 буюмдардын

негизги

тийүү

касиеттери

ошондой эле кыртыш мүнөзү боюнча,

жана

белгилери,

таануу жана аларды

бөлүүү;
 дүйнөнүн объектилерин алардын өзгөчөлүктөрү, касиеттери
жана фактурасына ылайык айырмалоо жолдорун.
Буюмдардын көлөмү тууралуу элестөөлөрүн калыптандыруу:
 тийип

сезүү

аркылуу

ар

түрдүү

өлчөмдөгү

б уюмдарды

текшерүү жана салыштыруу;
 тийип сезүү көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен буюмдарды
текшерүү жүргүзүү (алакан, манжалары ж.б.);
Жөнөкөй

жана

татаал

формадагы

буюмдарды

сезип

кабылдоосун өнүктүрүү:
 жөнөкөй

буюмдарды

тийип

сезүү

аркылуу

изилдеп,

сенсордук эталондорго байланыштыруу;
 реалдуу объекттерди

алардын рельефтүү сүрөттөрү менен

байланыштыруу;
Тийип сезүүнү

колдонуп микротүздүктө багыт алууну өнүктүрүү:

 тийип сезүүнүн колдонуп микротүздүктүн чегин, ортосун,
(барак, стол) бөлүп, тий ип сезүүнүн ыкмаларын колдонуу
менен

горизонталдын /

вертикалдын

ортосун таап,

жактардын паралелин байланыштыруу;
 тифлотехникалык каражаттарды пайдалануу.
Тийип сезүүнү адам жөнүндө элестөөлөрүн калыптандырууда
колдонуу:
 өзүн

коом

мүчөсү

катары

се зүүдө

адам

жөнүндө

элестөөлөрүн пайдалануу;
 курдаштары

жана

кишилер

таанышууда тийип сезүү
Предметт ик жыйынт ыкт ар
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менен

пикир

ыкмаларын колдонуу.

алышууда,

Билим берүү багыты: Филология
Кыргыз / орус тили
"Кыргыз / орус тили" предметин окуунун нат ыйжасында азизсокур

окуучулар

тилди

адамдын

бааарлашуусунун

негизги

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.
Кыргыз / орус тили (эне тили) изилдөө сокур окучулардын эне
тилиндеги жаңы окуу материалына,
жолдору менен окуу, таанып билүү

тил маселесин чечүүнүн
кызыкчылыгы пайда болот.

Окуучулар тил ченемдерине жана эне тилинде сүйлөө

этикеттинин

эрежелери

жөнүндө алгачкы түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу

шартында

максат,

милдеттер,

каражаттарда

үйрөнүшөт, коммуникативдик мил деттерди

багыт

алууга

чечүү үчүн тиешелүү

тилдик каражаттарды ийгиликтүү тандоого үйрөнүшөт.
Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы жана тийип
сезүү

жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган

сокур окуучулар үч үн),

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү

калыптанат (жумуш

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) , кыймылдардын
макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө
тийип

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүгөт.

Алар

жаратылыш

объекттерин жана алардын моделдерин рельефтүү сүрөттөр менен
байланыштыруу жөндөмүнө ээ болушат.
Сокур

окуучулар

чекиттик -рельефтүү

Брайл

арибин

колдонуу көндүмдөрүнө жана жазуу ыктарын ээ болушат.

Бир

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөнд ү ү
йрөнүшөт:
абалы.

жазуудагы бир абалы,

окуудагы башка экинчи

Жазуу ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун ачпастан

жазылган

текстти

окуу

жөндөмү

түзүлөт.

Сокур

Гебольд системасы менен жалпак жазууну үйрөнүшөт.
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окуучулар

Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:
Фонетика

жана

графика :

тамга

жана

тыбышты

айырмалаганды; тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана
түшпөгөн үндүүлөр;
жана каткалаң

жумшак жана каткалаң

үнсүздөр, жумшак

үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш

эмес тыбыштар, алфавит боюнча тамгалардын кезегин билише т;
Сөздөрдү

дидактикалык

жардамсыз

материалдын

фонетикалык,

Тыбыштардын

жардамы

тыбыштык -

сапаттык

менен

муундук

мүнөздөмөлөрүн,

жана

талдоо..

фонетикалык -

графикалык аныктоо.
Орфоэпия:

кепте,

сүйлөм

менен

сөздүк,

логикалык

(семантикалык) жана э моционалдык басымды колдонууну, азыркы
адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз калыптандыруу
милдетин

пайдаланууну;

ченемдерин

кепте

колдонууну

грамматикалык)

жана

адабий

эне

тилинин

(орфоэпиялык,
сүйлөө

орфографиялык жана орфоэпиялык

этикеттин
тыбыш айтууну

сүйлөө

лексикалык,
эрежелерин;
айырмалоо;

сөзгө басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан учурда
туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби, сөздүк), же
мугалим, классташтары жана ата -энесинен жардам суроо.
Сөздөр курамы (морфемика) өзгөргөн жана өзгөрбөгөн сөздү
айырмалай

билүү;

байланыштуу

(тектеш)

сөздөр

жана

сөз

формаларын айырмалоо; сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба
билүү; дидактикалык материалдарды колдонуп жана колдонбой
сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.
Лексика. Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо;
тексттеги сөздүн маанисин

мугалимдин жардамы менен жана
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жардамысыз аныктоо; сүйлөм түзүүдө

мааниси боюнча окшош

жана карама-каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди
тандоо; тексттеги сөздүн
тексттеги

сөздөрдү

түз жана к аймана маанисин колдонуу;

колдонууга

туура

баа

маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген

берүү;

байланыш

бир катар сөздөрдөн

тандап алуу;
Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө маалымат: зат атоочтун
грамматикалык
атоочтун

белгилерин

грамматикалык

аныктоо -саны,
өзгөчөлүктөрүн

жөндөмөсү.
аныктоо -

Сын
саны,

жөндөмөсү. Этиштин грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо саны,

чагы,жагы;

ат

атоочтун

грамматикалык

өзгөчөлүктөрүн

аныктоо-саны, жагы; сын атооч, зат атооч, этишти морфологиялык
талдоо жүр гүзүү.
Синтаксис:
Мааниси

Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо.

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу; максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн
бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,

жай

эмоционалдык түс (интонация) берүү;
сөздөрдү

баса белгилөө;

сүйлөмдөр;

ойго

сүйлөмдөгү маанилүү

сүйлөмдүн негизги жана айкындооч

мүчөлөрүн табуу (түрлөрүнө бөлбөстөн); Сүйлөмдүн бир өӊчөй
мүчөлөрүн бөлүү; жөнөкөй сүйлө мдү синтаксистик талдоо
сүйлөмдөр менен таанышуу,
сүйлөмдөр. Жөнөкөй

эки

жөнөкөй

Татаал

сүйлөмдөн турган

жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы

айырма.
Орфография жана пунктуация . Туура жазуу эрежелерин колдонуу :
окуу

китептин жазуу сөздүгү боюнча сөздүн (тактоо) туура
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жазууну

аныктоо; Брайл

карточкадан тексттен

ариби менен

30 -40

окуу китебинен же

сөздү туура

көчүрүп жазуу;

oрфограмма жана тыныш белгилерин камтыган жөнөкөй сүйлөмдөн
Брайл шрифти менен 60 -70 сөз көлөмүндө текст жазуу; жалпак
текст менен жазылган айрым сөздөрдү жана кыска сүйлөмдөрдү
жазма тамгалар менен

жазуу,

басма

тамгалар менен

чоң

тексттерди (20 сөзгө чейин) жазуу - сакталган көрүүсү менен сокур
окуучулары үчүн; жазма тамга менен чакан текстти, тамгаларды,
сүйлөмдөрдү басма арип менен жазуу

(сокур окуучулар үчүн

Гебольд системасындагы басма арип менен );
Өзүнүн

жана

сунуш

орфографиялык жана тыныш
оӊдоо;

кылынган

текстти

текшерүү,

белгилери боюнча каталарды таап,

каталарды кайталабаш үчүн,

каталарды себе птерин

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо; жалпак
арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;
"Сөз өстүрүү": күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу
ченемдерин жана сүйлөө этикетинин эрежелерин (угуу
көндүмдөрүн, репликаларга жооп берүү, маекти улап кетүү)
сактоо, уккан же окуган тексттин мазмунуна , өзүнүн пикирин
аныктоо жана интонация аркылуу анын мазмунун берүү; өз алдынча
текстти атоо; тексттин темасын жана анын бөлүктөрүн аныктоо;
тексттин планын иштеп чыгуу; тексттин ба яндамасын мугалим
жана өз алдынча түзгөн план боюнча кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн
ашык эмес); окулган текстти конкреттештирүү үчүн пайдаланылган
рельефтүү же түркүн түстүү

окуя - сүрөттүн түшүндүрмөсүн

түзүү (сакталган көрүүсү бар азиз -сокур окуучулар үчүн);
каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун өзгөчө
кырдаалдары боюнча, жана башка кыска тексттерди түзүү;
элементардык текст -далил аргументтерин түзүү;
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текстти

кененирээк, кыскача же тандап айтып берүү; башка адамдын
атынан текстти айтып берүү; окуучунун жашоосуна жакын (анын
жашоосу тууралуу кызыктуу окуя, сүйүктүү иш жана башкалар )
маселелер боюнча кептин ар кандай түрлөрүн колдонуу менен
оозеки билдирүүлөрдү жасоо: сүрөттөлүш, баяндоо жана ой
жүгүртүү; тартиби бузулган сүйлөмдөрү бар текстти талдоо жана
оңдоо,

тексттен мааниси кеткен жерлерди

табуу;

Окуу.
Сокур окуучулар Л. Брайлдын арибин колдонуп окуп техникасын
өздөштүрүшөт. Окуучуларда Брайл

арибин колдонуп системалуу

окуу зарылдыгы калыптанат. Алар адаб ий чыгармаларды окууга
кызыгуусу пайда болот, бул алардын жашоодо өз ордун түзүү, сөз
байлыгын арттыруу, кругозорун кеңейтүү үчүн

жардам болот .

Башталгыч мектепти аяктоо учуруна карата азиз - сокур окуучулар
андан ары окутуу үчүн даяр
компетенттүүлүгү,

абалда, ал ардын окурмандык

жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине

жетет (үн чыгарып жана ичинен окуу техникасын, окуп жана угуп
түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт , текст талдоонун башталгыч
ыкмаларын үйрөнүшөт).
Алардын адабиятты өз кызыкчылыг ына жараша тандай билүүнү,
маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну үйрөнүшөт.
Алар өздөрүн чыгармачылык ишине жөндөмдүү, сабаттуу окурман
катары сезишет.
Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен, ар кандай
коммуникативдүү жагдайл арда диалог жүргүзүүнү,

балдар

адабиятынын уккан (окуган) чыгармаларын талкуулоого
катышууну үйрөнүшөт. Алар балдар чыгармалары тууралуу
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жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү түзүшөт, (каармандар, окуялар),
планга жараша тексттин мазмунун оозеки бере а лышат, ой
жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди
түзүшөт. Сокур окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды
жатка (окуп) айтып үйрөнүшөт.
"Окуу" сабагын изилдөөнүн натыйжасында, азиз -сокур
окуучулардын кептик деңгээли өнүгөт.

Алард ын сезүү

кабылдоосундагы чектөөлөр менен курчап турган дүйнө
объекттери жана кубулуштары жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз
топтолушуна байланышкан таанып -билүү ишмердүүлүгүндөгү
өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот. Сокур окуучулар Л. Брайлдын
арибин колдонуу менен атайын каражаттар: чоңойтулган алты
чекит, кош Брайл пеналын, түздөн -түз окуу приборун, магниттик
жана чачырама тамгаларды аркылуу окуу техникасын
өздөштүрүшөт.
Сокур

окуучулар

чыгармаларга

окуу

китебинде

рельефтүү сүрөттөрдү

түшүнгөндү үйрөнүшөт, бул

алардын

жайгаштырылган

кабыл алганды

жана

кепти тактоочу туйма

кабылдоосун жана предметтик элестөөлөрүн коррекциялоого жол
түзөт.

Окуунун

ылдамдыгын жана сапатын

жогорулатыш үчүн,

алар окуунун жүрүшүндө Брайл тамгаларын тез таанууну к амсыз
кылчу, колун туура жылдыруу ыкмаларын өздөштүрүшөт.
Сокур окуучу үйрөнөт:
 максатын эске алуу менен окууну эстетикалык, адеп -ахлактык,
таанып-билүү тажрыйбанын булагы катары кабыл алганды;
 тааныш эмес текстти үн чыгарып, түшүнүп туура жана көркөм
окуганды (окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз) жана "ичинен" (окуу
темпи - минутасына 75 -90-100 сөз);
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 Рельефтүү-чекиттик Л.Брайл шрифти

менен басылган жаш

курагына жеткиликтүү прозалык адабиятты үн чы гарып көркөм
окуганды;
 поэтикалык чыгармаларды

жатка көркөм окуганды (башталгыч

мектепте окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон

кийин

(адабий тексттер гана) билүүнү;
 жалпак

арип

менен

басылып

чыккан

же

үндөштүрүлгөн

китептерди укканды;
 балдар

адабиятынын

жана

илимий -популярдуу тексттердин

мазмунунда багыт алууга, алардын маанисин түшүнүүгө (угуп
жаткан учурда, үн чыгарып жана "ичинен"окуганда):
 чыгарманын негизги оюн жана каармандардын негизги оюн
аныктаганды; негизги окуяларды жана алардын тизмегин жана өз
ара байланышын аныктаганды түзүү;
 тексттеги негизги ойду берүү менен, текстти атаганды;
 текстте берилген керектүү маалыматты

(конкреттүү маалымат,

далилдер, сүрөттөлүштөрдү) таап; чыгарманын мазмуну боюнча
суроолорду берип, аларга текст боюнча тастыктоочу мисалдарды
келтирүү менен жооп бергенди;
 окуу китебиндеги
колдонуу

менен

сөздүктү башка маалыматтык адабиятты
жагдайга

таянып

сөздүн

маанисин

түшүндүргөндү;
 тексттин мазмунунун негизинде жөнөкөй корутунду чыгарганды;
текстти анын жанрдык, түзүлүштүк, тил өзгөчөлүктөрүнө таянып
чечмелөө;
 тексттин мазмунунун негизинде текстте түздөн -түз көрсөтүлгөн
байланыштарды, мамилелерди, мисалы, каармандардын иштерин
түшүндүрүү;
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 окуган/ уккан

тексттин өзгөчөлүгүн эске алуу менен мазмунун

айтып берүү (толук, кыска же тандап);
 өз

тажрыйбасынын

негизинде

талкуулоого катышканды
пикирин

айтып

окуган

же

уккан

текстти

(суроолорду берип, оюн жана өз ой -

далилдөө,

кеп

этикетин

жана

топто

иштөө

эрежелерин сактоо менен).
 осуществлять выбор книги в библиоте ке по заданной

тематике

или по собственному желанию;
 китепканадан өз каалосу менен же берилген темага китептерди
тандоону жүзөгө ашырууга;
 сокур балдар үчүн китептерди өз алдынча окуганды;
 окуган китептердин тизмесин жүргүзгөндү, анын ичинде окуу
чөйрөсүн пландаштыруу;
 ырды

прозалык тексттен

практикалык деңгээлде

билүү, прозалык тексттен жана ырлардан

айырмалай

мисал келтирүү;

 ар түрдүү жанрдагы көркөм чыгармаларды (аӊгеме, тамсил,
жомок, табышмак,

макал -ылакаптар)

айырмалай билүү, бул

чыгармалардан мисал келтирүү;
 жомок жана табышмак жанрында аналогия боюнча өз алдынча
текст түзүү; тексттин
толуктап,

башталышын, аягын

окуялар менен

калыбына келтирүү;

 жеке тажрыйбанын негизинде оозеки аӊгеме түзүү;
 коммуникативдик милдетти
эске алуу менен окулган
чыгарманын негизинде оозеки окуя түзүү (ар түрдүү багыттар
боюнча);
 окулган көркөм чыгарманын негизинде сценарийин түзүү жана
сахналаштыруу үчүн балдар тобунда иштөө.
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БИЛИМ

БЕРҮҮ

ИДЕЯСЫ

БОЮНЧА

ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ
БЕРҮҮ

ПРОГРАММАСЫ

БЕРҮҮНҮН

БОЮНЧА

БАШТАЛГЫЧ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

БИЛИМ

БОЛЖОЛДУУ

ПРОГРАММАСЫ
(ВАРИАНТ 1.2.)
3.1. Максаттуу бөлүм
3.1.1. Түшүндүрмө кат
Инклюзивдик мектепте окуган Азиз -сокур окуучулар үчүн
жалпы билим берүү программ асы боюнча башталгыч жалпы билим
берүүнүн
ашыруу

ылайыкташылган
максаты

—

болжолдуу
Азиз-сокур

программасынын

окуучулардын

ишке

жыйынтык

жетишкендиктери боюнча мамлекеттик билим берүү стандартында
аныкталган (мындан ары - БЖБ МББС) талаптарга ылайык,
билим берүүчү

мектепте окуган

ж алпы

бул категориядагы балдардын

өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске алуу менен,

сапаттуу

билим

аркылуу

алуусун

узартылган

убакытта

камсыздоо

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.
ББ Уюм тараб ынан Азиз-сокур окуучулар үчүн
иштеп чыгууда жана ишке ашырууда

БЖББ БЫББП

алдыга коюлган максаттарга

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:
 Азиз-сокур окуучулардын
жарандык,

социалдык,

жалпы маданиятын калыптандыруу,
инсандык

өнүктүрүү,

чыгармачылык

достук

жеткиликтүү

жана

жана

интеллекту алдык

жөндөмдүүлүктөрүн
билим

берүү

өнүктүрүү,

чөйрөсүндө

сокур

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо; атайын билим алуу
муктаждыктары менен

аныкталган азиз - сокур окуучулар
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өздөштүрүүгө

пландаштырылган,

компетенцияларды

билим,

көндүм,

алардын психофизикалык

ыктарды,

өзгөчөлүктөрүн

эске алуу менен камсыз кылуу;
 Азиз-сокур

окуучулар

үчүн

дени

сак

балдар

чөйрөсүндөгү

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо,
коммуникативдик,

кыймылд ык,

инсандык,

жеке

өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту
камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго
аралашууга,

анын

жекечелигин,

касиет -сапаттарынын,

кайталангыстыгын

сактоо

айырмалуулугун,
менен

инсандык

өнүктүрүү;
 азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын

өздөштүрүүдө

күтүлүүчү жыйынтыктарына жетишүү;
 ЖББ

БББЫБПтын

өздөштүрүүдө

азиз -сокур

окуучулардын

таанып-билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну
камсыз

кылуучу

ашыруу,

түзөтүү

(коррекциялык)

жумуштарын

ишке

алардын физикалык жана психикалык ден соолугун

сактоо жана колдоо, экинчи бузулууларды алдын алуу жана
тууралоо,

коомдук

көнүктүрүү

жана

коомго

аралашууну

оптималдаштыруу;
 клуб,

секция,

коомдук

студия жана кружок системасын колдонуу,

пайдалуу

иш терин

жүргүзүү

аркылуу

азиз -сокур

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана
шыктарын табуу;
 бирдей

мүмкүнчүлүктөрдү

түзүү,

инклюзивдик

билим

берүү

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды,
илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук-изилдөөчүлүк,
спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;
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 Окуучулардын,

алардын

өкүлдөрүнүн),

ата -энелеринин

педагогикалык

коомчулуктун

мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана
чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө к атышуусун уюштуруу;
 өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур
окуучулардын

коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк
өнүгүүсүндө

окуу-тарбия

процессинде

билим

берүү

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн колдонуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

ишмердүүлүктө
ишке

ашырууда

сабактарда

жана

сабактан

тышкаркы

өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын
өз

алдынчалуулук

жана

активдүүлүк

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

мектептик

жана

мектептен

тышкары

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга
жана өзгөртүүгө шарт түзүү.
Азиз-сокур
ылайыкталган

окуучулар
негизги

принциптери жана

үчүн
билим

жалпы
берүү

башталгыч

программаларын

билим
түзүү

мамилелери "Жалпы жоболор" бөлүгүндө

көрсөтүлгөн.
Азиз -сокур окуучулардын башталгыч билим берүү

боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын жалпы мүнөздөмөсү.
Вариант 3.2. азиз -сокур окуучу

окутууну

аяктаган учурга

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон
окуучулардын

жетишкендиктерине

тийиштүү,

билим берүүчү мектепте алат деп болжолдойт.
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билимди

жалпы

Бул

вариант

окутуунун мөөнөттөрүн

узартылышын

болжолдойт: 5 жыл (1 -5 класс) (1 -классты кайталап окутуу).
Бул вариант

азиз -сокур окуучуну бир кыйла татаал коомдук

чөйрөгө пландуу түрдө киргизүүнү камтыйт;
Л. Брайл
билүү

рельефтүү -чекиттик

арибин колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу,
кызыкчылыктарын,

калыптандыруу;

таанып

баарлашуунун

каражаттарын

колдонуу

билүү

кептик

ыктарын

таанып

активдүүлүгүн

жана

кептик

кеӊейтүү;

эмес

социалдык

активдүүлүгүн калыптандыруу.
Окуучулардын билим берүү өзгөчөлүктөрүн ишке ашыруу үчүн
жана азиз-сокур окуучулардын
атайын

чөйрөнү

ар түрдүү

уюштуруу

социалдык сфераларда

милдеттүү

болуп

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймакты киргизүү,
өнүктүрүүгө

тийип

көӊүл бурууну максаттуу күчөтүүнүн,

элестөөлөрүн,

коммуникативдик

көндүмдөрүн

саналат;
сезүүнү

предметтик
микро

жана

макромейкиндикте багыт алуу ыктарын өнү ктүрүүнүн негизинде
окутуунун негизги мазмунун өзгөчө түзүмдөштүрүү, о.э. таанып
билүү жана окуу ишмердүүлүгүн

уюштуруу үчүн

атайын

ыкмаларды колдонуу; көрүү жана сезүү жүктөрүнүн регламентин
сактоо

(көрүүсү

режимин

сакталган

сактоо

сунуштарды
сакталган

ишке

боюнча
ашыруу

чечүүгө

(жарыкты

угуу жана тийип
сакталган

багытталган

жарык

офтальмологиялык -гигиеналык
сезүүсү

азиз-сокур окуучулар үчүн); көрүү

чыӊалуусун
(көрүүсү

азиз -сокур окуучулар үчүн );
жана

көрүүсү

жана тийип

сезүү

ыкмаларды колдонуу; көрүү,

сезүү жүктөрүн сарамжалдуу алмаштыруу;
азиз -сокур окуучулар үчүн); физикалык иш

аткаруу тартибин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен);
көрсөтмө окуу материалдарынын түшүнүктүү
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү

болушу үчүн дароо

м енен камсыз кылуу (көрүү жана тийип
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сезүү

сезиминин жардамы менен);

аткарууда

сокур

материалдарынын
ишти аткаруу

жыйынтыктоо иштерин

окуучуларга
керектиги

тексттик

(алардын

жана

муктаждыгына

сүрөт
жараша),

үчүн көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден соол ук

мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга

белгиленген убакытка

салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .
Азиз -сокур окуучуларга психологиялык -педагогикалык мүнөздөмө
(2-бөлүктү караӊыз)
Сокур

психикалык

башталгыч

били м берүү

психикалык
түзүлүшү

өнүгүүсү

программаларын

өнүгүүсүнүн
керек.

түзүмүнө

Психикалык

варианттарын айырмалоо жана
варианттарын

сунуштоо

программасын

кечеӊдеген

дифференциациялоо

жана

өнүгүүнүн

сунуштоо үчүн

мүнөзүнө
артта

билим берүү

ПМПКга

окуучулардын
жараша

калуусунун

программаларынын

жүктөлөт.

били м

берүү

(вариант 3.2) даярдоого жалпы

багыттар төмөнкүдөй болушу мүмкүн.
Башталгыч билим берүү
ылайыкташылган

боюнча жалпы билим берүүнүн

болжолдуу программасы

(вариант 3.2.) өнүгүү

деӊгээли жаш курак ченеминен төмөндү гү
азиз- сокур окуучуларга даректелген,
айрым

менен мүнөздөлгөн

өнүгүүнүн

эле жергиликтүү функцияларда же

артта калуусу

жалпы өнүгүүдө

көрүнүшү мүмкүн (таанып -билүү иш-аракетинин калыптануусунун
ритми жайыраак же текши эмес),
алуу,

эске тутуу, көӊүл буруу

процесстеринин,
ишмердүүлүгүнүн
мектеп

болушу мүмкүн. Көрүп кабыл

ченемдерин

акыл
максаттуу

жана башка

иш

таанып -билүү

жөндөмдүүлүгүнүн
багыттуулугунун

өздөштүрүүгө

жана

тоскоолдук кылуучу бузулуулар бе лгиленет.
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жана

бузулуулары,

мектепке

көнүүгө

Өзүн -өзү кармай

билүү, жүрүм-турумун жана ишмердүүлүгүн өзүн -өзү жөнгө салуу,
эреже

катары

жетишсиз

канааттандырарлык,

бирок

абалдын актуалдуулугуна,
жана

калыптанган.

ошол

эле

Мотивация

учурда

эмоционалдык

ишмердүүлүктүн татаалдык деӊгээлине

жекече жагымдуулугуна көз каранды болуп, туруксуздугу

менен мүнөздөлөт.
Көрбөгөн

окуучулардын

атайын

билим

алуу

атайын

билим

алуу

муктаждыктары.
Көрбөгөн

окуучулардын

муктаждыктарынын
мүмкүнчүлүктөрү
атайын

билим

структурасы,
чектел ген

алуу

бир

бардык

жагынан,

окуучулар

муктаждыктарын,

экинчи

ден

үчүн

соолук
мүнөздүү

жагынан

сокур

окуучулар үчүн гана мүнөздүү муктаждыктарын камтыйт.
Психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген (Акыл эси жеӊил артта
калган азиз окуучулар) сокур балдардын билим алуусунун
өзгөчө

муктаждыктары

Башталгыч билим берүү
ылайыкташылган

боюнча жалпы билим берүүнүн

болжолдуу программасын өздөштүрүп жаткан

Акыл эси жеӊил артта калган азиз окуучулар сокур окуучулардын
билим алуусунун өзгөчө
 Психикалык
калган

азиз

муктаждыктарына төмөнкүлөр к ирет:

өнүгүүсү кечеӊдеген (Акыл эси жеӊил артта
окуучулар)

балдардын

борбордук

нерв

системасынын (БНС) функционалдык абалын жана психикалык
процесстердин

нейродинамикасын

(тез

алсыроо,

иштөө

жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү, жалпы тон устун ылдыйлыгы ж.
б.)

эске алуу менен өзгөчө мейкиндикти жана убакытты

уюштуруу билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;
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 БЖБ ББЫПты өздөштүрүү убактысын 5 жылга чейин узартуу;
 окуу сааттарынын саны жана тиешелүү техникаларды жана
технологияларды пайдалануу, айрым предметтик облустардын
мазмунун

кеңейүү

/

азайтуу

аркылуу

окуу

жараянын

уюштурууга ийкемдүү өзгөрүүлөрдү киргизүү;


билим берүү процессинде чечилүүчү окуу жана таанып -билүү
маселеринин системасын жөнөкөйлөтүү;

 окуу жараянын психикалык

өнүгүүсү к ечеӊдеген (Акыл эси

жеӊил артта калган азиз окуучулар) окуучулардын билим,
көндүм, ыктарын өздөштүрүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен
уюштуруу

(материалды

«кадам

мугалимдин ченем жардамы,

артынан»

көрсөтүү,

окуучунун жалпы өнүктүрүүгө,

ошондой эле жеке ке мчиликтеринин ордун толтурууга көмөк
кылуучу атайын методдору, ыкмалары жана каражаттарды
пайдалануу);
 билим берүүнүн мазмунун көрсөтмө - натыйжалуу мүнөзү;


психикалык
калган

өнүгүүсү кечеӊдеген

азиз

окуучулар)

(Акыл эси жеӊил артта

окуучулардын

тааны п-билүү

иш-

аракетин өнүктүрүү алардын бузулууларын ордун толтуруу
(компенсация), алдын алуу, түзөтүүнүн негизи катары;


окуучулардын

окуу-таанып-билүү

калыптануусун,

ишмердигинин

окуу тапшырмаларды өз алдынча аткаруу

деӊгээлине жетүүгө чейин үзгүлтүкс үз контролдоо;


өздөштүргөн
контекстин

билимдер
түшүнүү,

менен
бекемдөө

ээ

болгон

жана

көндүмдөрдүн

жакшыртуу

үчүн

билимдерин

жана

туруктуу жардам;
 түзүлгөн

жаңы

кырдаалдарга

өз

көндүмдөрүн «которууга»атайын окутуу;
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 коомдо

кабылданган

өздөштүрүлгөн

жүрүм -турум

билимдердин,

ченемдерин

көндүмдөрдүн

жана
дайыма

такталышынын зарылдыгы;
 таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,
турган предметтик жана коомдук дүйнөгө
жана

курчап

кызыгууга

максат

дем берүү;

 туура жүрүм-турумга жана иш -аракетке дем берүүчү жалаӊ
гана оң каражаттарды пайдалануу;


борбордук

нерв

жүрүм-турумду

системасынын

ишин

коррекциялоого

жакшыртууга

багытталган,

жана

тийиштүү

дарылоону алууну кепилдик кылуучу комплекстүү коштоо,
ошондой
ордун

эле

эмоционалдык

толтурууга

жана

өнүгүүнүн

жетишсиздиги нин

жүрүм -турумдук,

таанып -билүүсүн

өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар
тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;
 өз

иш-аракетин

уюштурууга

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,

жана

туш

келген

жардамды талап кылуу жана

пайдалануу ык тарын калыптандырууга

багытталган атайын

психо коррекциялык жардам;


социалдык
коомдо

контакттардын
бекитилген

калыптандыруу,

чегин

максималдуу

жүрүм -турумдун

иштиктүү

диалог

жана

кеӊейтүү,

көндүмдөрүн
кызматташтык

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар мене н, үй-бүлө, курдаштары
менен)

баарлашуу

каражаттарын

өнүктүрүү

жана

калыптандыруу;


үй-бүлөө

жана

аракеттенишүүсүн

билим
камсыз

берүү
кылуу

уюмунун
(ата -энеси

өз

ара
менен

кызматташууну уюштуруу, коомдук активдүү абалда, адеп 774

ахлак жана жалпы маданий баалу улуктарды түзүү үчүн үй бүлө

ресурстарынын

көбөйүшү).

өзгөрүүсүз

анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)

аркылуу

сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);
 тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун ка лыптандыруу;
 мейкиндик

жана

предметтик

калыптандыруу,

элестөөлөрүн,

байытуу,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;


сокур окуучулардын

окутуу жана таанып -билүү иш-аракети

үчүн атайын ыкмаларын колдо нуу (алоритмизация);


окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;



дүйнөнүн объектилерин жана

буюмдарын өнүктүрүү

көп

сезимдүү кабылдоону өнүктүрүү;
 көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо
үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;


көрүү

сезими

тарбиялоодо:
кошумча),

сакталган

калган

жаш

сокур

көрүү

курагын

жана

балдарды

диагнозун
көрүү

окутууда,

(негизги

жана

жөндөмдүүлүгүн

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын аба лы,
оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу
көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык
жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен
сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш
курагын

жана көрүүсүн

жог отуу убакытын, тийүү жана

физикалык иш режимин;
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 туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген
жекече көргөзмө куралдарды
 ишмердүүлүктүн

басымдуу пайдалануу;

толуктоочу

жолдорунун

калыптануу

көлөмүнө жараша,

сокур окуучулардын окуу ишинин темпин

эске

сабак

алуу

менен;

структурасына

даярдоочу

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;
 сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи
дефектилерди алдын алуу жана коррекциялоого

багытталган

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыру у;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
 кептин

вербализм

жана формализмин

алдын

алуу жана

жоюуга багытталган ыкм аларды ишке ашыруу;
 микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн жана
ыктарын максаттуу калыптандыруу;


коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;

 сокур окуучулардын демилгелерин, таанып билүү жана жалпы
активдүүлүгүн

(кыймылдарын

да гы)

өнүктүрүү

үчүн

шарттарды түзүү;
 ишмердүүлүктүн

мотивациялык

компонентин

ар

түрдүү

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;
 коммуникативдүү

ишмердүүлүктү

өнүктүрүү

жана

коррек циялоо

үчүн

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;
 кыймыл

чөйрөсүндө

бузууларды

шарттарды түзүү;
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 жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн
өзү

баалоо

сезимин)

жана

рефлексивдүү

мамилелерди

калыптандыруу;
 мүнөздүн

терс

бузулууларды

3.2.1.

тууралоо,

жүрүм -турумдагы

алдын алуу .

Азиз-сокур

берүүнүн

сапаттарын

окуучулардын

болжолдуу

берүүнүн программасын

жалпы

башталгыч

ылайыкташтырылган
өздөштүрүүсүнүн

жалпы

билим
билим

пландаштырылган

натыйжалары
Азиз-сокур окуучулардын жалпы билим берүү программасы
боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
программасы

(мындан ары - БЖБ БЫББП)

пландаштырылган
билим

берүү

натыйжаларына

стандартынын

өздөштүрүүсүнүн

талаптар

башталгыч

болжолдуу

мамлекеттик
билим

берүүнүн

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет
.

Азиз-сокур окуучулардын БЖБ БЫББП

пландаштырылган

натыйжалары

предметтик талаптарды

инсандык,

өздөштүрүүсүнүн
метапредметтик,

окуучулардын негизги

өздөштүрүү

максаттарын, жаш к урак өзгөчөлүктөрүн жана баалоо системасына
коюлган

талаптарды эске алуу менен аларды конкреттештирип

натыйжаларды такташы керек.
Инсандык

жыйынтыктар

т өмөнкүлөрдү

чагылыдырууга

милдеттүү:
 окутуудагы

өзүлөрүнүн

мүмкүнчүлүктөрүн

сезүүсүн

калыптандыруу;
 өзүлөрүнүн күчтүү жана алсыз жактарын көрүп, өздөрүн
сыйлоого жана ийгиликке ишенүүгө жөндөмдүү;
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 окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу
ишмердүүлүгүнө жаңы мазмунуна жана жана көйгөйлөрдү
чечүүдө жаңы ыкмаларга кызыгууну калыптандыруу;
 жаңы

билим

жана

көндүмдөргө

ээ

болуу,

натыйжаларга

жетишүүгө түрткү түзүү;


билим берүү

процессинин мазмундук учурларына багыт

алуусу;
 өз шыктарын жакшыртып,

"Жакшы окуучу" үлгүсүнө

жүрүм-турумун багыт алууга каалоонун болушу;


мейкиндик жана коомдук -турмуштук чөйрөдө багыт алуу
жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;



Коммуникациялык көндүмдөрүн калыптандыруу;

 дүйнө сүрөтүн, анын убакыт -мейкиндик уюшулушун түшүнүү
жана айырмалоо жөндөмдүүлүгү;


коомдук чөйрөнү, анын ичинде өз ордун түшүнүү жөндөм ү;



жаш курагына ылайык баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;

 башкалардын

сезимдерин

түшүнүүгө

жана

сезе

билүү

баалуулуктарын

жана

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
 эстетикалык

муктаждыктарын,

эмоционалдык адептик сезгичтигин калыптандыруу;
 ак ниеттүүлүк жана руханий жана адеп -ахлактык жактан
ийкемдүүлүгүн,

башкаларга

түшүнүү

жана

боорукердик

сезимдерин өнүктүрүү;
 ар

кандай

коомдук

кырдаалдарда

чоӊ

кишилер

жана

курдаштары менен кызматташуу көндүмдөрдү иштеп чыгуу;
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 ден

соолукту

максаттуулугун

сактоо,

коопсуз,

с аламат

жашоо

үчүн

орнотуу, өзгөрүүсүз анализаторлорун коргоо

көндүмдөрүн калыптандыруу;;
 материалдык жана рухий баалуулуктарга кылдаттык менен
мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу .
БЖБ ББЫПты өздөштүрүүнүн метапредметтик жыйынтыктары
төмөнкүлөрдү чагылдырууга тийиш:
o окуу жана практикалык маселелердин максаттарын чечүү, кабыл
алуу жана

ишке ашырууга жөндөмдүүлүгү, негизги жалпы

билимди өздөштүрүүгө ;
o окуу иш-аракеттеринин коюлган милдеттер, аны ишке ашыруу
шарттарына

ылайык

пландоону

жүргүзүү

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу; жакшы жыйынтыкка жетишүү үчүн натыйжалуу
жолдорун аныктоо ыктарын калыптандыруу;
o чыгармачылык жана изденүүчүлүк мүнөздөгү маселелерди чечүү
жолдорун өздөштүрүү;
o окуу

иш-аракетинин

ийгилигин,

ийгиликсиздигин

түшүнүү

ыктарын калыптандыруу, ал тургай ийгиликсиз кырдаалда дагы,
иштиктүү аракет кылууга жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
o оозеки

жана

таанып -билүү

маселелерин

маалымат жана байланыш технологияларын

чечүү

үчүн

сөз

жана каражаттарын

пайдалануу (мындан ары - МКТ) боюнча;
 коюлган

максаттарга

тексттерди, илимий
мазмуну

жана

жана

милдеттерге

ылайык,

адабий

популярдуу макалаларды жеткиликтүү

көлөмү

окуп

өздөштүрүү

көндүмдөрүн

калыптандыруу; атайылап байланыш максаттарына ылайык,
сөз айкашын куруу жана оозеки, жазуу түрүндө тексттерди
даярдоо;
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 жеке

мүмкүнчүлүктөрүнө

жараша

логикалык

салыштыруу,

анализ, синтез, жалпылоо, белгилүү түшүнүктөрдүн жалпы
өзгөчөлүктөрүн,

окшоштуктарын

жана

себеп -натыйжа

байланышын, аргументтерди куруу ыктарын өздөштүрүү;
 маектешинин угуу

ж ана диалог жүргүзүүгө; ар кандай көз

караштары бар болушу мүмкүнчүлүгүн,
укугун

ар бир адамдын

кабыл алуу; өз ойлорун билдирип, учурларды баалоо

боюнча

өз

көз

карашын

түшүндүрүүгө

даярдыгын

калыптандыруу;
 орток бир максатты аныктоо жана аны жүзөгө ашыру у үчүн;
биргелешкен
боюнча

иш -милдеттерин жана ролун бөлүп берүү

сүйлөшүүлөрдү

жүргүзүү

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
 биргелешкен ишмердикте

өз ара контролдукту жүзөгө

ашыруу, тийиштүү түрдө өз жүрүм -турумун жана башкалардын
иш-аракетин баалоо;
 тараптардын
алуу

кызыкчылыктарын жана кызматташуусун эске

менен

чыр -чатактарды

чечүүгө

даярдыкты

калыптандыруу;
 бир окуу предметинин мазмуну боюнча чындыгында (табигый,
коомдук,

маданий,

жараяндардын

жана

техникалык

ж.б.)

кубулуштардын

объектилери,
табияты

жана

мүнөздөмөлөрү жөнүндө баштапкы маалыматтарды билүү;
 предметтердин
материалдык
объектилердин

ичиндеги
кээ

бир

жана

негизги

ортосундагы

предметтер

түшүнүктөрдү
жеткиликтүү

байланыштарды жана мамилелерди өздөштүрүү.

780

аралык

билүү

зарыл

жана
болгон

Башталгыч
аймактардын

билим

берүү

баскычында

пландаштырылган

төмөнкү

натыйжаларын

предметтик
өздөштүрүү

белгиленген: Филология. Мекен таануу, жашоо ишмердүүлүгүнүн
коопсуздугунун

негиздери.

Этика.

Математика

жана

информатика. Технология. Искусство. Дене тарбия.
Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстары төмөнкү
милдеттүү түрдө түзөтүү курстары менен берилген: «Адаптивдүү
дене

тарбия», «Көрүп

өнүктүрүү жана сактоо»,

кабыл алууну жана

сакталган

көрүүнү

«Мейкиндикте багыт алуу».

«Коррекциялык-өнүктүрүү

аймактарынын

курстары

фронталдык сабак формасында 3 -5 окуучу менен өтүлөт (райондун
бир нече мектептеринен балдар кошулушу каралат) жана

жекече

сабактар менен толукталышы мүмкүн. Бул аймактын мазмуну Уюм
тарабынан Жекече өнүктүрүү планынын,

ПМПКнын сунушунун

негизинде толукталышы мүмкүн.
Эне тили, өз эне тилинин Брайл алиппесин жана адабий окууну
өздөштүрүүнү
Брайль

пландаштырылган натыйжаларын и сокур окуучуну

системасына

мугалими

окутуп

жаткан

билим

берүү

уюмунун

тарабынан иштеп чыгарылат.

БЖБ ББЫПтын Түзөтүү-өнүктүрүүчү
сабактар жана курстарын өздөштүрүүнүн
окуучулар адабий, окуу,

аймагынын

бардык

натыйжасында сокур

илимий -таанып билүүчү

маалымат

камтылган тексттер менен иштөөнүн баштапкы көндүмдөрүнө ээ
болушат.
Сокур окуучулар төмөнкү көндүмдөргө ээ болушат:


атайын ыкмаларын колдонуу менен тексттик материалда
багыт алгганды;
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тексттен атайын

ачык -айкын көрсөтүлгөн жагдайларды,

конкреттүү фактыларды табууну;
 Тексттеги негизги теманы, ойду аныктоону;


тексттин планын түзүп, текстти маанилүү бөлүктөргө бөлөт;

 тексттеги

камтылган

негизги

окуяларды,

алардын

кезектүүлүгүн түзүү;
 текстте сүрөттөлгөн объекттердин 2 -3 маанилүү касиеттерин
бири-бири менен салыштыруу;
 жашырылган

маалыматты түшүнүп (мис, т екстте берилген

ырастоону

далилдөөчү

бир

нече

мисалдарды

таап,

кубулуштун сыпаттамасын мүнөздөп; топтогу элементтердин
жалпы белгилерин бөлүп);
 ар кандай жолдор менен берилген
оозеки,

таблица

негизинде,

маалыматты түшүнүүгө:

схемалар,

маалымат,

жанр

түрүндө, түзүлүшүн, тексттин көркөм каражаттарын
 окуунун ар кандай түрлөрүн колдонушат: таанышуу, окуу,
изилдөө, окуу максатына ылайык окуунун каалаган түрүн
тандап;
 жаш курагына ылайык сөздүктөр жана шилтемелерде багыт
алганды;
 текстти оозеки жана жазуу түрүндө айтып бергенди;
 түздөн-түз

көрсөтүлбөгөн

тексттин жалпы идеялары менен

чындыкты айтып берүүгө, жөнөкөй байланыш түзүү;
 тексттин негизинде жөнөкөй корутунду чыгаруу;
 тексттин негизинде суроого жооп берип, чакан монолог түзүү;
 окуган текстке ба а берүү,

өз көз карашын билдирүү;

 тексттин мазмунуна, тил өзгөчөлүктөрүнө жана түзүмүнө баа
берүүгө;
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 уккан же окуган текстти талкуулоого, окуу

диалогуна

катышууга.
Азиз -сокур окуучулардын МКТ
(метапредметтик жыйынтыктар)

компетенттүүлүгүн

түзүү

Сокур окуучулар төмөнкү көндүмдөргө ээ болушат:
 арналган максаттар үчүн МКТ ккаражаттарын айырмалоо;
 атайын МКТ каражаттары менен иштөө;


атайын

программалык

камсыздоо

жана

башка

МКТ

каражаттары, компьютер менен ишт өөдө нерв системасына,
таяныч-кыймыл аппаратына, сакталган к өрүүсүнө коопсуз,
эргономикалык

офтальмологиялык

жана

гигиеналык,

ыкмаларды пайдаланууга;
 толуктоочу физикалык көнүгүүл өрдү

жүзөгө ашырууга.

Предметтик натыйжалар:
"Кыргыз / орус тили" предметин окуунун натыйжасында азиз сокур

окуучулар

тилди

адамдын

бааарлашуусунун

негизги

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.
Кыргыз / орус тили (эне тили) изилдөө сокур окучулардын эне
тилиндеги жаңы окуу мат ериалына,
жолдору менен окуу, таанып билүү

тил маселесин чечүүнүн
кызыкчылыгы пайда болот.

Окуучулар тил ченемдерине жана эне тилинде сүйлөө

этикеттинин

эрежелери

жөнүндө алгачкы түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу

шартында

максат,

милдеттер,

каражаттарда

үйрөнүшөт, коммуникативдик милдеттерди

багыт

алууга

чечүү үчүн тиешелүү

тилдик каражаттарды ийгиликтүү тандоого үйрөнүшөт.
Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы жана тийип
сезүү

жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган
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сокур окуучулар үчүн),

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү

калыптанат (жумуш

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) , кыймылдардын
макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал менен иштөөдө
тийип

сезүү

жөндөмдүүлү ктөрүн

өнүгөт.

Алар

жаратылыш

объекттерин жана алардын моделдерин рельефтүү сүрөттөр менен
байланыштыруу жөндөмүнө ээ болушат.
Сокур

окуучулар

чекиттик -рельефтүү

Брайл

арибин

колдонуу көндүмдөрүнө жана жазуу ыктарын ээ болушат.

Бир

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү ү
йрөнүшөт:
абалы.

жазуудагы бир абалы,

окуудагы башка экинчи

Жазуу ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун ачпастан

жазылган

текстти

окуу

жөндөмү

түзүлөт.

Сокур

окуучулар

Гебольд системасы менен жалп ак жазууну үйрөнүшөт.
Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:
«Тил системасы» мазмундук линиясы боюнча:


Фонетика жана графика:



тамга жана тыбышты айырмалаганды;



тыбыштарды

мүнөздөгөндү:

басым

түшпөгөн үндүүлөр; жумшак жана каткалаң


түшкөн

жана

үнсүздөр,

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң

үнсүз тыбыштар;


алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;



фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;



сөздөрдү

дидактикалык материалдын жардамы менен

жана жардамсыз тыбыштардын

сапаттык мүнөздөмөлөрүн,

фонетикалык-графикалык аныктоо.
Орфоэпия:
 кепте, сүйлөм менен сөздүк, логикалык (семантикалык) жана
эмоционалдык басымды колдонууну;
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 азыркы адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз
калыптандыруу милдетин пайдаланууну;
 кепте адабий эне тилинин сүйлөө чен емдерин колдонууну
(орфоэпиялык,

лексикалык,

грамматикалык)

жана

сүйлөө

этикеттин эрежелерин;
 орфографиялык

жана

орфоэпиялык

тыбыш

айтууну

айырмалоону;
 сөзгө

басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан

учурда туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби,
сөздүк),

же

мугалим,

классташтары

жана

ата -энесинен

жардам суроо.
Сөздөр курамы (морфемика):
 өзгөргөн жана өзгөрбөгөн сөздү айырмалай билүү;
 байланыштуу

(тектеш)

сөздөр

жана

сөз

формаларын

айырмалоо;
 сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба билү ү;
 дидактикалык

материалдарды

колдонуп

жана

колдонбой

сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.
Лексика:


Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо;



тексттеги сөздүн маанисин

мугалимдин жардамы менен

жана жардамысыз аныктоо;


сүйлөм түзүүдө

мааниси боюнч а окшош жана карама -

каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди


тексттеги сөздүн

тандоо;

түз жана каймана маанисин колдонуу;

тексттеги сөздөрдү колдонууга туура баа берүү;


байланыш маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген бир

катар сөздөрдөн танда п алуу;
Морфология:
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 Сөз түркүмдөрүн айырмалай билүү;
 зат

атоочтун

грамматикалык

белгилерин

аныктоо -саны,

жөндөмөсү;
 сын атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо - саны,
жөндөмөсү;
 Этиштин

грамматикалык

өзгөчөлүктөрүн

аныктоо

саны,

-

чагы,жагы;
 ат атоочтун грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо -саны,
жагы;
 сын

атооч,

зат

атооч,

этишти

морфологиялык

талдоо

жүргүзүү.
 сунушталган алгоритм боюнча зат атооч, сын атооч, этиштерге
талдоо

жүргүзүү;

 морфологиялык талдоонун тууралыгына баа берүү;
 тексттен жеке ат
тиешелүү

атооч, тактооч, жеке ат

союздар, ошондой эле,

 грамматикалык

талдоону

атооч, аларга

бөлүкчө лөрдү табуу;

грамматикалык

билимдерди

өздөштүрүүнү конкреттештирүү каражаты катары көрүп, сөз
жана

сүйлөмдөрдү

талдоодо

ар

кандай

дидак тикалык

материалдарды колдонуу.
Синтаксис:
 Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;
 Мааниси

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө;

 үйрөнгөн грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан
сүйлөм түзүү, жана аны жайылтуу;
 максатын

билдирүү

суроолуу, илептүү, жай

боюн ча

сүйлөмдөрдүн

сүйлөмдөр;

 ойго эмоционалдык түс (интонация) берүү;
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бөлүнүшү:

 сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү
 сүйлөмдүн

негизги

жана

баса белгилөө;
айкындооч

мүчөлөрүн

табуу

(түрлөрүнө бөлбөстөн);
 Сүйлөмдүн бир өӊчөй мүч өлөрүн бөлүү;
 жөнөкөй сүйлөмдү синтаксистик талдоо;
 Татаал сүйлөмдөр менен таанышуу, эки жөнөкөй

сүйлөмдөн

турган сүйлөмдөр.
 Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.
Орфография жана пунктуация:
 Туура

жазуу

эрежелерин

колдонуу

(курстун

мазмунунун

көлөмүндө);
 окуу

китептин жазуу сөздүгү боюнча сөздүн (тактоо) туура

жазууну аныктоо;
 Брайл ариби менен окуу китебинен же карточкадан тексттен
30-40 сөздү туура
 oрфограмма
сүйлөмдөн

көчүрүп жазуу;

жана

тыныш

белгилерин

камтыган

жөнөкөй

Брайл шрифти менен 60 -70 сөз көлөмүндө текст

жазуу;
 жалпак текст менен жазылган айрым сөздөрдү жана кыска
сүйлөмдөрдү жазма тамгалар менен жазуу;
 басма

тамгалар менен

чоң тексттерди (20 сөзгө

чейин)

жазуу- сакталган көрүүсү менен сокур оку учулары үчүн;
 жазма тамга менен чакан текстти, тамгаларды, сүйлөмдөрдү
басма арип менен жазуу

(сокур окуучулар үчүн Гебольд

системасындагы басма арип менен );
o Өзүнүн

жана

орфографиялык

сунуш
жана

каталарды таап, оӊдоо;
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кылынган

текстти

тыныш

белгилери

текшерүү,
боюнча

o каталарды

кайталабаш

үчүн,

каталарды

себептерин

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо;
 жалпак арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;

"Сөз өстүрүү":
Азиз-сокур окуучу билим, көндүм, ыктардын системасына ээ болот:
 Мектепте, класста, сабакта

бардык курактагы адамдар менен,

достор жана бейтааныш адамдар оозеки баарлашуунун кептик
жана

кептик эмес

каражаттарды

тандоонун тууралыгын

(актуалдуулугун) баалоо;
 күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин жана
сүйлөө

этикетинин

эрежелерин

(угуу

көндүмдөрүн,

репликаларга жооп берүү, маекти улап кетүү) сактоо, уккан
же окуган тексттин

мазмунуна ,

өзүнүн пикирин аныктоо

жана интонация аркылуу анын мазмунун берүү;
 өз алдынча текстти атоо;
 тексттин темасын жана анын бөлүктөрүн аныктоо;
 тексттин планын иштеп чыгуу;
 тексттин баяндамасын мугалим жана өз алдынча түзгөн план
боюнча кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн ашык эмес);
 окулган

текстти

конкреттештирүү

рельефтүү же түркүн түстү ү

үчүн

пайдаланылган

окуя- сүрөттүн түшүндүрмөсүн

түзүү (сакталган көрүүсү бар азиз -сокур окуучулар үчүн);


каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун
өзгөчө кырдаалдары боюнча, жана башка кыска тексттерди
түзүү; элементардык текст -далил аргументтерин түзүү;



текстти кененирээк, кыскача же тандап айтып берүү;
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 башка адамдын атынан
жашоосуна жакын

текстти

түрлөрүн

окуучунун

(анын жашоосу тууралуу кызыктуу окуя,

сүйүктүү иш жана башкалар )
кандай

айтып берүү;

колдонуу

маселелер боюнча кептин ар
менен

оозеки

билдирүүлөрдү

жасоо: сүрөттөлүш, баяндоо жана ой жүгүртүү;
 тартиби
оңдоо,

бузулган сүйлөмдөр ү

бар текстти

тексттен мааниси кеткен жерлерди

талдоо жана

табуу;

Адабий окуу.
Сокур окуучулар адабий чыгармаларды окуу

алардын жашоодо өз

ордун түзүү,

сөз байлыгын арттыруу, кругозорун кеңейтүү үчүн,

бардык окуу

предметтери боюнча окуту унун ийгиликтүүлүгүн ө

жана

инсандык

Брайлдын

өнүгүүсүнө

арибин

жардам

колдонуу

берээрин

аркылуу

сезишет.

окуу

Л.

техникасын

өздөштүрүшөт.
"Адабий окуу"
окуучулардын

сабагын изилдөөнүн натыйжасында, азиз -сокур
кептик

кабылдоосундагы
объекттери жана
топтолушуна

деңгээли

чектөөлөр
кубулуштары

байланышкан

өнүгөт.
менен

курчап

Алардын

сез үү

турган

дүйнө

жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз
таанып -билүү

ишмердүүлүгүндөгү

өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот
Башталгыч мектепти аяктоо учуруна карата азиз - сокур окуучулар
андан ары окутуу үчүн даяр
компетенттүүлүгү,

абалда, алардын

окурмандык

жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине

жетет (үн чыгарып жана ичинен окуу техникасын, окуп жана угуп
түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт ,

текст талдоонун башталгыч

ыкмаларын үйрөнүшөт).
Алардын адабиятты өз кызыкчылыгына жараша тандай билүүнү,
маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну үйрөнүшөт.
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Алар өздөрүн чыгармачылык ишине жөндөмдүү, сабаттуу окурман
катары сезишет.
Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелер ин сактоо менен, ар кандай
коммуникативдүү жагдайларда диалог
адабиятынын
катышууну

уккан

(окуган)

үйрөнүшөт.

планга жараша тексттин

чыгармаларын

Алар балдар

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү

жүргүзүүнү,

балдар
талкуулоого

чыгармалары

тууралуу

түзүшөт, (каармандар, окуя лар),

мазмунун

оозеки

бере

алышат, ой

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди
түзүшөт. Сокур окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды
жатка (окуп) айтып үйрөнүшөт.
Сокур окуучулар Л. Брайлдын

арибин колдон уу менен

атайын каражаттар: чоңойтулган алты чекит, кош Брайл пеналын,
түздөн-түз окуу приборун, магниттик жана чачырама тамгаларды
аркылуу окуу техникасын өздөштүрүшөт.
Сокур

окуучулар

чыгармаларга

окуу

китебинде

рельефтүү сүрөттөр дү

түшүнгөндү үйрөнүшөт, бул

алардын

жайгаштырылган

кабыл алганды

жана

кепти тактоочу туйма

кабылдоосун жана предметтик элестөөлөрүн коррекциялоого жол
түзөт.

Окуунун

ылдамдыгын жана сапатын

жогорулатыш үчүн,

алар окуунун жүрүшүндө Брайл тамгаларын тез таануун у камсыз
кылчу, колун туура жылдыруу ыкмаларын өздөштүрүшөт.
Сокур окуучу

окутуунун 4 -жылынын (5 -жылынын) аягында

окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз) жана "ичинен" (окуу темпи минутасына 75 -90-100 сөз);
Көрбөгөн

окуучулар

чыгармаларды

4 -класстын

аягында

поэтикалык

жатка көркөм окуганды (башталгыч мектепте

790

окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон

кийин (адабий

тексттер гана) билүүг ө милдеттүү.
Чет тили
Сокур окуучулар

чет тилин үйрөнүүнүн

жыйынтыгында Л.

Брайлдын рельефтүү -чекиттик арибин колдо нуунун негизинде окуу
жана жазуу көндүмдөрү калыптанат.
үйрөнүү

үчүн

зарыл

болгон

Сокур окуучулар чет тилин

баштапкы

билимдерге

көндүмдөргө ээ болушуп, сөз байлыгын кеӊейтип, сөз
образдын өз ара байланышын камсыз кылуучу

жана
менен

негизги ыктарды

үйрөнүшөт.
Окуучуларда

балдар фольклору менен балдар адабиятынын

жеткиликтүү үлгүлөрү,

башка өлкөлөрдөгү өз курдаштарынын

жашоосу менен таанышуунун негизинде башка тилдерди алып
жүрүүчүлөргө достук мамиле жана толеранттуулук

калыптанат.

Алар чет тилди эл аралык байланыштын бир жаңы каражаты катары
колдонуу боюнча баштапкы

тажрыйбага ээ болушат, дүйнө жана

башка маданияттарды таануу боюнча курал катары кабыл алышат
жана чет тилди билүүнүн инсандык маанисин билишет.
Математика
"Математика" окуу предметин
сокур

окуучулар

изилдөө,

үйрөнүүнүн натыйжасында,

логикалык

жана

алгоритмдик

ой

жүгүртүүсүн, мейкиндиктик элестетүүлөрүн жана математикалык
кептин негиздерин, керектүү эсептөө шыктарына ээ болушат.
Окуучулар Брайл арибин колдонуп математикалык цифраларды
жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.
Сокур

окуучулар

процесстерди,

башталгыч

кубулуштарды

математикалык

сүрөттөө,

жана сандык мамилелерин баалоо үчүн
өздөштүрүшөт.
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алардын

билимдерди

мейкиндиктик

колдонуу ыктарына

Сокур окуучулар окуу-таанып билүү жана окуу- практикалык
маселелерди чечүү үчүн математикалык билимдерди колдонуунун
алгачкы тажрыйбасына ээ болушат. Окуучулар сандар жана сандык
туюнтмалар менен оозеки жана жазуу арифметикалык амалдарды
аткаруу, тексттик маселелерди
Тифлотехникалык

чыгаруу ыктары н өздөштүрүшөт.

каражаттарды

пайдаланып

ченөө,

өзгөртүү,

эсептөө, жазуу жана алгоритмдерди аткаруу ыктарына ээ болушат.
Алар алгоритмге ылайык иш -аракет кылуу жөндөмүнө ээ болушуп,
жөнөкөй

алгоритм

таблица,

схемаларды

куруу

менен

бирге,

геометриялык фигураларды рельефтүү сүрөттөрдөн, моделдерден,
табигый

объектилерден таанууну, изилдөөнү үйрөнүшөт

"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, сокур
окуучулар микро жана макро -мейкиндикте нускоочу көндүмдөрдү,
сезүү тажрыйбасын ба йытууга, багытталган жөндөмдүүлүктөрүн
өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин
жайгашуусуну сөз менен
Окуучуларда

түшүндүрүү жөндөмүнө

предметтердин

көлөмү,

ээ болушат.

түзүлүшү ,

саны,

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары жөнүндө
конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.
Азиз-сокур окуучу үйрөнөт:
Сандар жана көптүктөр:
 Л. Брайл арибин колдонуп жазылган сандарды окуганды, Л.
Брайл

жазуу аспабы, түздөн -түз окуу куралы менен сандарды

жазууну,

салыштырууну;

катарын

колдонуу менен сандарды тизүүнү;

полотносун

колдонуп,

сандардын

сандарды

уюштурууну;
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жана

нөлдөн

цифралардын
жеке түзүү

миллионго

чейин

 сандык катардын
алдынча

ырааттуулугун алдын ала берилген же өз

тандалган

эреже

боюнча

(сандардын

бир

нече

бирдиктерге өсүшү / төмөндөшү, сандардын бир нече эсеге
өсүшү/төмөндөшү) мыйзам ченемдүүлүгүн орнотууну;
 жекече түзүү полотнолорду пайдалануу аркылуу жалпак жана
Брайл ариби менен аткарылган өз алдынча тандалган же
берилген

белгилер боюнча сандар практикалык жол жүзүндө

топтоштуруу;
 Л.

Брайл

жазуу

аспабы

аркылуу

же

түздөн -түз

окуу

куралында сандарды жазуу;
 рельетфүү чекиттик ариби колдонуп жазылган карточкаларда,
көп орундуу сандарды камтыган тексттерден же м угалим
берген

математикалык

менен байланышкан

диктанттарда көрсөтүлгөн

сандар

амалдарды аткарууну, салыштырууну,

өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашырууну жазууну;
 өлчөөнүн

негизги

бирдигин

алардын

ортосундагыларды

катышты колдонуу менен чоӊдуктарды жазуу, сал ыштыруу,
окуу (салмак, убакыт, узундук, аянт, ылдамдык),

(кг - грамм;

саат - мүнөт -секунда; километр - метр, метр

- дециметр,

дециметр

–

сантиметр)

метр

-

сантиметр,

сантиметр

-

миллиметр;
 сандарды

бир

же бир нече белгиси боюнча бөлүштүрүү, өз

иш-аракеттерин түшүндүрүү;
 бир көлөмдүү өлчөө үчүн бирдикти тандоо берген баасын
(узундугу,
түшүндүрүү;

массасы,

аянты,

сунушталган

убакыт),

моделдер

өз

иш -аракеттерин

боюнча

бирдикти тандоо үчүн мүмкүнчүлүктү колдонуу,

өлчөө

үчүн

сантиметр,

дециметр, метр; са лмагы, грамм, тонна килограмм, тонна,
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центнер, ж.б.. түрдүү көлөмдөр менен иштөө учурунда өз иш аракеттерин түшүндүрүү;
Арифметикалык амалдар:
 түз окуу приборунда, Л. Брайл приборунда рельетфүү
чекиттик арибин колдонуп

иш -аракеттерди (10 000дин

тегерегинде бир орундуу, эки орундуу сандарды кошуу,
кемитүү,

көбөйтүү

жана

арифметикалык амалдардын
көбөйтүү

(анын

бөлүү

алгоритмин

ичинде

бөлүүнү)жадыбалдарын

амалдары)

жазуу

кошуу жана

калдыгы

колдонуу

аркылуу

менен
жүзөгө

ашырат;
 бир орундуу, эки орундуу, үч орундуу сандарды оозеки
кошуу, кемитүү, көбөйүү жана бөлүү 100дүн тегерегинде
амалдарды (анын ичинде нөл жана 1 саны менен) жүзөгө
ашырат;
 Арифметикалык

амалдардын

белгисиз

түзүүчүлөрүн

бөлүп, анын маанисин табууга; белгисиз

компонентти

табуунун эрежелерин билүү, аларды формулировкалоо;
 математикалык

туюнтмаларды

туюнтманын маанисин

окуганды,

сандык

эсептегенди (2 -3 арифметикалык

амалды камтыган кашаасы бар жана кашаасы жок);
 көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;
 арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу
жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;
 эсептөөлөрдүн тууралыгын текшерүүнү ( тескери иш аракет жана натыйжага баа берүү менен ж.б.).
Тексттик маселелер менен иштөө:
 маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара
байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун
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ойлонуштуруу,

тандоо

жана

тандоо

иш -аракетин

түшүндүрүү;
 окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен
байланышкан маселелерди арифметикалык жол менен
(1-2 амал) чыгаруу;
 маселенин суроосуна жооптун

чындыгын

жа на

жооптун тууралыгына баа берүүгө;
 маселенин берилген шартын

моделдөөнүн ар кандай

ыкмаларын колдонуу менен, анын үлүшүнүн көлөмүн
же көлөмүнүн наркын аныктоого;
 көлөмдүн үлүшүнүн наркын, үлүштүн өлчөмүн табуу
(жарымы, үчтөн бир, төрттөн бир, бештен бир, ондон
бир бөлүгү) маселелерин чечүү;
 3-4 амалдан турган маселелерди чечүү;
 маселени

чечүүнүн

ар

кандай

жолдорун

табуу;

алардын ичинен эӊ рационалдуусун аныктоону.
Мейкиндик мамилелер. Геометриялык фигуралар:
 объекттердин
салыштырмалуу

мейкиндикте
абалын

жана

сүрөттөө;

түздүктө
геометриялык

фигураларды таануу, атоо, тартуу, анын ичинде сокур
окуучулар үчүн куруу тифлотехникалык каражаттарын
пайдаланып (чекит, сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук, үч
бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек;
 геометриялык
сызыктарды

фигуралардын,
чийүү;

сызыктардын,

үзүк

( Н.А. Семевскийдин; Н.В.

Клушинанын приборлору, «Графика», «Школьник»);
 көрсөтүлгөн чен -өлчөмдөр

менен

геометриялык

фигураларды курууну ишке ашырат (үзүк сызыктар,
төрт бурчтук, тик бурч тук) сызгыч, бурч менен
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(Н.А.

Семевскийдин

прибору,

«Графика»,

«Школьник»

ж.б.);
 маселелерди

чечүү

үчүн,

төрт

бурчтук

жана

тик

бурчтуктун касиеттерин пайдаланууну;
 геометриялык телолорду таануу жана атоо (куб, шар);
 дүйнөнүн

реалдуу

объекттери

фигуралардын моделдерин
 геометриялык

менен

г еометриялык

байланыштыруу;

телолорду

таануу,

атоо

жана

айырмалоо: параллелепипед пирамида, цилиндр, конус;
 геометриялык телолордун моделдерин математикалык
прибордо, анын ичинде

Н.В. Клушинанын приборунда

жана башка моделдерде пайдалануу;
Геометриялык өлчөмдөр:
 үзүк

сызыктын

узундугун

өлчөө;

рельетфүү

бөлүнүүчүлүктүн жардамы менен ( калган көрүүсү бар
сокур жана азиз-сокур балдар үчүн);
 үч бурчтук, тик бурчтуктун, төрт бурчтуктун периметрин
эсептөө,
 көп

бурчтуктун

периметрин,

тик

бурчтуктан

түзгөн

аянтын эсептөө; ти чарчы сантиметр моделин колдонуп,
төрт бурчтуу

метр, дээрлик тик жана

төрт бурчтуктун

аянтын аныктоо;
 тик

жана

төрт

бурчтуктун

аянтын

табуу

боюнча

маселелерди чыгаруу;
 калган

көрүүсүн

колдо нуу

менен

геометриялык

объекттердин көлөмүн баалоо, аралыгын болжолдоо (
калган көрүүсү бар сокур жана азиз -сокур балдар үчүн ).
Маалымат менен иштөө:
 жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;
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 рельефтүү чекиттик ариби

менен жасалган жөнөкөй

таблицаларды толтурууг а;
 жөнөкөй

даяр мамыча диаграммаларды окуу;

 жөнөкөй

даяр

тегерек

диаграммаларды окуу, анын

ичинде рельефтүү тартылган диаграммаларды;
 логикалык

байламталарды

жана

сөздөрдү

камтыган

жөнөкөй туюнтмаларды түшүнүү ( "... жана ...", "... анан
... эгерде", "чыныгы / жалган экенин ...", "ар бир",
"бардык", "кээ бири", "жок");
 көрсөтмөлөрдү түзүү, (жөнөкөй алгоритм) жазуу, аны
ишке ашыруу.
Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)
Мекен таануу окуу предметин окуунун натыйжасында,
окуучулар

табигый,

коомдук

обьектилер

жана

сокур

кубулуштар

бирдиктүү дүйнөнүн бир бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө,
системалаштырууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат, адам
жана коом

жөнүндө

практикалык тажрыйбага багытталган

билимдин негиздерин өздөштүрүшөт,

дү йнөгө бирдиктүү көз

карашта болушат.
Сокур окуучулар үйрөнөт:
Адам жана табият :
 тийип

кабыл алуу жана башка өзгөрүүсүз анализаторлорун

пайдалануу

аркылуу,

жандуу

жана

жансыз

объектилерин жана кубулуштарды тааный билүүнү;
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жаратылыш

 берилген

алгоритм

негизинде

Жандуу

жана

жансыз

жаратылыштын изилденген объекттердин жана кубулуштардын
сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөндү;
 жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же
тышкы

белгилери

объектилердин

боюнча

салыштырып,

изилде нген

жөнөкөй классификациясын аткарууга;

 чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.


керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол
менен

жасалган

ар

түрдүү

маалыматтык

(табигый илимдердин сөздүгү,
менен жаныбарларды

басылмаларды

кар талар атласы, өсүмдүктөр

аныктоочу, анын ичинде компьютер

каражаттарын) пайдаланууга;
 кубулуштарды

түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус,
карта, план);
 Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй
мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын түшүндүрүү
үчүн аларды пайдаланууга;
 сергек жашоо
эрежелерин

зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум

сактоого;

жеке

гигиенаны

бекемдөө

жана

саламаттык сактоо үчүн адам денес инин түзүлүшү жана иштеши
жөнүндө билимди пайдаланууга;
 калган көрүүнүн ролун жана аны коргоо маанисин түшүнүү;
 практикалык иштерди
жазуу жана

жүргүзүүдө алынган

маалыматтарды

иштеп чыгуу үчүн МКТ куралдарын

колдонууну

(диктофон, микрофон ж.б.) ;
Адам жана коом :
 Кыргыз
рельефтүү

Республикасынын
жол

менен

мамлекеттик

жасалган
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куралдарды

белгилерин
пайдалануу

аркылуу

таануу;

борбордун

жана

райондун

белгилүү

жерлерин сүрөттөө; дүйнөнүн рельефтүү картасынан Кыргыз
Республикасынын


коомдук

табууну;

топтордогу

мамилелерине
топтордун),

адамдардын

(үй-бүлө,

ак

курбулардын

ниеттүүлүк

жана

карым -катнаш

тобу,

руханий,

этникалык

адеп -ахлактык

ийкемдүүлүгүнө, этикалык сезимдердин позициясында, анын
ичинде

алардын

башка,

боорукерлигин жана түшүнүү

адамдарга

ой -сезимдерин,

мамилеси боюнча

адамдарга

баа берүү.
Музыка
Музыканы

изилдөө

натыйжасында,

сокур

окуучулардын

сезимдик активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын
негиздери калыптанат.
Сокур

окуучуларда

өнүгүшүнө

адам

адамдын руханий жана адеп -ахлактык

жашоосунда

музыка

жана

анын

ролу

ролу

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат. Окуучулар музыкалык
маданияттын

негиздерин

(анын

ичинде,

маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.

кыргыз

музыкалык

Алардын

музыка

искусствосуна жана музыкалык иш мердүүлүккө көркөм табити
жана кызыгуусу

өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды жана

музыкалык чыгармаларга

өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт;

театралдык жана музыкалык -пластикалык чыгармаларды жаратып
жатканда, импровизация учурунда, үн жана хор чыгармалары н
аткарууда музыкалык образдарды колдонуу
болушат.
Көркөм

искусство. Тифлографика.
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тажрыйбасына ээ

Сокур

окуучуларда

натыйжасында

көркөм

искусствону

окуунун

көркөм искусствонун адамдын жашоосуна, рухий

жана адеп-ахлактык жактан

өнүгүүсүнө

түшүнүктөр

Сокур

калыптанат.

ролу жөнү ндө баштапкы
окуучуларда

көркөм

чыгармачылык жана көркөм өнөр менен баарлашууга

муктаждык

пайда болот.
Тартуу
жакшырат,
жасоо,
оюн

үчүн

куралдарда

багыт

алуу

берилген тема жана эркин тема

жөндөмдүүлүгү

боюнча

аппликация

рельефтүү сүрөттө же пластилинде белгилүү бир теманын

жана

түшүнүгүн

ачып,

берилген

тематика

боюнча

мейкиндикте жана түздүктө жөнөкөй композиция түзгөндү үйрөнөт.
Дене тарбия
Дене

тарбия

окуучуларда

дене

соолугуна, окууга,

боюнча

окутуунун

тарбиянын,

натыйжасында

кыймылдуу

ишти жакшыртууга,

сокур

оюндардын

ден

маанисин, денелик

гармониялуу, адеп -ахлактык жана коомдук өнүгүүг ө

көмөгүн

түшүнүүгө үйрөнүшөт. Алардын дене тарбия каражаттары аркылуу
өзүн-өзү жөнгө салуу боюнча алгачкы көндүмдөрү калыптанат.
Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо,
басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык
сапаттары

(күч,

ийкемдүүлүк,

тең

ылдамдык,

чыдамкайлык,

салмактуулук)

калыптанат.

координация,
Дене

тарбия

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузулууларын алдын
алууга

жардам

берет.

Азиз -сокур

окуучуларда

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы
Түзөтүү-өнүктүрүүчү

дене

тарбия

калыпт анат.

аймак

Ылайыкташтырылган дене тарбия
Окуучулар

ден

соолукка

бекемдетүүгө

жана

коргоого

көнүгүүлөр, анын ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган
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көнүгүүлөр,

дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда калган көрүүнү

сарамжалдуу

па йдаланууну

өздөштүрүшөт.

керектиги

Алардын

негизги

жөнүндө

билимдерди

физикалык

сапаттарын

жакшыртууга болот,

физикалык ыкшоолук, туура басышы жана

келбети калыптанат.

ЫФДТ

сабактары эрксиз стереотиптешкен

кыймылдарын коррекциялоого өбөлгө түзүлөт. О куучуларда

дене

тарбия каражаттарын пайдалануу аркылуу, мейкиндикте өзүн эркин
тайманбас

алып

жүрүү

көндүмдөрү

калыптанып,

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун

денелик
эсебинен

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.
Сабактар

врач -офтальмолог

сунуштарыны

менен

каршы

көрсөтүмдөрдүн негизинде, дене тарбия мугалими жана врача офтальмолог тарабынан

түзүлгөн жекече программасы менен

өткөрүлөт. Сабактар коррекциялык багытта болушу керек.
Калган

көрүүнү, көрүп кабыл алууну коргоо жана

өнүктүрүү
Коомдук-турмуштук багыт алуу
Сокур
коомдук

окуучуларда

берүү

уюмунда

жашоонун

турмуштук

чөйрөлөрү

тууралуу

баштапкы

калыптандыруу,

алардын

мектептеги

жашоосун

жана

элестөөлөрүн

жетиштүү ынгайлуу кылууга,

билим

үй -бүлөлүк макамын жакшыртууга,

байланыш чөйрөсүнүн жайылышына билимдерин жана көндүмдөрүн
байышына түрткү болот. Сокур окуучулар тегерегиндеги объекттер,
адамдардын

мамилелери жөнүндө маалымат алышат,

жашоодо өз ордун түзүүгө жардам берет.
Сокур окуучулар үйрөнөт:
Жеке гигиена:
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бул аларга

 балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү,
жеке

гигиена

калыптанышына

көмөк

көрсөтүүчү

иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;
 коомдук

жайларда

жүрүм-гигиеналык

эрежелерин

сактоого;
 кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө
тазалык

пайдалануучу ар түрдүү

каражаттарын (самындын ар түрдүү сорттору,

шампунь, тиш пастасы, щеткалар,
тарактар, кол жууган щеткалар,
аарчынын

колдун кремдери,
мочалкалар,

жүз

түрлөрү);

 саат пайдаланууга, убакытта багыт алууга;
 жеке тазалык каражаттарын колдонуу жана сактоону;
 көздүн

чарчоосун

алдын

алуу

жана

калган

көрүүнү

сарамжалдуу пайдалануу үчүн иш жүзүндө ар кандай
жолдорду

колдонуу;

Кийим:
 Кийимдерди кийим бөлүктөрүн

атоону : жака, жеңдери,

чөнтөктөр, этеги, ийини, текчелери, кур, ж.б.;
 кийим

оң

жана

тескери

жактарын

аныктоо;

туура

пайдалануу: мектеп кийими, үй кийими, спорт кийими,
күнүмдүк, эс алуу, майрамдык кийим, жумуш кийими;
 кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо: бүктөө, отургучка,
илгичке илүү;
 кийимдерин

сактоо:

сезондук

пайдалануу

боюнча

жайгаштыруу; ж ыштыгы боюнча; жарашыгына жараша;
 кийими

сактоо

үчүн

зарыл

болгон

материалдарды,

куралдарды колдонууга;
 үтүк, ийне, төөнөгүч, кайчы менен иштөөдө
нускамасына ылайык пайдаланууга;
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коопсуздук

 көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.
Бут кийим:
 бут кийимди дайындоосу боюнча туура пайдалануу: үй
үчүн,

көчө

үчүн,

спорттук,

күнүмдүк,

майрамдык;

сезонго жараша: кышкы, жайкы, жазгы бут кийим;
 бут кийимдин кандай материалдан жасалганын аныктоо:
тери, кийиз, резина, токулган (кездеме);
 бут

кийимге

кам

к өрүүгө:

жууп,

ным

бут

кийимди

кургатуу, тазалоого;
 бут кийим пайдалануу

жана сактоо боюнча буюмдарды

колдонууга;
 бут

кийимдерди

атайын

орундарга

сарамжалдуу

жайгаштыруу жолу.
Турак-жай:
 мектеп

жана

үй

шарттарынын

негизги

мазмунун,

функционалдык белгисин атоого;
 эмеректин аттарын жана анын бөлүктөрүн
 үйгө
 үйдү

атоону;

коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;
тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

туруу

үчүн

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;
 үйгө жарык берүүнүн ченемдерин сактоону;
 тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды
сактоо ыкмаларын колдонууну;
 бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;
 бөлмө

өсүмдүктөрүн

кам

көрүү

боюнча

гигиеналык

талаптарды жана коопсуздук эрежелерин сактоого;
 сакталган

анализаторлорду

алууда колд онуу;
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коомдук -турмуштук

багыт

 турмуш-тиричилик

буюмдарын

коопсуздук

эрежелерин

сактоо менен колдонуу.
Тамактануу:
 Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы
келбети боюнча айырмалай билүү;
 Нукура таза

тамак -ашты айырмалай билүү;

 жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;
 азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү,
мөмө-жемиштерди

чыгарганды,

суюк

азыктарды

куйганды, ж.б.;
 кесүү аспаптары жана шаймандары менен иштөөдө, тамак
даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;
 жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак
суу куюу;
 таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;
 дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.
Транспорт:
 транспорт каражаттарын таануу;


Жүргүнчү ташуучу

 Жүргүнчү

транспортту пайдалануу;

ташуучу

унаа

аялдамаларынын

мүнө здүү

өзгөчөлүктөрү боюнча табууга;
 транспорт

каражаттарынын

номерлерин

орундарын табуу (көрүүсү калган


Жүргүнчү

билеттерин

жайгаштыруу

сокур балдар үчүн);

сатып

алууну,

жүргүнчү

документтери менен иш алып барууну;
 коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
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Жүрүм-турум маданияты:
 күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;
 курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;
 курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууд а жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
 баарлашуунун

кептик

эмес

(калыбын кармай билүү,

каражаттарын

колдонууга

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
 курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылууга;
 театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;
 дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап
алууга укуктуу;
 токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;
 белектерди тандоого.
Медициналык жардам көрсөтүү:
 дары

каражаттарын

колдонууга,

врачтын

дайындоосу

боюнча

гана

дары кутучада дары сактоо эрежелерин сактоого;

 термометрди пайдаланууга;
 көрүүнү

оптикалык коррекциялоо

каражаттарына

кам

көрүүгө (көрүүсү калган сокур балдарга);
 көз үчүн, көрүү чарчоосун
сокур

балдарга)

же

алып салуу үчүн (көрүүсү калган

алдын

алуу

үчүн

гимнастикалык

комплекстер жүзөгө ашырууну;
 ар

түрдүү

тейлөө

кызматтарга,

кайрылууну.
Сатуу мекемелери:
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кызмат

мекемелерине

 дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;
 соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу;
 соода түйүндөрүнүн

көрсөткүчтөрүн таба билүү;

 дүкөн режимин билүү;
 дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу;
 соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү;
 сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;
 сатып алуучунун сүйлөө этикеттин пайдалануу;
 акча банкнотторун пайдалануу.
Сокур окуучулар таякчаны колдонуунун ар түрдүү ыкмалары,
методдору

жана техникалары

алуудагы

башка

техникалык

менен

таанышышат. Алар багыт

каражаттар

жөнүндө

баштапкы

элестөөлөр, ошондой эле, "карта -план"жана "карта жол" жөнүндөгү
баштапкы элестөөлөр калыптанат. Сокур окуучулар аларды түзүү
боюнча

алгачкы көндүмдөргө ээ болушат. Окуучулар

этикеттин эрежелерин сактоо менен

сүйлөө

ар кан дай жагдайларда

тааныш жана бейтааныш адамдарга жардам сурап

кайрылууну

үйрөнүшөт.
Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу:
 Көргөн

курдаштары

кыймылдоодо
 мектептин

жана

чоӊ

кишилер

менен

бирге

туура калыпты сактоого;

бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө, тепк ичтен түшүүдө

жана чыгууда

курдаштары жана / же чоӊ кишилер

менен

чогуу кыймылдаганды;
 таякты пайдаланып бөтөн мейкиндикте

аны коштоп жүргөн

адам менен жол жүргөндү;
 тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан
сурап кайрылуу;
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жардам

 мектеп

класстарынан,

мектеп

имаратынан

таяк

менен

жүргөндү.
Тийип сезүү жана майда моториканы өнүктүрүү
" Тийип сезүү жана майда моториканы
изилдөө натыйжасында сокур
жана билим алууда,

өнүктүрүү"курсун

окуучулардын, колунун түзүлүшү

дүйнөнү таануда анын мүмк үнчүлүктөрүн

пайдалануу жөнүндө жалпы түшүнүк калыптанат. Окуучулардын
изилдөө иш аракеттерин жакшыртууга керектүү манжаларынын
жана колдорунун

так макулдашылган кыймылдары

өнүгөт.

Сокур окуучулар үйрөнөт:
Сокурлардын жашоосунда тийип сезүүнүн рол у:
 курчап турган дүйнөнү, объекттерди жана кубулуштарды
таанууну өнүктүрүү

үчүн

тийип

сезүүнүн

маанилүүлүгүн

түшүнүүгө;
 активдүүлүктү

жана

зээндүүлүктү

өнүктүрүү

үчүн

тийип

сезүүнүн маанилүүлүгүн түшүнүүгө;
 тийип сезүүнүн жашоо ишмердүүлүгү үчүн ролун түшүнүшөт.
Колдордун түзүмү жана

мүмкүнчүлүктөрү тууралуу

элестөөлөрүн калыптандыруу:
 билек жана манжалар менен ар кандай кыймылдарды аткаруу,
колду чиелеништирүү;
 рационалдуу изилдөө иш -аракеттерди жүзөгө ашыруу;
 тийип сезүү аркылуу кабыл алуунун жо лдору жана ыкмаларын
өздөштүрүү;
 предмет-мейкиндик чөйрөнү өздөштүрүү.
Тийип

сезүү

аркылуу

сенсордук

көндүмдөрүн калыптандыруу :
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эталондорду

изилдөө

 Тийип сезүү аркылуу ар түрдүү

рельефтер менен аткарылган

сенсордук эталондорду изилдөө

(көлөмдүк, жалпа к) алардын

сүрөтүн окуу;
 чекит, сызык, геометриялык фигураларды таанып, атын атоо
(үч бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек, шар).
Предметтердин тийип сезүү

белгилери жана фактурасы жөнүндө

элестөөлөрдү түзүү:
 буюмдардын

негизги

тийүү

каси еттери

ошондой эле кыртыш мүнөзү боюнча,

жана

белгилери,

таануу жана аларды

бөлүүү;
 дүйнөнүн объектилерин алардын өзгөчөлүктөрү, касиеттери
жана фактурасына ылайык айырмалоо жолдорун.
Буюмдардын көлөмү тууралуу элестөөлөрүн калыптандыруу:
 тийип

сезүү

аркылуу

ар

түрдүү

өлчөмдөгү

буюмдарды

текшерүү жана салыштыруу;
 тийип сезүү көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен буюмдарды
текшерүү жүргүзүү (алакан, манжалары ж.б.);
Жөнөкөй

жана

татаал

формадагы

буюмдарды

сезип

кабылдоосун өнүктүрүү:
 жөнөкөй

буюмдарды

тийип

сезүү

аркылуу

изилдеп,

сенсордук эталондорго байланыштыруу;
 реалдуу объекттерди

алардын рельефтүү сүрөттөрү менен

байланыштыруу;
Тийип сезүүнү

колдонуп микротүздүктө багыт алууну өнүктүрүү:

 тийип сезүүнүн колдонуп микротүздүктүн чегин, ортосун ,
(барак, стол) бөлүп, тийип сезүүнүн ыкмаларын колдонуу
менен

горизонталдын /

вертикалдын

жактардын паралелин байланыштыруу;
 тифлотехникалык каражаттарды пайдалануу.
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ортосун таап,

Тийип сезүүнү адам жөнүндө элестөөлөрүн калыптандырууда
колдонуу:
 өзүн

коом

мүчөсү

катары

сезүүдө

адам

жөнүндө

элестөөлөрүн пайдалануу;
 курдаштары

жана

кишилер

таанышууда тийип сезүү

менен

пикир

ыкмаларын колдонуу.

Инклюзивдик билим берүү

3.1.3.
иштеген

мектептин

башталгыч

билим

азиз -

берүү

берүүнүн ылайыкташылган
өздөштүрүүнүн

алышууда,

идеялары менен

сокур
боюнча

окуучулардын
жалпы

билим

болжолдуу программасын

белгиленген

жыйынтыктарына

жетүүсүн баалоо системасы
Азиз-сокур окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү
жыйынтыктарындагы жетишкендиктерине баа берүү жолдорун
аныктоодо

төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:

1)

өнүгүүүнүн

жекече

жана

типологиялык

өзгөчөлүктөрүнө жана сокур окуучулардын атайын билим алуу
муктаждыктарына жараша
2)

сокур

баалоону чектөө;

окуучулардын

психикалык

жана

коомдук

өнүгүүсүн, жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүнд өгү өзгөрүүлөрдү
изилдөө

менен,

жетишкендиктериндеги

динамикасына

баа

берүү;
3) сокур окуучулар үчүн БББ ЖББЫБПтын мазмунунун
өздөштүрүү жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо
өлчөө параметрлерди, критерийлерди жана инструменттердин
биримдиги

калыс баалоону камсыз кыла алат.
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БББ

ЖББЫБПты

окуучулардын

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө

билим берүү иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле
кылуу, баа берүү үчүн

үч топтогу күтүлгөн натыйжаларга

жетүүгө жол берет : жеке, метапредметтик жана предметтик.
Азиз-сокур

баланын

күчтүү

жагы

предметтер боюнча сабакта ийгилик
бул

болуп

саналган

жагдайын тү зүү зарыл,

балдар кээде ага жардам сурап кайрылуусуна жол т үзөт.

Башка сөз менен айтканда, мугалимдер сабакта окуучулар
атайын билим алуу муктаждыктары бар балага гана берип
эмес, ал бала башкаларга жардам бергендей кылып,

ар бир

бала

керек.

сабакк а

активдүү

катыша

алгандай

куруу

Ошентип, сокур бала өзүн зарыл жана пайдалуу сезүүгө
жөндөмдүү

болот.

Жеке

жетишкендиктерин

мониторинг жүргүзүү учурунда

баалоо

жүзөгө ашырылышы мүмкүн,

баа берүүнүн мазмуну инклюзивдик билим бер үүнүн

негизги

принциптерин,

денелик

окуучулардын

акыл -эс

жана

өзгөчөлүктөрүн , жекече атайын билим берүү керектөөлөрүн
эске алуу менен билим берүү уюму тарабынан аныкталат.
БББ

ЖББЫБПты

жетишкендиктерин
предметтер

баалоо

боюнча,

курстары боюнча

өздөштүрүү
с окур

жыйынтыктарындагы
окуучулардын

коррекциялык -өнүктүрүү

өзүнчө
аймактын

пландаштырылган натыйжаларга

жетишүү

болуп саналат.
Окуу

предметтерин

жетишкендиктер
жыйынтыктарды
билим

алуу

өздөштүрүү

менен
баалоо

жыйынтыктарындагы

байланышкан

системасы,

жетишкендиктеринин

сокур

предметтик
о куучулардын

динамикасын

баалоону

камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү баалоо
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менен

предметтик

мазмунду

өздөштүрүү

денгээлин

баалоону камтыйт.
Окуу

сабактарын

өздөштүрүү

менен

байланышкан

предметтик натыйжал арга баа берүү объектиси, андан ары
күнүмдүк жашоо шартка көнүү боюнча окуучулардын

окуу-

таанып

чечүү

билүү,

окуу-практикалык

маселелерди

жөндөмдүүлүгү болуп саналат.
Жыйынтыктоо

баалоо

сабактагы

ккыймылдарды

ийгиликтүү өздөштүрүүсүн контролдоо менен ч ектелет.
Баалоо программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:
1)

стандарттын

мазмунунда

к өрсөтүлгөн

жыйынтыктардын толук тизмеси баалоо критерийлери катары
кызмат кылат. Ошол

белгиленген

натыйжалардын тизмеси

билим берүү уюму тарабынан

өз алдынча кеӊейтилиши

мүмкүн;
2) ар бир жыйынтыктын көрсөткүчтөр үн

жана баалоо

көрсөткүчтөрүнүн тизмесин.
Пландаштырылган
баалоо

толук

натыйжаларга

болуш

үчүн

жетишкендиктерин

ата -энелердин

өкүлдөрдүн) пикирин эске алуу керек,
маанилүү

парамет ри

чөйрөлөрдө

(мектеп,

окуучулардын
үй -бүлө),

(мыйзамдуу

анткени баалоонун
ар

кандай

күндөлүк

коомдук

турмушунда,

өз

даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн көрс өтүүсү болуп саналат.
Жыйынтык
чыгарылат, алар

баага

предметтер

билим берүүнүн

боюнча

кийинки

натыйжалар
баскычка өтүү

мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат.
түзөтүү-

өнүктүрүүчү

аймактын

өздөштүрүү менен байланышкан

курстардын

мазмунун

жыйынтыктар Стандарттын

талаптарына ылайык акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок
811

окуучунун

жеке

делосуна

"укту"

деген

жазуу

түрүнд ө

чагылдырылат.
Окуучуга

карата

жүрүшүндө, о.э.

баалоо

2022-жылы

педагогикалык

анын

аккредиттөөнүн

кадрларды аттестациялоонун

чегинде жүзөгө ашырылат.
Бул

окуучулардын

жыйынтыктарындагы

БББ

ЖББЫБПты

жетишкендиктерди

ПМПКлардын

мониторинг

изилдөө

натыйжаларын

эске

менен

натыйжаларга

алуу

жетишүүгө

акыркы

негизделген.
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өздөштүрүү

баалоо
жана

мүнөздөмөлөрү

өнүктүрүүнүн
баа

берүү

жүрүшүндө
күтүлүүчү

жыйынтыгына

3.2. Мазмундуу бөлүм
3.2.1.

Инклюзивдик

окуучулардын

билим

жалпы

берүү

(универсалдуу)

шартында

окуу

сокур

иш -аракеттерин

(ЖОИ) калыптандыруу программасы.
Окуу

сабактар

боюнча

жалпы

иш-аракеттерин

көрсөткөн,

сокур окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин
калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык

компоненттеринде

окуучулардын

таанып

кеӊири

билүү

жана

багыт

алуусуна,

билим

берүү

сокур

максатарын

өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.
ЖОИ программасы сокур окуучулардын инсандык, жөнгө салуу,
таанып-билүүчүлүк

жана

коммуникативдик

иш -аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Инсандык жалпы окуу

иш -аракеттерине төмөнкүлөр кирет:

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички
абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт
алуу жана "Жакшы окуучу" үлгүсүн кабыл алуу;
 коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

материалдарына

окуу -таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

муктаждыкты

өнүктүрүү,

окутуу

сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды

колдонуу жөндөмү;
 мугалимдердин,

балдардын,

ата -энелердин

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү
ийгиликсиздиктин

баалоосун
ийгиликтин /

себептерин түшүнүүгө багыт алуу;

 өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;
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 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жашкурагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек
коргоо:

жашоого
калган

орнотуу, аны

(анын

ичинде

көрүү,

угуу,

өзгөрүүсүз

теринин

анализаторлор

сезгичтигин,

ж.б.)

реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда

ишке ашыруу;
 кыймылдуу активдүүлүктүн

зарылдыгы, мобилдүүлүк;

 өз алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз
карандысыздыкка багыт алуу;
 экологиялык

маданияттын

баалуулуктары н
экологиялык,

кабыл

негиздери:
алуу,

сарамжалдуу,

табигый

өз

дүйнөнүн

ишмердүүлүгүндө

саламаттык -жүрүм-турумдун

нормалары ээрчүү даярдыгы;
 дүйнө

жана

улуттук

көркөм

маданият

негизинде сулуулук жана эстетикалык

менен

таанышуу

сезимин өнүктүрүү;

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн бил үү.
Жөнгө

салуучу жалпы окуу

иш -аракеттери төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;
 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте
жаңы окуу материалында
 коюлган тапшырмалар
ылайык

иш -аракет кылуу;
боюнча, ишке ашыруу шарттарына

иш-аракеттерин пландоо;

 натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү жүргүзүүнү;
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текшерүү

жана

акыркы

 милдеттерди

жыйынтык

деӊгээлинде баа

талаптарына

берүү, иш -аракеттерди

ылайык
жүзөгө

тиешелүү
ашыруунун

тууралыгын баалоо;
 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын
сунуштарын жана
 сакталган

баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;

анализаторлорду

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;
 иш-аракет
аларга

баа

аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,
берүү

жана

эсепке

алуунун

негизинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары
жөнүндө жазууну пайдаланууга;


зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;



Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

аракеттерди кылуу.
Таанып билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар менен
көрсөтүлгөн:
 окуу максаттарын
үчүн

ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө

(рельефтүү -чекиттик

Брайл

арибин

пайдалануунун

негизинде) окуу китептерин, энцикл опедияларды, маалымдама
китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде
контролдонуучу Интернет мейкиндигинде

окуу (анын ичинде

электрондук, санариптик);
 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты рельефтүү чекиттик Брайл арибин колдонуп, үн жаздыр уу, жалпак жазуу
аркылуу

жазышат,

анын

колдонуу;
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ичинде

МКТ

инструменттерин



маселелерди

чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;



көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин
билип,

билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүн

тийиштүү

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;


аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу
жана

классификация

сыяктуу

логикалык

операцияларды

критерийлерди жана негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;
 айлананын кубулуштарын

изилдөө алкагында

себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;


объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

алардын

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;


аналогияларды түзүү;



маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;


билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;


ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.

Коммуникативдик жалпы окуу

иш -аракеттер төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 Коммуникативдик

милдеттерди

болгон каражаттарды
берүүнү колдоонуу

ишке

ашыруу

туура колдонуу,

үчүн

зарыл

монологдук айтып

менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын

жана аралыктан баарлашуу каражаттарын

колдонуу аркылуу

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү ;
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 ар түрдүү

ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн

кызматташуу позициясына умтулуу;
 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;
 маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым
жасоо;


монологдук айтып берүүнү куруу
туура колдонуу,



ар

кандай

баарлашуу каражаттарын

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;

оозеки

тапшырмалардын

толуктоочу ыкмаларды,

туура

калган көрүүнү

чечүү

үчүн

кантип колдонууну

билүү;


шериги

менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес

каражаттарды колдонуу.


жалпы

окуу

окуучулардын
таанып

иш-аракеттерин
жалпы

билүүсүнүн

калыптандыруу,

маданиятын,
өнүгүү

баалуулук

маселелерин

кылуучу, сабактан тышкаркы иш -чараларда
коррекциялык- өнүктүрүүчүү аймактын

сокур

-инсандык,

чечүүнү

камсыз

жана сабактарда,

курстарын да

ишке

ашырылат.
Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -аракеттерин
калыптандыруу
"Математика",

"Кыргыз
"Мекен

/

орус

таануу

тили",

(адам,

"Адабий

окуу",

жаратылыш,

коом)",

"Технология (эмгек)" "Көркөм искусство "," Музыка "," Дене
тарбия

"

сы яктуу

өнүктүрүүчү
ритмика","

окуу

аймактардын
калган

сабактарында

жана

"Адаптивдүү

көрүүнүн

жана

дене

көрүп

коррекциялык тарбия
кабыл

жана

алуунун

коопсуздугу, жана аны өнүктүрүү ", "Социалдык -турмуштук багыт
алуу", "Мейкиндикте багыт алуу" курстарында ишке ашырылат.
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Жалпы

(универсалдык)

иш -аракеттер

төмөнкү

окуу

предметтердин алкагында калыптандырылат:

"Кыргыз / орус тили":
 анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды
түзүү боюнча логикалык аракеттер;
 символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты
тамга менен);
 билимдердин структуралаштыруу;
 билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;
 окуу иш-аракеттерин алгоритмизациялоо;
 ой-жүгүртүүнүн логикалык тизмегин түзүү;
 оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү жана эрктүү сүйлөө;
 моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) жана
моделди кайра куруу (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү);
 пландаштыруу,

контролдоо

жана

жыйынтыктын

натыйжалуугун текшерүү;
 жаш

курагына

функцияларын,

тийиштүү
анын

кептин

ичинде

формаларын

толуктоочу

жана

функциясын

пайдалануу.

"Адабий окуу":
 сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур

окуучулардын,

"Мен-образын" түшүнүүнү;
 окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын тагдырына
көз салуу аркылуу окуучунун инсандык
калыптандыруу;
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багыт

алуусун

 адабий чыгармалардын каармандарын

сезимдик натыйжалуу

аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу

негизинде

өзүн-өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;
 жаратылышты сүйүү сезими;
 каармандардын

аракеттеринин

мазмуну н

жана

маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;
 дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун
негизинде

сулуулук

жана

эстетикалык

сезимдерин

иштеп

чыгуу;
 каармандардын

аракеттеринин

мазмунун

жана

маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;
 окуялардын сүрөттөрүн жана каармандардын иш - аракеттерин
оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра түзүү);
 баарлашуу

максаттарын,

өзгөчөлүктөрүн

эске

анын

алуу

ичинде

менен,

угуучунун

аудио -визуалдык

каражаттарын пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү
жана көркөм куруу;
 окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык
себеп- ырааттуулугун түзүү;
 олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий
чыгарманын планын куруу;
 билимдерди түзүмдөштүрүү;
 өз оюн жана эр кин позициясын иштеп чыгуу;
 көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;
 билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);
 "көргөн

-

көрбөгөн"

системасынын

өнөктөштөр менен кызматташуу ;
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координаттарында

 Окулган чыгармаларды жана башка

иштерди талкуулоодо

"сокур-сокур" системасынын координаттарында өнөктөштөр
менен кызматташуу.

"Чет тили":
 окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;
 ар

кандай

баарлашуу

коммуникативдик

милдеттерди

аткаруу

үчүн

каражаттарды, өзгөчө кеп каражаттарын

шайкеш пайдалануу,

монологдук

пикир түзүү,

жөнөкөй

диалог куруу;
 оозеки жана жазуу кебинде
 маектешинин

кептик пикир куруу;

уга билүү, күнүмдүк темалар боюнча экинчи

тарапка өз пикирин билдирүү жана түшүнүктүү түрдө жөнөк өй
маек алып баруу;
 чет тилин үйрөнүүдө "сокур -сокур", "көргөн - көрбөгөн"
системасынын координаттарында өнөктөштөр менен иштөө
жөндөмдүүлүгүнө;
 маданияттар

аралык

диалогдун

компетенттүүлүгү,

башка

өлкөлөргө жана элдерге карата оң маанай деңгээлиндеги ички
позициянын калыптануусу.
" Чет тили" курсун үйрөнүү учурунда кенже

сокур окуучулар:

 эне тили сабактарында алынган ыкмаларга негизделген текст
менен иштөө ыкмаларын жакшыртышат (аталышы боюнча
тексттин мазмунун алдын алуу, тексттеги сүрөттөргө ыл айык,
текстти

көчүрүүнү, ошондой эле тексттен өзүнчө сөздөрдү

жана сүйлөмдөрдү жазууну, жана башкалар);
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 сөз маанисин сөз түзүү элементтерин колдонуу менен сөздүн
маанисин ачуу боюнча

ар түрдүү ыкмаларды

үйрөнүү;

синоним, антонимдерди; контекстке байлан ыштуу;
 жалпы кептик байланыш ыкмаларын жакшыртышат, мисалы,
сүйлөө калыбын пайдалануу менен маекти баштоо

жана

токтотуу, суроо берип жана кайра сурап маекти колдоо;
 өзүн-өзү башкара билүү, өзүн өзү сыйлоо сезимин билүүгө
үйрөтүү;
 тапшырмаларды

өз

алд ынча

(мультимедиа

колдонмолор

болуш керек) атайын компютерди колдонуу менен аткарууну
үйрөнүшөт.
Жалпы билим берүүчү жана атайын билим берүү көндүмдөрү,
ошондой эле коомдук -маданий маалымат алуу, сүйлөө ишинин
негизги

түрлөрү

процессинде

менен

байланыш

калыптанат.

мүмкүнчүлүктөрү н

Ошондуктан,

алар

түзүү

тематикалык

пландаштырууда өз алдынча бөлүнбөйт.
"Математика":
 математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана
алгоритмдик иш уюштуруу;
 коюлган максатына жана аны ишке ашыруу шарттарына
ылайык

иш-аракеттерин пландаштыруу;

 натыйжа боюнча акыркы

жана кадамдык контролду ишке

ашыруу;
 маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды
жана натыйжасын

айырмалоо;

 максатка жетүү үчүн

жол тандоо;
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 олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация
(мис, объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);
 элементардык маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;
 математика сабактарында
көрбөгөн"

"сокур -сокур", "көргөн -

системасынын координаттарында

математикалык жана практикалык маселелерди чечүүдө,
мисалы дүкөндөн эс ептөө сыяктуу, өнөктөштөр менен
иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;
 практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык
кепти аң-сезимдүү пайдаланышат.
"Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)":
 алардын өлкө үчүн сыймыктануу сезимин түзүү, Кыргызстанда
олуттуу тарыхый окуяларды билүү;
 өз өлкөсү, шаары үчүн сүйүү сезими; өз улутун сезүү;
 Кыргыз

Республикасынын

маданиятын

элдеринин,

дүйнө

элинин

жана каада -салттарын урматтоого;

 окуу ишин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүүлүгү;
 экологиялык маданиятты калыптандыруу: табигый дүйнөнүн
баалуулуктарын
экологиялык,

кабыл

алуу,

жаратылышты

өз

коргоо

ишмердүүлүгүндө
жана

сарамжалдуу

пайдалануу, саламат жүрүм -турум нормаларын колдонуу;
 негизги адеп-ахлактык нормаларды жана башка адамдарга,
коомдук топтор жана жамааттар арасындагы

мамилелеринин

эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу боюнча багыт алуу;
 сергек

жашоону

анализаторлор

орнотуу
коргоо

бузулууларына)реалдуу
турумунда

боюнча
жана

(анын

ичинде

бардык

начар

көрүүнүн

иш -аракеттерди жасоо

жана жүрүм -

ан ы ишке ашыруу;
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 белги-символдук каражаттарды
даяр

моделдерди

пайдалануу, анын ичинде

кубулуштарын

түшүндүрүүдө

же

объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;
 жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин

ышкы

белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин негизи нде
салыштыруу, сериация жана аналитикалык жана синтетикалык
ишин жүзөгө ашыруу;
 сакталган көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү жана

издөө -

багыт алуу ролун шайкеш пайдалануу;
 сакталган

анализаторлордун

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун калып тандырууга шайкеш пайдалануу;
 курчап турган дүйнөнү таануууда - "сокур-сокур","көргөн көрбөгөн"

координаттар системасында боюнча өнөктөштөр

менен иштөө жөндөмү;
 ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн

тиешелүү кеп

каражаттарын колдонуу, монолог кебин түзүү, кептин диалог
формасына ээ болуу;
 өз иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну уюштуруу
үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;
 дүйнө жөнүндө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматтарды
жазууга, анын ичинде МКТ инструменттерин колдонуу менен;
"Музыка":
 дүйнө

жана

жанрлары

улуттук

менен

музыкалык

таанышуунун

маданияттын
негизинде

ар

сулуулук

түрдүү
жана

эстетикалык сезимдерин өнүктүрүү;
 музыкалык искусствонун жеткиликтүү түрлөрүн билүү;
 музыкалык искусство жөнүндө
болуу;
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эстетикалык элестөөлөргө э э

 музыканы эмоционалдуу
 музыкалык

кабыл алууну өнүктүрүү;

материалдын

компенсатордук

негизинде

анализаторлордун

ишмердүүлүк

жолдорун

шайкеш

пайдалануу;
 жамааттык музыкалык иш -чараларга катышуу;
 музыкалык ишмердүүлүктө
көрбөгөн"

(хордо ырдоо, ж.б.) "көргөн -

"сокур -сокур" системасынын координаттарында

өнөктөштөр менен иштей билүү.
"Көркөм искусство. Тифлографика":
 окуу маселесин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүү;
 көркөм

иш

жыйынтыгына

окутуу

жана

таанып

билүү

кызыкчылыгы;
 окуучулардын

чыгармачыл

ишмердүүлүгүндө

табигый жана коомдук -маданий

дүйнөнүн

объекттери

менен

кубулуштарын моделдештирүү жана алмаштыруу;
 максатына жана аны чечүү үчүн шарттарына ылайык, алардын
иш-аракеттеринин уюштуруу;
 жетишкендиктерин

жетиштүү

тү шүнүү,

көркөм

жана

жемиштүү иш- натыйжасын баалоого жөндөмдүүлүгү;
 суроо

берүү

жөндөмдүүлүгү

(таанып

билүү,

тактоо,

коммуникативдик мүнөздөгү );
 билим

мейкиндигин

өнүктүрүү,

чараларды ишке ашырууга

кеңейтүү;

жемиштүү

иш -

сезүү көндүмдөрдү, толуктоочу

ыкмаларды туура колдонуу;
 чыгармачылык

жана

изилдөө

мүнөзүндөгү

маселелерди

чыгаруу ыкмаларын камсыз кылуу;
 зарыл

практикалык

жардамды

алууга жөндөмдүүлүк;
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туура

талап

кылууга

жана

 көркөм иштин түрлөрү боюнча тажрыйбасын кеңейтүү;
 көркөм ишмердүүлүктө

"кө ргөн - көрбөгөн",

"сокур -сокур"

системасынын координаттарында өнөктөштөр менен иштей
билүү.

"Технология (эмгек)":
 предметтик-практикалык маселелерди чечүү үчүн жеткиликтүү
эмгек милдеттерди аткарууга жөндөмдүүлүгү;
 аналитикалык-синтетикалык

ишин

жүзөгө

(салыштыруу, талдоо, маанилүү белгилерин

ашыруу

тандап алуу,

классификация жана алардын синтези) эмгек ишин өздөштүрүү
учурунда;
 практикалык ишмердүүлүктө
ичинде
 суроо

бардык анализаторлор (анын

сакталган көрүүнү) пайдалануу;
берүү

жөндөмдүүлүгү

(та анып

билүү,

тактоо,

коммуникативдик мүнөздөгү) мугалим жана курдаштары менен
бир беткей

кызматташууда багыт алуу үчүн;

"Дене тарбия":
 "Мен образын" спорттук иш -субъект катары

кабыл алуу,

инсандык жеке аныктоо;
 ден

соолугун

бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

дене

тарбия

маанилүүлүгүн түшүнүү;
 коомдук

жана

карандысыздыгы

үй -бүлөдөгү
өнүктүрүү

маанилүүлүгүн түшүнүү;
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өз

алдынчалуулугу

үчүн

күндүн

жана

режимин

көз

сактоо

 адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү
үчүн дене тарбия маанисин

баштапкы

түш үнүктөргө ээ

болуу;
 кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча тажрыйбаны
өздөштүрүүгө;
 кыймыл активдүүлүккө багыт алуу, өзүн -өзү кабыл алуу, дене
тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы сактоо жөндөмдүүлүгү;
 дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, то птоо;
 машыгуу учурунда иш -аракеттерди көрсөтүлгөн ырааттуулукта
кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;
 машыгуу

учурунда

кыйынчылыктарга

туруштук

берүүгө

түрткү иштеп чыгуу;
 өз жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн
жасоодо, туура баа берүү жөндөм ү;
 физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын
ала билүүнү;
 физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга
жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;
 кыймылга

жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичине

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып кирүү жөндөмү;
 өзгөрүүсүз

анализаторлорду

ыктыярдуу

кыймыл -аткарууда

пайдаланууга;
 ишмердүүлүк ыкмасын жана ишинин натыйжасын айырмалай
билүү жөндөмүнө;
 дени

сак

жана

коопсуз

жашоону

жөндөө,

саламаттыкты

сактоонун, жүрүм -туруму; дени сак жана коопсуз жашоо
эрежелерин өздөштүрүү ;
 кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти
пайдалануу;
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 машыгуу учурунда

"көргөн - көрбөгөн",

"сокур - сокур "

координаттар системасында улуу адамдар жана курдаштары
менен өз ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;
 дене тарбия

сабактарын да баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу, түшүнүү жана

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактын алкагында төмөнкү
(универсалдык)

иш -аракеттер

жалпы

калыптандырылат:

"Ийкемдүү дене тарбия":
 Мен образын" спорттук иш-субъект катары

кабыл алуу,

инсандык жеке аныктоо;
 ийкемдүү дене тарбия, түрткү берүүчү иш менен камсыз кылуу
максатында ортосунда тыгыз байланыш түзүү, ден соолугун
бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

түзөтүүчү

дене

тарбия

көнүгүүлөрдүн маанилүүлүгүн түшүнүү;
 ийгиликке
өнүгүүдөгү

жетүүнүн

мотивациясын

өнүктүрүү,

жана кыймыл сферасындагы

физикалык

бузулуулардан

арылууга даярдыгын иштеп чыгуу;
 жашоого маанилүү кыймылдардын аткарылышында берилген
ыраттуулукту карманууга жөндөмү;
 өздөштүрүлгөн

кыймылдарынын

туура

аткарылышын

контролдоо;
 машыгуу учурунда кыймылдарга туура баа берүү жөндөмү;
 кыйынчылыктарды жоюуга жана кыймыл -аракеттерди жасоо
үчүн күч жана энергия муштап, күч топтоо өзүн жөнгө салуу
жөндөмү катары;
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 көнүгүүлөрдү
физикалык

аткарууда

сакталган

пассивдүүлүктө,

коррекциялоодо

анализаторлорду

стереотиптүү

кыймылдарды

калыптанып жигердүү пайдаланууга;

 кыймыл органдардын жана алардын функциялары, кыймыл аракеттеринин мазмунуна, мүнөзүнө жараша өзгөчөлөнүү жана
баа

берүү

боюнча

аналитикалы к

жана

синтетикалык

көндүмдөр;
 кыймыл-аракеттердин этабына, алардын макулдашуусу

жана

ритминин негизинде ички планын түзүү;
 конкреттүү

шарттарга

жараша,

кыймыл

маселесин

(мугалимдин жардамы менен) чечүү жолдорун ар түрдүүлүгү;
 кыймыл

иш-аракеттерди

(көнү гүү)

жүзөгө

ашырууда

практикалык алгоритмизация;
 конкреттүү

шарттарга

жараша,

түзөтүүчү

көнүгүүлөрдү

аткаруу үчүн кыйла натыйжалуу жолдорун тандап алуу;
 түзөтүүчү көнүгүүлөрдүн көз карандысыз жана натыйжалуу
ишке ашыруу үчүн негиз болуп мейкиндик багыт ыкмаларын
иштеп чыгуу;
 улуу адамдар
көрбөгөн",

жана курбулары менен

өз ара "көргөн -

"сокур -сокур" системасынын координаттарында

өнөктөштөр менен иштей билүү жөндөмдүүлүгү;
"Калган көрүүнү коргоо, көрүп кабыл алууну өнүктүрүү":
 калган

көрүүнү

коргоо

зарылдыгы

жөнүндө

түшүндүрүү,

окутуу жана иш жүзүндө колдонуу жөндөмү;
 калган көрүүнү өнүктүрүү боюнча иш -чаралар

жана көрүп

кабыл алуу ортосундагы байланышты түзүү, ниет жана
функцияларын өнүктүрүү натыйжасында;
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көрүү

 сезүү

иш-аракеттерди

кылууг а

муктаждыкты

өнүктүрүү,

сезүү аркылуу таанып билүүнүн ар кандай жолдорун окуу
максаттарына тиешелүү

пайдалануу;

 көрүп кабыл алууну таанып билүүнүн процесси

катары

өнүктүрүү;
 перцептивдүү

иш -аракеттин

тапшырманын

жыйынтык

талаптарына ылайык ке лүүсүнө жараша туура баа берүү;
 таанып билүү

максатын өз алдынча тандап алуу жана көрүп

кабыл алуу шартында билдирүү;
 ишмердүүлүктө

натыйжаларга жетишүү үчүн толуктоочу

жолу катары көрүү кыймылдарын ыраттулугун жөнгө салуу;
 аныктоо

белгилерин

бөлүп

көрсөтүү

үчүн

объектилерди

талдоо (түс, көлөмү, өлчөмү, курамы);
 көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү
алуу ролун

жана

издөө -багыт

шайкеш пайдалануу;

 аналитикалык-синтетикалык

ишин

жүзөгө

(салыштыруу, талдоо, маанилүү белгилерин

ашыруу

тандап алуу,

классификация жана алардын синтези);
 көрүү- кыймылдык

макулдашууну өнүктүрүү;

 имейкиндикте багыт алууда калган көрүүнү пайдалануу;
 "көргөн

-

көрбөгөн",

координаттарында

"сокур -сокур"

калган

көрүүнү

системасынын

колдонуу

аркылуу

өнөктөштөр менен иштей билүү;

"Коомдук-турмуштук багыт алуу":
 көз карандысыздык үчүн коомдук -керектөө багыт алуунун
ыкмаларын өздөштүрүү маанилүүлүгүн түшүнүү;
 коомдук-турмуштук көз карандысыздыгына багыт алуу;
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 улуу адамдар жана курдаштардын баалоосунда
ишмердүүлүктүн

турмуштук,

баарлашуу

багыт алуу,
сфераларында

ийгилигин/ ийгиликсиздигинин себептерин түшүнүү;
 курчап турган объектилер жана

алар менен иш -аракеттер

жөнүндө конкреттүү түшүнүктөргө ээ болуу;
 коомдук-турмуштук

багыт алуу боюнча окутуу жана таанып

билүү кызыкчылыгын иштеп чыгуу;
 коомдук-турмуштук
үчүн

багыт алууда натыйжаларга жетишүү

толуктоочу

жол

катары

иш -аракеттерди

алгоритмдештирүүнү пайдалануу;
 конкреттүү

шарттарга

жараша

коомдук -тиричилик

маселелерин чечүү үчүн кыйла натыйжалуу жолдорду

тандап

алуу;
 коомдук-турмуштук

багыт

алуу

үчүн

аналитикалык -

синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу (салыштыруу, талдоо,
маанилүү
алардын

белгилерин
синтези)

тандап

үчүн

алуу,

негиздерди

класси фикация
жана

жана

критерийлерди

тандоо;
 коомдук-турмуштук багыт алууда практикалык көндүмдөрүн
жана адаттарды өздөштүрүү үчүн сакталган анализаторлорду
пайдалануу;
 коомдук-турмуштук
салыштыруу,

талдоо,

багыт

алуу

курчаган

окутуу

объектилери

процессинде
(буюмдарды)

топтоону өздөштүрүү;
 биргелешкен өндүрүштүк иш -аракеттерин уюштуруу аркылуу
сокур окуучулардын оозеки ыйгарымдарын өнүктүрүү;
 каалаган натыйжага жетишүү үчүн мурда өздөштүргөн иш аракеттерге

зарыл

болгон

жөндөмдүүлүгү;
830

өзгөртүүлөрдү

киргизүү

 биргелешкен коомдук -турмуштук

иш жүрүшүндө көркөм

чыгармачылык жана иштиктүү иштин негизинде эстетикалык
идеяларды жана критерийлерди өнүктүрүү;
 коомдук –турмуштук жагдайларда оозеки жана жазуу түрүндө
кептик пикир куруу;
 "көргөн

-

көрбөгөн",

координаттарында

"сокур -сокур"

курдаштары

биргелешкен үзүрлүү ишинде
 коомдук-турмуштук

жана

системасынын
улуу

кишилер

иштей билүү;

багыт алуу процессинде

баарлашуунун

вербалдык жана вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу,

түшүнүү жана чыгарууга жөндөмдүүлүгү.

"Мейкиндикте багыт алуу":
 сакталган анализаторлорду практикал ык иш тажырыйбасында
жана

мейкиндик

багыт

ыкмаларын

өздөштүрүүдө

пайдаланууну;
 курчаган буюмдар

жана алар менен

иш -

аракет кылуу

жөнүндө мейкиндик элестөөлөрүн өздөштүрүү;
 мейкиндикте

багыт

алууда

окуу

жана

таанып

билүү

кызыкчылыктарын иштеп чыгуу;
 мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 таанып билүү

максаттарын өз алдынча тандап алуу

жана

бөлүү;
 мейкиндикте багыт алууда жыйынтыктарга жетишүү үчүн
толуктоочу жол катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү;
 конкреттүү

шарттарга

жараша,

мейкиндикте

багыт

алуу

боюнча маселелерди чечүү үчүн натыйжалуу жолдорун өз
алдынча тандап алуу;
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 мейкиндикте

багыт

алууну

өздөштүрүү

аналитикалык-синтетикалык

ишин

учурунда

жүзөгө

(салыштыруу, талдоо, маанилүү белгилерин

ашыруу

тандап алуу,

классификация жана алардын синтези);
 "көргөн

-

көрбөгөн",

"сокур -сокур"

системасынын

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер

менен

иштей билүү жөндөмүнө ээ болуу;
 мейкиндикте багыт алууда баарлашуунун вербалдык жана
вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

ал уу, түшүнүү жана

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.

3.2.2. Инклюзивдик билим берүү идеясында иштеген
мектептердин окуу сабактарынын жана коррекциялык өнүктүрүүчү аймактын курстарынын программасы.
Окуу сабактарынын

программалары

окуучулардын БББ

ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн күтүлүүчү жыйынтыктарына
КР

Стандартынын

Программа

талаптарынын

иштелип

чыгат.

болжолдуу мүнөздө болот жана жана мугалимдердин

окуу программаларын даярдоодо
саналат.

негизинде

ылайык

Программа

үйрөнүүдө

сокур

мүмкүн

мүмкүн болгон шилтеме болуп

балдар
болгон

үч үн
жекече

татаал
мамиле

маселелерди
ыкмалары

көрсөтүлгөн.
Кыргыз / орус тили:
 жалпы
коомдук,

маданиятын,
жеке

руханий -адеп-ахлактык,

жана

интеллектуалдык

жарандык,
өнүгүшүн,

чыгармачылыгын, ден соолугун сактоо жана бекемдетүүн ү
калыптандыруу;
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 Кыргызстандын тилдик жана маданий мейкиндик биримдиги
жана көп түрдүүлүгү, тилди

улуттун

негизи

жөнүндөгү

баштапкы элестөөлөрдү калыптандыруу;
 кыргыз

/

орус

тилин

үйрөнүүгө

окуу,

таанып

билүү

жана

майда

кызыгууну калыптандыруу;
 мейкиндикте

баг ыт

кыймылдарын,
өркүндөтүү,

алуу,

калган

Брайл

тийип

көрүүнү

арибин

сезүү

өнүктүрүү

көндүмдөрүн

колдонуу менен

көчүрүүдө

дептеринде, китепте, мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү,
кыймылдарынын макулдашуусу жана ыргагын өнүктүрүү,
жазууну өздөштүрүүдө, дидактикалык материал менен иштөө
учурунда

тийип

сезүү

аркылуу

текшерүү

көндүмдөрүн

өнүктүрүү;
 Брайл

системасы

өздөштүрүү

боюнча

үчүн

калыптандыруу,

жазуу

бир

эле

рельефтүү -чекиттик
процессинин
тамганы

эки

арибин

көндүмдөрүн
башка

абалда

элестетүүнү калыптандыруу: жазууда бир абалда,

окууда

башка абалда, грифель менен жазылган текстти окуу;
 көрүүсү сакталган

окуучулардын

жазуунун жалпак түрүн

өздөштүрүү;
 Толук сокур окуучулар Брайл түзмөгүн колдонуп Гебольд
системасы боюнча, рельефт үү трафарет аркылуу жазууну
өздөштүрүү;
 Кеп ишмердүүлүгүнүн ар кандай көрүнүштөрүн өздөштүрүү
(окуу, жазуу, сүйлөө, угуу);
 Фонетика жана графика, грамматика
синтаксис), лексика (тилдин

сөздүк курамы), морфэмика

(сөздүн курамы: уңгу жана мүчө);

833

(морфология жана

 сөздүктү байытуу, сөздүктүн ар кандай түрлөрүн пайдалануу
жөндөмү.
Программа төмөнкүдөй эсептелген:
1- класс
Жылдык

2 -класс

3 -класс

4 -класс

132

170

170

170

1

7

9

7

сааттардын саны
Текшерүү
иштеринин саны
Программанын

мазмуну

окуучулардын

негизги

билимин

өнүктүрүү жана башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү
программасына

ылайык

негизги

ыйгарымдарды

түзүүгө

багытталган.
Өзгөртүүлөр

Негиз

1- класс
Окуу

курсун

изилдөөгө Көрүүнүн

бир

арналган сааттардын саны 33 төмөндөшүндө
сабакка чейин көбөйтүлгөн .

болгон

кыйла
же

олуттуу

көрүү

учурда

жок
жазуу

жумуштарынын

ыргагын

кыскарышы,

кыймыл -

майда

аракеттин

жетиштүү

өнүгүүсүнүн жоктугу.
2 класс
Окуу

курсун

изилдөөгө

Көрүүнүн

бир

арналган сааттардын саны 68 төмөндөшүндө
сабакка чейин көбөйтүлгөн .

болгон

кыйла
же

учурда

олуттуу

көрүү

жок
жазуу

жумуштарынын

ыргагын

кыскарышы,

кыймыл -

аракеттин
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майда

жетиштүү

өнүгүүсүнүн жоктугу.
3 класс
Окуу

курсун

изилдөөгө

Көрүүнүн

бир

арналган сааттардын саны 68 төмөндөшүндө
сабакка чейин көбөйтүлгөн .

болгон

кыйла
же

олуттуу

көрүү

учурда

жок
жазуу

жумуштарынын

ыргагын

кыскарышы,

кыймыл -

майда

аракеттин

жетиштүү

өнүгүүсүнүн жоктугу.
4 класс
Окуу

курсун

изилдөөгө

Көрүүнүн

бир

арналган сааттардын саны 68 төмөндөшүндө
сабакка чейин көбөйтүлгөн .

болгон

кыйла
же

олуттуу

көрүү

учурда

жок
жазуу

жумуштарынын

ыргагын

кыскарышы,

кыймыл -

майда

аракеттин
өнүгүүсүнүн жоктугу.
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жетиштүү

Окуучулардын даярдык деңгээлине

т алапт ар

Компетенциялардын калыптангандыгы.
а) баалуулук-маанилик компетенттүүлүк:
адам баарлашуусунун негизги каражаты катары тилдин ролун
сезүү;
туура жазуу жана оозеки тил жеке маданиятынын көрсөткүчү
экенин түшүнүү;
өз кебине

байкоолорунун негизинде өзүн -өзү баа берүү

жөндөмдүүлүгү;
б) маалыматтык:
окуу маселелерин чечүү үчүн ар кандай булактардан алынган
керектүү маалыматты табуу үчүн тилди колдоно билүү;
орфографиялык

жана

тыныш

эрежелерине

ылайык

жазуу

жөндөмдүүлүгү, окуу тексттин окуп, анализдеп бул курактагы
балдарга арналган сөздүктөр жана маалымдамалар булактарын
пайдаланууну;
окутуу

өз

алдынчалыгын

билүүчүлүк

жана

кызыкчылыгын

көндүмдөрдүн

окуучулардын

чагылдырган

жана

жалпы

таанып -

жалпы

окуу

иш -аракеттердин

калыптандырылышы;
в) окуу - таанып билүү:
сүйлөм, жөнөкөй сүйлөм, тамга, сөз түркүмү, сөз бөлүгүнүн
сыяктуу

тил

бирдиктерин

мүнөздөө,

классификациялоо жөндөмдүүлүгү;
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табуу,

салыштыруу,

өзүнүн иш-аракеттерин башкара алуу, жазуусун текшерүүгө
алуу жөндөмдү үлүгү;
стандарттык

жана

стандарттык

эмесокуу

кырдаалдарында

билимди туура пайдалана билгендик;
г) коммуникативдик:
диалог жүргүзүү жана кеп этикеттин ченемдерге ылайык
байланыш жагдайды эске алуу менен маек куруп, жөнөкөй
оозеки монологду,

жазуу тексттер ин түзүү жөндөмдүүлүгү;

суроо берүү жөндөмдүүлүгү.

Окуучулардын

билимин

баалоонун

критерийлери

жана

стандарттары
Кыргыз / орус тили боюнча контролду уюштуруунун өзгөчөлүктөрү
Окуучулардын

жетишүү

деңгээлин

түрүндө жүргүзүлөт : диктант,

контролдоо

жазуу

грамматикалык тапшырмалар,

контролдук көчүрүүлөр, кыскача баяндар, тесттик тапшырмалар.
Жат жазуу

орфографиялык жана пунктуациялык ыктарын,

жөндөмдөрүн текшерүүгө кызмат кылат.
Диктант

тексттер бардык балдар менен аларды ишке ашыруу

мүмкүнчүлүгүнө ылайык орто кыйындык менен тандалып алынат.
Ар бир текст окулган орфограммалардын

(сөздүн жалпы санынан

болжол менен 60%) жетиштүү санын камтыйт.
Текст

изилденбеген эрежелерди,

же бул сөз алдын ала
изилдөө жүрүп жаткан

сөздөрдү камтыбаш керек,

доскада жазылган
сөздөр жана

киргизүү максатка ылайыксыз.
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болууга тийиш. Жаңы

грамматикалык эрежелерди

Диктант катары ырааттуу тексттер сунуш кылынат - балдардын
мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкташтырылган ар кандай автордук, же
мугалим тарабынан түзүлгөн. Тексттин

тематикасы

балдарга

жакын жана кызыктуу болушу керек: достук, балдардын жашоосу,
мекени,жаратылыш, саякат, ж.б. жөнүндө. Сүйлөмдөрдүн түзүлүшү
жөнөкөй болушу керек, айтуу максаты

боюнча ар кандай жана

башталгыч мектепте өтүлүүчү синтаксистик категориялар менен 2 -8
сөздөрдөн (бир өңчөй сүйлөмдөрдөн) турушу керек
Грамматикалык
кубулуштарын,

сөз

талдоо
жана

жасоого мүмкүнчүлүгүн,

окуучулардын

сүйлөмдөрдүн

грамматикалык

жөнөкөй

тил

анализ

түшүнүү даражасын текшерүү болуп

саналат.
Грамматикалык талдоону аткарууну текшерүү үчүн
иштери

колдонулат,

грамматикалык талдоо

алардын

мазмунуна

2

ден

текшерүү

ашык

эмес

киршгизилет.

Жакшы жетишкен окуучуларга кыйынчылыгы жогорулат ылган,
тилдик өнүгүүнү талап кылган кошумча тапшырмалар сунушталат.
Конт ролдук көчүрүү, диктант сыяктуу эле
жана пунктуациялык ыктарын,

орфографиялык

эрежелерин билүү

жөндөмдөрүн

текшерүүгө кызмат кылат. Ошондой эле, контролдук көчүрүүдө,
басылган текстти көчүрүү, сүйлөмдөрдүн чек араларын
oрфограммаларды аныктоо, тексттин бир б өлүгүн

табуу,

жаза билүү

текшерилет.
Контролдук көчүрүүгө жоголгон тыныш белгилери
ырааттуу тексттер сунушталат.
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менен

Баяндама (окутуу)
болуп

саналат,

жазуу көндүмдөрүн калыптануусун сыноо

тексттин

негизги

мазмунду

ачып

көрсөтүү

жөндөмдүүлүгү, түшүнүп неги зги ойлорун калтырбастан берүү
жөндөмдүүлүгү; эне тилинин эрежелерин урматтоо

менен жазуу

түрүндө айтып берүүнү уюштуруу.
Баяндама үчүн так сюжеттик
кыскача

линия баяндоо

текст сунуш кылынат. Бара -бара,

мүнөздөгү

жөнөкөй сыпаттама

текстти пайдаланууга болот - пейзаж, портрет ж.б.
Тестт ер - стандарттуу эмес окуу кырдаалда өз билимин
колдонуу

мүмкүнчүлүгүн

түзүү

көлөмүн

аныктоо

боюнча

текшерүүнүн динамикалык түрү.
Сандык баа берүүнүн өзгөчөлүктөрү (баалоо)
"5"

("эң

жакшы")

–

талаптарды

аткаруу

деңгээл и

канааттандырарлыктан олуттуу жогору: азыркы жана мурунку окуу
материалдан да каталардын жоктугу; бир кемчиликтен ашык эмес;
баяндоо ырааттуу жана толук.
"4" ( "жакшы") - аткаруу талаптары канааттандырарлыктан бир
деңгээл жогору: кошумча материалды па йдалануу, суроолорго жооп
толук

жана

ырааттуу

чагылдырылган;

пикиринин

көз

карандысыздыгы, талкууланып жаткан маселеге өз мамилесинин
чагылдырылышы.

азыркы окуу материалдарынан 2 - 3 каталар же

4 - 6 кемчиликтер; өткөн материалдар боюнча 2 катадан же
4кемчиликтен ашык эмес;

материалдын

логикалык бузуулары

бар; окуу милдетти чечүүгө туура эмес ыкмаларды колдонуу;
материалды чагылдыруудагы кээ бир каталар.
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"3" ( "канааттандырарлык") - белгилүү
шайкеш

келүүнүн

минималдуу

аткаруу талаптарына

деңгээли ;

учурдагы

окутуу

материалдарын 6 катадан ашык же орунсуз 10кемчилик; өткөн окуу
материалдарын

5 катадан көп эмес,

8 кемчиликтерн ашпашы

керек; логиканын кээ бир бузулуусу; талкууланып жаткан суроону
ачыктоо толук эмес.
"2" ( "жаман") – талаптарды

аткаруу канааттандырарлыктан

бир деңгээл төмөн: көп учурда азыркы окутулуп жаткан материал
боюнча

6 ката

же 10 кемчиликтен көбү бар; өткөн материал

боюнча орунсуз 5 ката

же 8 кемчилик; тексттин логикасы

бузулган; талкууланып жаткан суроону

ачыкталган эмес жана

толук эмес, тексттин негизги жоболору эч кандай такталган эмес
же туура эмес.
Кыргыз/ орус т илинен жазуу ишин баалоо.
Сокур окуучулар үчүн:
1-класс
Диктант
а) текст орфографиялык каталары жок жазылган;

"5" -

б) бир оңдоо же техникалык ката бар;
"4" –

а) 1-2 орфографиялык

же 2 -3 техникалык ката

кетирилген;
б) 3төн ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;
"3" -

а) 3-6 орфографиялык

кетирилген;
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ката же 4 -6 техникалык ката

б) 5тен ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;
"2"

-

6

орфографиялык,

6 -7-техникалык

каталары

бар

диктантка коюлат (биринчи класстын окуучуларына "2" коюлбайт)
Эскертүү:
бир ката, ошол эле бир сөздө кайталанып кетирилсе 1 ката
катары саналат, ал эми
кетирилсе

ар кандай сөздөргө бир эле эрежеге ката

эки ката деп саналат.

2-4-класст ар
Граммат икалык т апшырмалар
"5" - ката жок.
"4" – 3/4 кем эмес тапшырма туура аткарылган.
"3" - кеминде 1/2 тапшырма
"2" - бүт иш
аткарылган эмес

туура эмес

туура аткарылган.
аткарылган же тапшырма такыр эле

болсо.

Баяндама жана дилбаян.
"5" - эгер жазуу темага (текстке) толугу менен туура келсе; 1
түзүмдүк

туруксуз

ката

кетирилсе

(сөздөрдүн

ырааттуулугу

бузулган учур, аттарын алмаштыруу ж.б.), 1 -стилистикалык ката
бар.
"4" -

жазуу

жалпысынан теманын атына (текстке) ылайык

келсе; 1-2 сүйлөмдү курууда жана сөздөрдү колдонууда ката
кетирилсе,
"3"

-

1 -2 орфографиялык ката болсо.
баян

же

дилбаян

жазуучунун

тексттинен

(темадан)

четтөөлөр бар болгон, сүйлөм түзүлүшүндөгү 3 -4 каталар жана
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сөздөрдү туура эме с колдонгон,

3 -5 орфографиялык

катасы бар

жазууга коюлат.
"2" - дилбаян темага (текстке) дал келбесе, сүйлөм курууда
олуттуу

каталар бар, сөз пайдалануу ченемдерине

олуттуу четтөөлөр бар,

караганда,

6дан ашык орфографиялык

ката

кетирилген.
Эгер дилбаянда

5 -тен ашык техникалык ката

болсо, баа 1-баллга

кетирилген

азайтылат. 1 -4 класстардын окуучуларына

жазуу чыгармалары үчүн жаман баа коюлбайт, бирок зарыл болгон
окуучулар менен жекече иш жүргүзүү керек.
Эскертүү:
Башталгыч мектепте иш

түрлөр ү окутуу мүнөздө экенин эске

алып, канааттандырарлык эмес баалар "көзөмөлдөө" дилбаяндарына
жана баяндамаларга коюлат.
Кеп ишмердигинин т үрлөрү.
Угуу.
Оозеки
сезүү.

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын аӊдап -

Угулуп

жаткан

тексттеги угуп жаткан
аркылуу

анын

кепти

жетиштүү

кабылдоо.

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

мазмуну

билдирүү.

Сүйлөө.

Коммуникативдүү

милдеттерди натыйжалуу чечүү үч үн баарлашуунун

максаттарына

жана шарттарына ылайык тил каражаттарын тандоо. Оозеки кептин
диалог

формасын

практикалык

милдетине ылайык оозеки
өздөштүрүү

түрүндө

өздөштүрүү.

Окуу

монологдук баяндоонун практикалык

(сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү).

О куу

жана

күнүмдүк кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү
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(саламдашуу,
менен

коштошуу,

кайрылуу).

кечирим,

ыраазычылык,

Орфоэпиялык

суроо -талап

ченемдерди

жана

туура

интонацияны сактоо.
Окуу.
Окуу

текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу үчүн тандап

алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу. текстте
камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды иштеп
чыгуу. Текстте
жаратылыш

камтылган маалыматты чечмелөө жана жалпылоо.

объект терин

алиппедеги рельефтүү

жана

алардын

моделдери

менен

сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган

сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү, (көрүүсү чейин
сакталган
колдонуп

сокурлар үчүн). Сөздөрдү дидактикалык материалды
морфологиялык жана фон етикалык

(рельефтүү

схемаларды

мүмкүнчүлүгүн

түзүүдө

өздөштүрүү.

жана

тексттин

туура

окууда)

талдоо

пайдалануу

түзүлүшүн

жана

тил

өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо жана баалоо.
Жазуу.

Сабаттуулук

системасында тамгаларды,

сөздөрдү, сүйлөм дөрдүн айкалыштарын
түрү үчүн коюлган

муундарды,

жазуу. Окуу ишинин бул

белгилүү эрежелер боюнча 35 ашык эмес

сөздөрдү окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин мазмуну
(толук, тандалма) жөнүндө баяндама
түзүү (эссе) окуучулар
негизинде,

адабий

угуунун негизинде
рельефтүү чекиттик

кызыккан темалар боюнча (элестөөлөрдүн

чыгармалардын
ж.б.у.с.). Жазуу
Л.

бетине

фломастер

негизинде,

менен
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аудиожазууну

көндүмдөрүн жана ыктарын

Брайл арибин

өздөштүрүү. Жалпак жазууга окутуу.
кагаз

жазуу. Өз чакан тексттерди

колдонуу аркылуу

Жалпак шрифтти үйрөнүү.

жазылган

(көрүүсү

сакталган

сокурлар үчүн), картондон кесилген, пластмассада же полимердик
плёнкада рельефтүү

түшүрүлгөн

басма тексттин тамгалары менен

чыгаруу менен таныштыруу (сокур балдар үч үн).
рельефтүү
Үйрөнгөн

атайын плакатта

басылган тамгаларды тийип сезүү аркылуу кароо.
тамгаларды кайра жазуу.

Кээ бир тамгаларды

сөздөрдү контрастуу алкагына жазуу,
сокурлар үчүн) үлгү боюнча

(сакталган көрүүсү менен

жана эске тутуу

б оюнча Гебольд

системасы менен тамгаларды, сөздөрү жазуу. Брайл
басма

тамгаларды жазуу.

Жалпак

жана

түзмөгүндө

шрифтти үйрөнүү.

Жазуу

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу
(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү). Рельефтүү
жазылган

ариптер менен таныштыруу,

боюнча баш

тамгаларды

татаалдашуу боюнча
кошуууларын
менен

(

тамгалар альбому нда

үлгү

жана эске тутуу

жана кичинекей (саптык) тамгаларды

жазуу.

Жазуу тамгаларын жана алардын

трафарет аркылуу

калем же

менен шарик калеми

сакталган көрүүсү менен сокур балдар үчүн) жазуу.

рельефтүү

трафаретти колдонуп карандаш

менен

тамгаларды

(сокур балдар үчүн) жазуу.
Сабаттуулукка окутуу .
Фонетика. Кеп тыбыштары. Сөздүн
маанисинин

тыбыштык түзүмү менен

биримдигин сезүү. С өздөгү

тыбыштардын санын,

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

айырмачылык,

басым

түшкөн

жана

түшпөгөн

жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун сүйлөөнүн

минималдуу бирдиги катары.

Сөздөрдү

Басым ордун аныктоо.
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муундарга бөлүштүрүү.

Окуу.

Муундук

окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын
жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.
Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди
түшүнүп

окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным

менен окуу. Кыска

тексттердин

жана ырлардын материалында

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн
сөздөр

менен

окууга

ө түүдө)

окуу

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)

менен

таныштыруу.

көчүрүп жазып жатканда,

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.
Микромейкиндикте

багыт

алуунун

жолдору

жана

ыкмаларын өздөштүрүү: окуу китебинде, дептеринде, прибордо
(керектүү баракты, сызыкты, тамганы, прибордун торчосун тез таба
алуу;

партада

чачыратма

окуу

кассасы

куралдарын
менен

иштей

туура
алуу,

жайгаштыра
алиппенин

билүү;
кесилген

тамгасын жана алфавитинен сөздөрдү тизип жана түзө билүү).
Жазуу.

Манжалардын

майда

моторикасын

өнүктүрүү,

кол

кыймылдарынын макулдашуусунун жана так кыймыл көндүмдөрүн
өнүктүрүү.

Л.Брайль

приборунда

багыт

алуу

ыктарынын

өнүктүрүү, дептеринин мейкиндигинде, класс тактасында багыт
алуусунун жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү.

Тамгаларды,

тамга

айкалыштарын, муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз
жана сүйлөмдөрдү

көчүрүү.

Айтылышы

келген сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү жазуу.

менен карама -каршы
Текстти

туура

көчүрүүнүн ыкмаларын өздөштүрүү.
Тамга
колдонуу:

эмес

графикалык

сөздөрдүн

ортосунда

абзац.
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каражаттардын
мейкиндик,

функцияларын

ташымал

белгиси,

Сөз жана сүйлөм. Сөз талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ
үчүн материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу. Сөздөр менен
сүйлөмдөрдү айырмалоо.

Сүйлөмдөр

менен иштөө: сөздөрдү

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү.
Орфография. Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу жана
аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;
энчилүү аттардагы баш тамгалар;
белгилерин колдонуу;
чыгарып окууда

сүйлөм башында,

муун боюнча ташымал; тыныш

Кепти өнүктүрүү . Текстти ө з алдынча үн

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр

сериясы, өздүк оюндар материалдары, сабактар,

байкоо боюнча

анча чоң эмес баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.
Систематикалык курс
Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, ала рды айтуу
ортосундагы айырмачылык.
жумшак жана каткалаң

Жумшак жана каткалаң

үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана

түгөйлөш эмес тыбыштарды
аныктоо.
Сөздөрдү

үнсүздөрдүн

Басым, сөздө басым
муундарга

үнсүздөр,

бөлүү.

мүнөздөмөлөрүн аныктоо.

жумшактыгы боюнча

түшкөн үндүүлөрдү табуу.
Тыбыштардын

Тыбыштарды

сапаттык

жана сөз айкаштарын

үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине ылайык
айтуу. Сөздөрдү
тамганын

фонетикалык талдоо. Графика.

ортосунда

белгиси катары

айырма.

тыбыштын

жана

турумдук

өздөштүрүү. Үндүүлөр - үнсүздөрдүн жумшартуу

же каткалаӊдоо көрсөткүчү
каражаттардын функцияларын
мейкиндик,

Тамганы

Үн

так

катары. Тамга

графикалык

колдонуу: сөздөрдүн ортосунда

ташымал белгиси, абзац.

катары. Алфавитти

эмес

Тамгалардын

тизилүү

билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары
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туура атоо. Алфавит

менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу

сөздүктөр, китеп, каталогдор.
Лексика.
Тексттеги
менен

Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү табуу.

сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы

маанисин тактоо.

Бир

сөздөр. түз жана каймана
Синонимдерди
жүргүзүү.

маанилик жана көп маанилик

маанидеги сөздөр

жана антонимдерди

Сөз

жөнүндө түшүнүк.

кепте пайдаланууга

байкоо

курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.
Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.
тектеш, сөздөр түшүнүгүн

өздөштүрүү.

Уӊгулаш

Сөздү

тандоо. Сөздүктөр, ма алымдамалар, каталогдор

сөздөр,

түзүмү боюнча
боюнча алфавит

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү,
алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат
атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз алдынча жана кызматтык сөз
түркүмдөрү. Зат

атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси.

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

атоочун саны, сан боюнча өзгөр үшү. Зат

атоочун жекелик саны. Зат
боюнча өзгөрүшү.
өзгөрүшү. Зат

Зат

атоочун жекелик саны, жөндөмө

атоочун

1,2,3 -жагы

атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат

боюнча боюнча
атоочун көптүк

атоочу морфологиялык

талдоо.
Сын атооч. Сын атоочту

кепте колдонуу,

жана анын

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат
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атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө

боюнча өзгөрүшү. Сын

атоочту морфологиялык талдоо.
Ат атооч.

Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.

Жекели к ат

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1,
2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама

ат атоочтордун

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны,
анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Эти шке
берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз
түшүнүк.

түрү жөнүндө жалпы

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

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо. Этиштин чактары: өткөн чак,
келээр чак, учур чак.
жана сан

Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак

боюнча өзгөрүшү. Этиштин

I

жана

II жагы боюнча

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.

Этишти

морфологиялык талдоо.
Уӊгу.

Сөздүн

алдына келүүчү аффикс

(орус

тилинде).

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын
милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын
түзүүсү.

Сөздүн алдына жалгануучу аффикс

(приставка)менен

предлог ортосундагы айырмачылык.
Синтаксис. Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү
айырмалоо.
белгилөө,

Мааниси

менен

үйрөнгөн

байланышкан

грамматикал ык

айкаштарынан сүйлөм түзүү,

сөз

түрлөрү

айкаштарын
менен

сөз

жана аны жайылтуу. Максатын

билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү: суроолуу, илептүү, жай
сүйлөмдөр.

Ойго

эмоционалдык

Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү

түс

(интонация)

баса белгилөө.
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берүү.

Орфография жана пунктуация.

Орфографиялык сергектикти

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.

Туура жазуу

эрежелерин колдонуу.
Кепти

өнүктүрүү .Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким

менен, эмне максат менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз

пикирин билдирүү.

Окуу кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин
эрежелерин

өздөштүрүү

(саламдашуу,

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө та к жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жарда мы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлө мдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
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Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение

жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндама лар, дилбаяндын
элементтери менен баяндамалар;

сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.
Адабий окуу
Ар бир класстагы «Адабий окуу» предметинин мазмуну

негизги

иштин багыттарын чагылдырат жана төмөнкү бөлүктөрдү камтыйт:
Балдардын окуу чөйрөсү.
Окуу техникасы.
Окуп жана угуп жаткан учурда окуп - түшүнүүнүн ыкмаларын
калыптандыруу, окуу ишмердүүлүгүнүн түрлөрү.
Окулганды

эмоционалдык жана эстетикалык сезе билүү.

Текст талдоо элементтери.
Адабий пропедевтика.
окуучулардын чы гармачылык иши (адабий чыгармалардын
негизинде). Оозеки жана жазуу тилин өнүктүрүү.
Программада
сабактан

жана

балдардын
сабактан

өз алдынча

тышкаркы

үйдөн окуусун,

окууну

уюштуруу

каралган, бул окуунун негизги өзгөчөлүгү

бул сабактарда

окуучлар хрестоматия китеби менен эмес,

балдар китеби

менен иштешет.

сабактан тышкаркы окуу системасынын

негизги өзгөчөлүгү балдар "окуу китебинин ичинде" окушат,
башкача айтканда ушул бөлүмдүн жазуучуларынын окуяларын
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же ырларын, повесттин
бөлүмдөрүн окушат.

окуу китебине кир бей калган башка
Ошентип, көркөм чыгарманын жалпы

толук кабыл алуу принциби ишке ашат. Сабактан тышкаркы
окуу сабактарында ар бир бөлүм

боюнча

окуу иштери

аяктагандан кийин өткөрүлөт. Бул сабактарга чыгармаларды
жана темаларды тандо о – мугалимдин жеке иши. Ар бир окуу
жылдын аягына карата өз алдынча окуу үчүн китептердин
болжолдуу тизмеси

көрсөтүлөт, аларды класстан тышкаркы

окуу сабактарында колдонууга болот
Окуу китептерине кирген бардык ырлар

жаттоо

үчүн

сунушталат, ошондой эле мугалимдин тандап алуусу боюнча
прозанын

чакан

(3 -4

үзүндүлөрү. Мугалим

сүйлөмдөн

7 -8

сүйлөмгө

чейин)

үчүн жаттоо ырлардын саны жана

көлөмү өтө чоң көрүнгөн болсо, балдар өз тандоосу менен 2 -3
ыр жаттаса болот.
Адабий окуу сабактары боюнча окуу иш -аракеттеринен
(жемиштүү окуу технологиясы)
камсыз кылуучу технология

туура окуу ишмердүүлүгүн

негиги болуп саналат, ал

жаш

окуучулардын окурмандык компетенциясын калыптандырууну
камсыз кылат.
Текст

менен иштөөнүн технологиясы

үч этапты

камтыйт.
I этап. Текст менен окууга чейин иштөө.
Антиципация (күтүү, алдыдагы окууну прогноздоо).
Тексттин

семантикалык,

тематикалык,

эмоционалдык

багытын аныктоо, анын каармандарын чыгарманын аталышы
боюнча
сөздөрү,
таянып

баса

белгилөө,

текстти

жазуучунун

окурмандардын

иллюстациялар

менен
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аты -жөнү,

мурунку

иштөө.

түйүндүү

тажрыйбасына
окуучулардын

даярдыгын

эске алуу менен сабак максаттарын иштеп чыгуу

(окуу, умтулуучулук, эмоционалдык, психологиялык).
II этап. Окуу учурунда
Текстти
курагына

алгачкы

жана

текст менен иштөө.

окуу.

жекече

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн

текст,

жаш

мүнөздөмөлөрүнө

ылайык, өз алдынча окуу класста окуу, угуп окуу, же аралаш
окуу (мугалимдин тандоосу боюнча). негизги кабылдоону
мугалимдин тандоосу менен, баарлашуунун түрлөрү бо юнча,
ангеменин жардамы менен) аныктоо. Окуучулардын мазмуну,
эмоционалдык

түсү

боюнча

баштапкы

божомолдорун

тууралоо.
Текстти кайра

окуу. Жай

"ойлонуп" кайра -окуу (текст

же анын айрым үзүндүлөрүн). Текстти талдоо (ыкмалар: текст
аркылуу

жазуучу

менен

диалог,

окулган

текст

боюнча

ангемелешүү, түйүндүү сөздөрдү бөлүү ж.б. )
Тексттин

ар

бир

суроолорун коюу.
мазмуну боюнча

маанилүү

Окулган текстти

бөлүгүнө

түшүндүрүү

жалпылоо.

Тексттин

жалпылоо суроолорун берүү. Тексттин кээ

бир үзүндүлөрүнө кайрылу у. Көркөм окуу.
III-этап. Окулган
Текст боюнча
текстти

жамааттык

позициясын
Тексттин

текст менен иштоо.

түшүндүрүүчү (маанилик) маек.
талкуулоо,

окурмандын

дискуссия.

Окулган
Автордун

чечмелөөсү менен салыштыруу.

негизги маанисин негизги иде ялар жыйындысын

аныктоо жана иштеп чыгуу.
Жазуучу

менен таанышуу. Жазуучу

тууралуу окуя.

жазуучунун инсандык сапаттары жөнүндө сүйлөшүү. Окуу
китебинин материалы, кошумча булактар менен иштөө.
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Аталышы

менен

иштөө

иллюстрациялар.

маанисин талкуулоо. Окуучулардын
кайрылуусу.

окурмандын

көз

Аталыш

даяр иллюстрацияларга

карашы

менен

сүрөтчүнүн

кыялдануу,

мазмунду

катышы.
Окуучулардын

(сезимдер,

түшүнүү, көркөм түрү) окурмандык ишмердүүлүк тармагына
таянган чыгармачылык тапшырмалар.
Чет тили.
Графика,

каллиграфия,

орфография.

Англис

алиппесинин бардык тамгалары. Негизги тамга айкалыштары.
Тыбыштык-тамгалык

тиешелүүлүктөр.

белгилери.

Окуу

Апостроф.

жана

Транскрипция
жазуунун

негизги

эрежелери. Активдүү сөз байлыгына кошулган көп таралган
сөздөрдү жазуу.
Кептин фонетикалык жагы. Англис тилинде угууга
бардык

үндөрдүн

айтылышы

жана

жана

үндүк

айырмасы.

сакталышы: үндүүлөрдүн

айкалыштардын
Айтылыш

тийиштүү

эрежелеринин

узундугу жана кыскалыгы,

бир

муун же сөздүн аягында үнсүз тыбыштардын жумшарышынын
жоктугу ж.б. Дифтонг. Байланыштыруучу
are).

Сөздө, сөз айкашындагы

(макала,

союздар,

Сүйлөмдөрдү
(жалпы

жана

басым. Кызматчы

предлогдору)

маанилүү
атайын

«r» (there is/there

топторго
суроо лор),

басымдын
бөлүү.

Жай,

илептүү

ыргактык-интонациялык өзгөчөл үктөрү. Тизме
Үйрөнгөн сөздөрдүн транскрипциясын окуу.
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сөздөрдө
жоктугу.
суроолуу

сүйлөмдөрдүн
интонациясы.

Кептин
жана

лексикалык жагы . эки тараптуу (кабыл алууга

үзүрлүү)

500лексикалык

баарлашуу

учурларын

бирдиктин

башталгыч

тематикасынын чегинде көлөмүн
туруктуу

белгилеген
мектептин

өздөштүрүүгө,

жөнөкөй

сөз айкаштары , баалоо лексикасы жана кептик

клишелер

англис

тилдүү

өл көлөрдүн

чагылдырган кеп этикеттин элементтери катары.
сөздөр (мисалы, doctor, film). Сөз

маданиятын
Эл аралык

жасоо ыкмалары ж өнүндө

баштапкы элестөөлөр: суффиксация (er, or, tion, ist, ful, ly, teen,

ty,

th

суффикстери ), сөздү бириктирүү

( postcard),

өзгөртүү (play-to play).
Кептин

грамматикалык

жагы .

сүйлөмдүн

негизги

баарлашуу түрлөрү: Жай, суроолуу илепт үү сүйлөмдөр. Жалпы
жана атайын суроолор. Суроо сөздөр: what, who, when, where,
why, how. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби. Оӊ
сүйлөмдөр.

Жөнөкөй

этиштик

сүйлөмдөр. (He speaks English.),

баяндооч

жана терс

менен

жөнөкөй

Татаал заттык баяндооч (My

family is big.). Кошмок этиштик баяндооч (I like to dance. She
can skate well ). Оң

илептүү (Help me, please)

илептүү сүйлөмдөр (Don’t be late!)

жана терс

Учур чактагы

сүйлөмдөр (It is cold. It’s five o ’clock.) Жүгүртүү

жаксыз
менен

сүйлөмдөр there is/there are. Жөнөкөй жайылма сүйлөмдөр.
Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр. Татаал and и but союздары
менен сүйлөмдөр. Татаал because сүйлөмдөр.
Туура жана туура эмес

этиштер Present, Future, Past

Simple (Indefinite). Этиштин белгисиз формасы. to be этиш
байламтасы. Модалдык этиштер can, may, must, have to.
Этиштин оозеки үлгүлөрү I’d like to… Жекелик жана көптүк
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сандагы зат атоочтор. Белгилүү, белгисиз жана жок артикли
менен зат атоочтор.
Оң, салыштырма жана күчөтмө даражадагы , эрежелер
боюнча жана өзгөчө түзүлгөн сын атоочтор.
Ат атоочтор: жеке ( атооч жөндөмөдө жана объекттүү
жөндөмөдө),

таандык,

суролуу,

көрсөтмө

(this/these,

that/those), белгисиз (some, any кээ бир пайдалануу учурлары).
Убакыт тактоочу (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes). Даража тактоочу (much, little, very).
Эсептик сан атоочтор(100 чейин ), иреттик сан атоочтор
(30ка чейин).
Көп колдонулган предлогдор: in, on, at, into, to, from, of,
with.
Немец тили
Графика, каллиграфия, орфография. Немис
бардык

тамгалары.

Негизги

тамга

айкалыштары.

тамгалык тиешелүүлүктөр. Транскрипция

алиппесинин
Тыбыштык -

белгилери. Апостроф.

Окуу жана жазуунун негизги эрежелери. Активдүү сөз байлыгына
кошулган көп таралган сөздөрдү жазуу.
Кептин фонетикалык жагы. Немис

тилинде угууга бардык

үндөрдүн жана үндүк айкалыштардын тийиштүү айтылышы жана
айырмасы.

Айтылыш

эрежелеринин

узундугу жана кыскалыгы,

сакталышы:

бир муун же сөздүн аягында үнсүз

тыбыштардын жумшарышынын жоктугу ж.б. Дифтонг.
айкашындагы

үндүүлөрд үн

басым. Кызматчы

Сөздө, сөз

сөздөрдө (макала, союздар,

предлогдору) басымдын жоктугу. Сүйлөмдөрдү маанилүү топторго
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бөлүү. Жай, суроолуу (жалпы жана атайын суроолор), илепт үү
сүйлөмдөрдүн

ыргактык-интонациялык

өзгөчөл үктөрү.

Тизме

интонациясы.
Кептин
үзүрлүү)

лексикалык жагы . эки тараптуу (кабыл алууга жана
баарлашуу

учурлары н

белгилеген

500лексикалык

бирдиктин башталгыч мектептин тематикасынын чегинде көлөмүн
өздөштүрүүгө,

жөнөкөй

лексикасы жана кептик

туруктуу
клишелер

сөз

айкаштары ,

немис тилдүү

баалоо

өлкөлөрдүн

маданиятын чагылдырган кеп этикеттин элементтери катары.

Эл

аралык сөздөр (мисалы, das Kino, die Fabrik ). Сөз жасоо ыкмалары
жөнүндө баштапкы элестөөлөр: суффиксация (er, in, chen, lein, tion,
ist), сөздү бириктирүү

( das Lehrbuch ), конверсия (das Lesen, die

Kälte).
Кептин

грамматикалык

баарлашуу түрлөрү:

жагы .

Сүйлөмдүн

негизги

Жай, суроолуу илепт үү сүйлөмдөр. Жалпы

жана атайын суроолор. Суроо сөздөр: wer, was, wie, warum, wo,
wohin, wann. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби. Оӊ

жана терс

сүйлөмдөр. Жөнөкөй этиштик баяндооч менен жөнөкөй сүйлөмдөр
(Wir lesen gern.) Татаал заттык баяндооч ( Maine Familie ist groß).
Кошмок этиштик баяндооч( Ich lerne Deutsch sprechen).
сүйлөмдөр (Hilf mir bitte!).

Жүгүртүү

Илептүү

менен сүйлөмдөр Es gibt.

Жөнөкөй жайылма сүйлөмдөр. Бир өңчөй мүч өлүү сүйлөмдөр. und,
aber

союздары

менен

татаал

сүйлөмдөр.

Татаал

because

сүйлөмдөр.
Ыӊгай грамматикалык түрлөрү: Präsens, Futurum, Präteritum,
Perfekt. Күчтүү жана начар этиштер. Жардамчы этиштер haben,
sein, werden. sein

этиш байламтасы. Модалдык этиштер können,

wollen, müssen, sollen. Этиштин белгисиз түрү (Infinitiv).
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Жекелик

жана

к өптүк

сандагы

белгисиз жана жок артикли менен

зат

атоочтор.

Белгилүү,

зат атоочтор. Зат

атоочтун

жөндөлүшү.
Оң, салыштырма жана күчөтмө даражадагы, эрежелер боюнча
жана өзгөчө түзүлгөн сын атоочтор.
Ат атоочтор: жеке, таандык, суролуу, көрсөтмө ( ich, du, er,
mein, dieser, jener). Терс ат атооч kein.
Убакыт тактоочу heute, oft, nie, schnell ж.б. Даража тактоочу
gut, viel, gern. Эсептик сан

атоочтор(100 чейин ), иреттик сан

атоочтор (30ка чейин).
Көп колдонулган предлогдор: gut, viel, gern.
Француз тили
Графика,

каллиграфия,

орфография.

Француз

алиппесинин бардык тамгалары. Негизги тамга айкалыштары.
Тыбыштык-тамгалык

тиешелүүлүктөр.

белгилери.

Окуу

Апостроф.

жана

Транскрипция
жазуунун

негизги

эрежелери. Активдүү сөз байлыгына кошулган көп таралган
сөздөрдү жазуу.
Кептин
тыбыштары

фонетикалык

жагы.

Француз

айтылыш нормалары. Айтылыш

сакталышы: үндүүлөрдүн

тили нин

эрежелеринин

узундугу жана кыскалыгы,

бир

муун же сөздүн аягында үнсүз тыбыштардын жумшарышынын
жоктугу, үндүүлөрдүн
Сүйлөмдөрдү

маанилүү

айкашындагы

басым.

фонетикалык
Жай,

ачыктыгы жана жабыктыгы
топторго
Ритмикалык

бөлүү

Сөздө,

топтордун

ж.б.
сөз

ичиндеги

кысуу (liaison) жана байланыш (enchaînement).

суроолуу

(жалпы

жана

атайын

суроолор),

сүйлөмдөрдүн ыргактык-интонациялык өзгөчөл үктөрү.
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илепт үү

Кептин лексикалык жагы . Эки тараптуу (кабыл алууга
жана

үзүрлүү)

500лексикалык

баарлашуу

учурларын

бирдиктин

башталгыч

тематикасынын чегинде көлөмүн
туруктуу

белгилеген
мектептин

өздөштүрүүгө,

сөз айкаштары , баалоо лексикасы жана кептик

клишелер

француз

тилдүү

өлкөлөрдүн

маданиятын

чагылдырган кеп этикеттин элементтери катары.
сөздөр.

жөнөкөй

Эл аралык

Сөз жасоо ыкмалары ж өнүндө баштапкы элестөөлөр:

суффиксация (ier/iиre, tion, erie, eur, teur); суффикстери ),
сөздү бириктирүү (grandmиre, petitsenfants).
Кептин

грамматикалык

жагы . Сүйлөмдүн

негизги

баарлашуу түрлөрү: Жай, суроолуу илепт үү сүйлөмдөр. Жалпы
жана атайын суроолор. Суроо жүгүртүүлөр: est ce que, qu’estce
que.

Суроо сөздөр:

quel/quelle.

слова qui, quand, où, сombien, pourquoi,

Сүйлөмдөгү

сөздөрдүн

баяндоочтун инверсиясы. Оӊ
этиштик баяндооч менен

тартиби.

Ээ

менен

жана терс сүйлөмдөр. Жөнөкөй

жөнөкөй сүйлөмдөр ( Je vais а

l’école.), татаал заттык баяндооч (Ma famille est grande.)
Кошмок этиштик баяндооч (Je sais danser). Жаксыз сүйлөмд өр
(Il neige. Il fait beau). Конструкциялар: с’est, се sont, il faut,
il·y·a.Жөнөкөй жайылма жана бир өңчөй мүч өлүү сүйлөмдөр.
Татаал et союздары менен сүйлөмдөр.
Шарттуу

ыӊгайлардын

грамматикалык

формалары

(l’indicatif): le présent,le passé composé, le futur immédiat,le
futur simple.

Этиштердин présent жакталыш

өзгөчөлүктөрү:

этиштин I жана II топтору, III топтогу этиштердин көпчүлүгү
(avoir, être, aller, faire). Эӊ көп

таралган

passé composé (негизинен кабыл алуу).
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этиштер формасы

Этиштин белгисиз формасы. to be этиш байламтасы.
Этиштердин буйрук ыӊгайлары. Модалдык этиштер (vouloir,
pouvoir, devoir).

Жекелик жана к өптүк сандагы зат атоочтор.

Белгилүү, белгисиз жана жок артикли менен
Сын

атоочтордун зат атоочтор менен

зат атоочтор.

ээрчишүүсү. Баяндооч

милдетин аткарган жеке ат атоочтор. Көрсөтмө жана таандык
сын атоочтор.
Эсептик сан

атоочтор (100гө чейин ), иреттик сан

атоочтор (30ка чейин).
Көп

колдонулган предлогдор: á, de, dans, sur, sous, prés

de, devant, derrière, contre, c hez, avec, entre.
Коомдук -маданий маалымдоо
Башталгыч мектеп окуучуларынын чет тилин үйрөнүүдө
төмөнкүлөр

менен

таанышышат:

окуган

тилинин

өлкөнүн

аталышы; балдар китептеринин бир нече адабий персонаждары
менен; кээ бир элдик жомоктор, көрүнүштөр менен, ошондой
эле чет тилиндеги балдардын элдик чакан чыгармалары менен
(поэзия, ырлар); окуган тилдин өлкөсүнүн кептик жана кептик
эмес

жүрүм-турумдун башталгыч түрлөрү.
Атайын окуу ыктары
Кенже окуучулар төмөнкү атайын (предметтик) окутуу

билгичтиктерге жана көндүмдөргө үйрөнүшөт:
 китептин

кош

транскрипция

тилдик
менен),

сөздүгүн

колдонуу

компьютердик

сөздүк

(анын
жана

ичинде
экрандык

котормочуну колдонуу;
o таблица, схемалар, эрежелер түрүндө көрсөтүлгөн маалыматтык
материал менен

колдонууга;
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 сөздүк жүргүзүүгө (сөздүк дептер);
 тематикалык принцип боюнча сөздөрдү системалаштыруу;
o тилдик

жандырмактарды

пайдалануу,

мисалы

интернационализмдерди пайдаланууда;
 түзүмдүк-функционалдык

схемалардын

негизинде

жөнөкөй

сүйлөм боюнча жалпылоолорду жасоо;
 өз эне тилинде жок, грамматикалык көрүнүштөрдү аныктоо,
мисалы артиклдерди.
Математика
1.

Сандар

жана

алар

менен

жүргүзүлүүчү

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан

амалдар.
түшүнүгү

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшүнүктү
калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында

жүзөгө

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүктөр менен иш жүзүндө
иштөөнүн
өлчөө

натыйжасында ачылат; заттарды эсептөө, көлөмдөрдү

учурунда. Натыйжада, "сан" түшүнүгүнүн математикалык

моделин куруу үчүн үч ыкма ачы лат: сандык сан, иреттик сан, сан
көлөмдөрдү өлчөө бирдиги катары.
Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы
түшүнүгүн калыптандыруу менен тыгыз байланышкан. Бул процесс
номурлоо
амалдарды

жана

натуралдык

аткаруу

Нумерацияны

сандар

жүргүзүү

изилдеп

жатканда

турумдук ондук системасын

менен

учурунда

арифметикалык

да,

калыптанат.

ок уучулардын

иш-аракеттери

ишке ашыруу жана

бирдиктердин

катышына багытталган.
Математиканын
түшүнүгү

баштапкы курсунда арифметикалык амалдар

маанилүү

орунду

ээлейт.

Ар

бир

арифметикалык

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш-аракеттерди
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аткарып, белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге
таянат. Ар бир изилдөө -иши анын
Сандар

менен

мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.

арифметикалык

амалдарды

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары
ээлейт. Алардын

изилдөөдө
маанилүү орунду

бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн,

биринчиден, эстеп калуу үчүн

балдарга максатты өз убагында

аныктоо, экинчиден, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөздөгү
окутууну

уюштуруу.

Балдар

үчүн

каралган

тапшырмалар

түрдүүлүгү менен айырмаланып жа на класстын балдарын
ишине аралашууга тартуу керек.

көп
бүт

балдардын кызыкчылыктарын

ишке ашырууну, ошондой эле пикирлер ар түрдүү каражаттар менен
жардам берип, иш ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.
Сунуш

кылынган курста,

математиканын кээ бир негизги

мыйзамдары, жана анын практикалык тиркемелери иликтенет:
•

көбөйтүүнүн жана кошуунун коммутативдик мыйзамдары;

•

көбөйтүүнүн жана кошуунун ассоциатвдик мыйзамдары;

•

көбөйтүүнүн кошууга карата дистрүбитивдик мыйзамы.

Бул мыйзамдардын баары арифмети калык амалдар менен бирге
конкреттүү

бир

материалга

окуучулардын
рационалдуу

таянып

эсептөө
эсептөө

каралат

көндүмдөрүн

техникаларын

жана

негизинен

калыптандырууга,
колдоно

билүүнү

калыптандырууга багытталган.
Башталгыч

мектептин математика кур сунда , албетте, абдан

маанилүү болуп математиканын
анын практикалык
Башкы

негизги мыйзамдары гана эмес,

тиркемелери

экенин белгилей кетүү керек.

нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү

эсептөөлөрдү,

өлчөөлөрдү

аткарып жатканда,

масе лелерди

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл. Оозеки
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эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана
символдук моделдери пайдаланылат.
Стандарттын

талаптарына

ылайык

башталгыч

мектепте

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем эсептөө көндүмдөрүн
калыптандыруу

керек,

кээ

бир

учурларда,

аларды

автоматташтырууга алып келиш керек.
Эсептөө

көндүмдөрүн

мааниси,

аларсыз

окуучулар

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн мазмунун өздөштүрө албайт
экенинде гана эмес. Алар
эсептөөлөр

колдонулчу

болбосо, систем алуу
химия

жана

физика

ар кандай

сыяктуу

окуу

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.
Программада

оозеки эсептөө

техникалары менен бирге жазуу

эсептөө ыктарына балдарды окутууга зор маани
жүзүндөгү

ыкмалард ы

окутуп

жатканда

берилет. Жазуу

алгоритмдештирүү

маанилүү.
Курстун программасына
киргизген. окуучулар

"бүтүн " жана "бөлүк" түшүнүктөрү

көптүк

жана көлөмдөр, "бүтүн " жана

"бөлүк" ортосундагы мамилелерди өздөштүрүшөт. Бул алардын
компоненттери

жана натыйжасынын орт осундагы, толуктоо жана

кемитүү иштеринин ортосундагы өз ара байланышты түшүнүүгө
мүмкүнчүлүк берет, өз кезегинде,

маселе жана мисалдарды

аткарууда, эсептөө көндүмдөрүнө окутууга негиз болот.
Илимдин
окуучуларды

жана техниканын өнүгүшүнүн заманбап деңгээли
моделдер

жана

моделдөө

негиздери

менен

тааныштырып, окутууга киргизүү, ошондой эле алгоритмдик ой
жүгүртүү көндүмдөрүн калыптандырууну талап кылат. Моделдер
жана моделдөөнү пайдалануусуз

адамдардын ишмердүүлүгүнүн ар

түрдүү тармактарында объекттер ди натыйжалуу изилдөө болушу
мүмкүн эмес, ал эми

белгилүү бир иш -чараларды
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туура жана так

аткаруу көптөгөн кесиптин ээлеринен алгоритмдик ой жүгүртүү
көндүмдөрүн талап кылат. автоматтык машиналар, компьютерлер,
эксперттик системалар, узак мөөнөттүү бол жолдорду иштеп чыгуу
жана пайдалануу - бул алгоритмдик негиздерди, билим жана
моделдөөнү

колдонуунун

Ошондуктан,

кенже

көндүмдөрүн,

толук

эмес

окуучулардын

жөнөкөй

жөндөмдүүлүктөрүн

тизмеси

болуп

алгоритмдик

моделдерди

калыптандыруу

жана
–

ой

саналат.
жүгүртүү

алгоритмди

заманбап

куруу

мектептин

маанилүү милдеттеринин бири.
Окуучуларга

алгоритмдик мүнөзүн түшүнө билүүнү үйрөтүү,

аларга (тиричилик техникасын колдонуудагы, тамак -аш даярдоогу,
көчөдөн өтүү алгоритмдери, ж.б.)

жеткиликтүү жана түшүнүктүү

жөнөкөй алгоритмдерден башталат. Математиканын
курсунда алгоритмдер
жана

баштапкы

иш -чараларды аткаруу ырааттуулулугунда

эрежелер түрүндө берилген
Мисалы,

көп

үйрөнүүдө, окуучулар

орундуу

сандарды

эсептөө

иштерин

көп орундуу сандарды көбөйтүү, кошуу,

кемитүү жана бөлүү эрежелерин,

үлүштөрдү

үйрөнүүдө

-

үлүштөр салыштыруу эрежелерин колдонушат, ж.б. Программа
окуучуларга

билим берүүнүн бардык баскычтарында жогорку

алгоритмдик даярдоону камсыз кылат.
2.

Көлөм

жана

аларды

өлчөө.

Көлөм,

дагы

б ашталгыч

математика курсунун негизги түшүнүктөрдүн бири болуп саналат.
Балдарды математикага окутуунун жүрүшүндө объектилерин жана
бизди курчап турган өмүр кубулуштардын
изилденген

көлөмдөрдүн(узундук,

масса,

касиеттери катары
убакыт,

ж.б.), ар бири тууралуу, ошондой эле көлөмдү өлчөө
ыктарын түшүнүк пайда кылуу

керек

863

аянт,

көлөм,

ишке ашыруу

Программага

кирген көлөмдөр тууралуу ар бир түшүнүктүн,

аларды ар кандай жолдор менен өлчөөнү калыптандыруу

өзүнүн

өзгөчөлүктөрүнө ээ. Ошондой болсо да, баш талгыч класстарда
көлөмдөрдүн ар бирин изилдөөдө орун алчу төмөнкүдөй жалпы
абалдарды,

жалпы кадамдарды бөлсө болот:

 окуучулардын

бул көлөм

тууралуу элестөөлөрү

(баланын

жашоо тажрыйбасы) аныкталат жана такталат;
 түрдүү

бир

өӊчөй

көлөмдөр

салышты рылат

(визуалдуу,

сезүүнүн жардамы менен, ар кандай шарттуу ченемдер менен
жана аларсыз түздөн -түз салыштыруу);
 берилген көлөмдү өлчөө бирдиги

жана ченөө прибору менен

тааныштыруу ишке ашырылат;
 ченөө көндүмдөрү жана ыктары калыптандырылат;
 бир аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү
кошуу, кемитүү аткарылат (маселе чыгаруу менен);
 көлөмдөрдү өлчөөнүн

жаңы бирдиктери менен тааныштыруу

өткөрүлөт;
 эки аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү
кошуу, кемитүү аткарылат (маселе чыгаруу менен);
 көлөмдөрдү

абстрактуу

аткарылат. Көлөмдөрдү

санга

көбөйтүү

окутууда

жана

бөлүү

окуучулардын

ишин

уюштурууда дагы өзгөчөлүктөр бар.
Демонстрациялык жана жеке көрсөтмө каражаттары,

сабакта

билим берүүнүн ар кандай түрлөрүн айкалыштыруу (жам ааттык,
топтук жана жеке) маанилүү орунду ээлейт.
Тандалып

алынган окутуу ыкмалары

ошондой эле маанилүү

орунду ээлейт, алардын арасында практикалык
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методдор жана

практикалык

иштердин

тобу

өзгөчө

мааниге

ээ.

көйгөйлүү

жагдайларды колдонуу дагы кеӊири м үмкүнчүлүктөрдү түзөт.
Окуучулардын
калыптандыруу

көлөмдөр
учурунда

жөнүндө

элестөөлөрүн

функционалдык

пропедевтикасы үчүн мүмкүнчүлүктөр

түшүнүктөрдүн

түзүлөт. Функционалдык

көз карандылык тууралуу түшүнүктөрдүн калыптандда негизги
басым көлөмдөгү бир ө згөрүү башка тийиштүү сандын көлөмүнүн
өзгөрүүсүнө таасир этүүчү

мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачып турат.

Бул мамилелер, ар кандай жолдор менен көрсөтүлүшү мүмкүн:
сүрөттөр, диаграммалар, формулалар, таблицалар, эрежелер
3. Тексттик

маселелер. Математикан ын баштапкы курсунда

жөнөкөй (таяныч) маселелерге өзгөчө

орун берилет. Мындай

маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү – мындан дагы татаал маселелер
менен иштөө үчүн
Таяныч

жасалган фундамент.

маселерди

чечүүнүн

арифметикалык

амалдардын ,

мамиле

иш -аракеттердин

жана

жүрүшүндө

компоненттеринин

окуучулар
ортосундагы

натыйжалары,

көлөмдөрдү

ортосундагы мамилелер, байланыштардын маанисин өздөштүрүшөт.
Тексттик
саналат,

маселелер

ошол

окуучулар

эле

менен

учурда

иштөө

абдан

математикалык

үчүн абдан кыйын бөлүм

маанилүү
билим

болуп

берүүнүн

болуп саналат. Маселени

чечүү процесси көп этаптуу болуп саналат: ал оозеки текстти
математика

тилине

которууну

математикалык

чечилишти,

Маселелерди

аткаруу

(математикалык

математикалык

үчүн

көп

математикалык моделдерди курууга,
кандай жолдорду издөө
көрсөтүүгө

убакыт

модел

анализди

түзүү),
камтыйт.

берилиши

керек,

маселерди аткарууда ар

менен салыштыруу, ойлорун сабаттуу

көӊүл бурулушу керек
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Окуучулар тексттик маселелерди чечүүдө ар кандай ыкмалар
менен

тааныш

болуш у

керек:

арифметикалык,

алгебралык,

геометриялык, логикалык жана практикалык; ар бир ыкманын
негизинде жаткан математикалык моделдердин ар кандай түрлөрү
менен; ошондой эле тандалып алынган ыкманын чегинде чечүүнүн
ар кандай жолдору менен.
Тексттик маселелер окуучуларды өнүктүрүүгө жана тарбиялоо
үчүн бай материалдарды берип турат.
Тексттик

маселелердин

математиканын
моделдердин

шарттарын

башталгыч
мисалдары.

курс

учурунда

математикалык

окуучуларга төмөнкүлөрд ү
(маселени кабыл алууда

кыскача

жазуу

-

колдонулган

моделдөө

ыкмасына

билүүгө мүмкүндүк берет: а) талдоо

жана чечимдерди ишке ашыруу үчүн ар

кандай жолдорун тандоо боюнча); б) маселенин объектилерин
ортосундагы байланыштарды түзүү, ылайыктуу чечим схемасын
куруу; с) баштапкы маселенин аткарылышын чечмелөө; г) даяр
маселелерди жана башка моделдерди даярдоо.
4. Геометриянын

элементтери. Геометриялык

материалды

изилдөө эки максатты ишке ашырууга кызмат кылат: геометриялык
көлөмдөр

(узундук,

аянт,

көлөм)

тааныштыруу

жана

окуучулардын мейкиндик э лестөөлөрүн калыптандыруу.
Ушуну менен катар эле, геометриялык материал менен иштөө
маанилүү милдеттеринин бири

болуп арифметикалык факттарды

кароодо көрсөтмө каражаты катары колдонуу болуп саналат. Андан
тышкары,

арифметика

байланышты
этабында

түзүү

окуучулардын

арифметикалык

кеӊейтүүнү

жана

геометриянын
математиканын

билимдерди,

болжолдойт.
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ортосундагы

көндүмдөрдүн

алгачкы
чөйрөсүн

Геометриялык
окутуунун

материалды

биринчи

изилдөө

сабагынан

баштап,

башталгыч
бардык

мектепте

жылдарында

окутулат.
Геометриялык материалдарды изилдөөнүн эки багыты каралат:
фигуралар

-геометриялык

жөнүндө

элестөөлөрүн

калыптандыруу;
- геометриялык фигуралар

жана аларды өлчөө,

куруу менен

байланышкан кээ бир практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу.
Геометриялык
бөлүштүрүлгөн

материалды

программанын

изилдөө

жана

аны

окуу

жылдарына

айрым

кээ

бир

бөлүктөрүн тиешелүү окуу аныкталган.
Негизинен математика сабактарында материалдын

негизги

бөлүгүн арифметикалык

материал түзүп, ал эми бир бөлүгүн

геометриялык

түз гөндөй

математика

материал

боюнча

сабактар

курулушу

боюнча

билим

керек.

берүү

Бул

ишин

ар

түрдүүлүгүнө жол берет ушул курактагы балдар үчүн өтө маанилүү
болуп саналат, жана мындан тышкары, окутуунун натыйжалуулугун
жогорулатат.
фигуралар
сынык

Программа окуучулардын

ар к андай геометриялык

алардын касиеттери: чекит, линиялар

сызык)

алардын

,

ар

кандай

(ийри сызык,

түрлөрүн

жана

элементтери, айлананын, тегеректин, ж.б.элестөөлөрүн

анын

түзүүнү

камсыз кылат.
Мугалим

балдарды геометриялык фигуралард ын аттары жана

алардын негизги касиеттерин өздөштүрүүсүнө

умтулушу

ошондой эле чакмак кагазга аларды курулуш жүргүзүү

керек,
ыктарын

калыптандырышы керек.
Геометриялык

фигуралардын

изилдөө

өзгөчөлүктөрүн

белгилөөдө, алардын бардык касиеттери тиеш елүү көнүгүүлөрдү
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аткаруу

учурунда

эксперимент

аркылуу

ачыларын

эстен

чыгарбашыбыз керек.
Геометриялык
изилдөөдө окутуу
Практикалык

фигураларды

жана

алардын

касиеттерин

методдорун тандоо да маанилүү ролду

ойнойт.

иш жана практикалык методдор да олутт уу орун

ээлейт.
Геометриялык

фигураларды

кагаздан, таякчалардан, чоподон

жасоо жана аларды кесүү, моделдештирүү

ж.б. сыяктуу жумуштар

системалуу өткөрүлүшү керек, бул учурда фигуралардын маанилүү
жана маанилүү эмес белгилерин айырмалоону балдарды окутууга
маанилүү. Геометриялык

фигураларды салыштыруу жана карама -

каршылаштыруу методуна көп көңүл
Окуу

бурулуу тийиш.

китебинде сунушталган көнүгүүлөрдү аткаруу учурунда

геометриялык фигуралар жөнүндө элестөөлөрүн

калыптандыруу

болот, ал көнүгүүлө рдү төмөнкүдөй мүнөздөсө болот:
 геометриялык

фигуралар эсептөө объектиси

катары

пайдаланылат;
 фигуралардын классификациясына арналган көнүгүүлөр;
 реалдуу

объектилердин

же

алардын

бөлүктөрүнүн

геометриялык формаларын аныктоо;
 геометриялык фигураларды куруу үчүн;
 өзүнчө бөлүктөргө бөлүү

жана башка геометриялык

фигуралардан аны түзүү;
 геометриялык

чиймелерди

окуу

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
 эсептөө (башка жактардын узундугунун суммасы)
Геометриялык

фигуралар жана алардын касиеттери

таныштыруу аларды курууга жөнөкөй тапшырмалар
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менен

дагы салым

кошот. Аларды

жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө балдардын чийүү

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу, тартуу куралдарды кантип
колдонууга

окутуу

керек.

Бул

жерде

көндүмдөрүнө коюлуучу талаптарда н

жазуу

жана

эсеп

кем эмес талаптарды сунуш

кылуу зарыл.
5.

Алгебранын

математика
түшүнүктөр

элементтери.

курсунда,

алгебра

калыптандырылат.

тендемелер

(сан

жана

сөз

Башталгыч
менен

Бул

байланышкан

туюнтма,

менен),

жана

Окуучуларда

изилдөө

менен

тыгыз

кээ

үчүн
бир

барабарсыздык,
формулалар.

түшүнүктөрдүн мааниси белгилүү бир негизде,
материалдарды

мектеп

Бул

арифметикалык

байланышта

ачылат.

математикалык терминдерди жана белгилерди туура

пайдаланууга ыктары алыптандырылат.
6. Стохастиканын элементтери. Биздин жашо о стохастикалык
мүнөздөгү

кубулуштардан

турат.

Ошондуктан,

азыркы

адам

илимде, техникада жана экономикасында маанилүү ролду ойночу
маалыматтарды талдоо жана ыктымалдуулук мыйзамдардын негизги
ыкмалары жөнүндө түшүнүк болушу керек. Бул жагынан алып
караганда,

дисперсиялык,

ыктымалдыктар

теориясы

жана

математикалык статистика элементтери бул кубулуштардын жана
алардын касиеттери статистикалык жаратылышы жөнүндө ой -бир
запастарын

топтоого

мүмкүндүк

берет,

кайчылаш

кесүү

материалдык жана методикалык линияларын түрүндө мектептин
математика курсуна киргизилет.
Негизги стохастикалык элементтер комбинатордук диаграмма
теориясы, көрүү жана сыпаттуу статистикалык ыктымалдуулук
теориясы жөнүндө алгачкы түшүнүктөр
Аларды

катары көрсөтүлгөн эле,

изилдөө кенже окуучу лардын жеке жөндөмдүүлүктөрү

комбинатордук, ыктымалдык түшүнүктөрдүн пайда болушу ( "көп",
869

"аз",

"мүмкүн",

"мүмкүн

эмес"

жана

башка),

статистикалык

маданиятын башаты менен тыгыз байланыштуу болот.
Ыктымалдык маселелерди чечүү үчүн негизди комбинатордук
маселелер

жаратат.

көйгөйлөрдү

чечүү

Комбинатордук
үчүн

жаңы

маселелерди

жол

менен

колдонуу,

киргизүү,

көйгөй

тууралуу балдардын билимин кеңейтүү мүмкүн; Бул учурда боюнча
оптималдуу

чечимдерди

чыгарууга

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу; жаратуу иши элементте рин иштеп чыгат.
Башталгыч мектепте сунушталган
иш-аракет
кенже

багытталган
окуучулардын

жана

комбинатордук маселелер,

чыныгы

билим

окуяга

алуусунун

негизделет.

Бул

психологиялык

өзгөчөлүктөрүнө, алардын абстрактуу ойлонууга аз жөндөмүнө
байланыштуу. Бул жагынан алганда, көнүгүүлөр системасы
объектилерин

башкаруудан

тартып

акырындык

менен

иш

өтүүнү

камсыз кылуу сыяктуу бир жол менен курулган.
Мындай билим берүү материалдын мазмуну предмет аралык
байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт (мисалы, математик а
жана табият таануу сыяктуу), курстун прикладдык багыт колдонуу
үчүн мүмкүндүк берет,

заманбап математиканын айлана -чөйрөнү

таануудагы

ролун ачып, дүйнөгө көз карашты калыптандырат.

бала

ыктымалдуулук

кезинде

жашоодо

ал

идеяларын

түшүнбөсө,

кийинки

ыктымалдык теориясынын бир топ жеңил эмес, ал

жашоо тажрыйбага карама -каршы келгендей көрүнөт, ал эми жыл
өткөн сайын жашоо тажрыйбасы
Ошондуктан,

стохастикалык

шартсыз статусун кабыл алат.
маданиятты

калыптандыруу

балдардын туюп ыктымалдык жа на комбинатордук жөндөмдөрүн
өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү болуп саналат.
7. Өзгөчө жана кызыктуу маселелер. Учурда, билим берүүнүн
сапатын жогорулатуу максатында
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мектепте окутуунун бардык

этаптарында
өнүктүрүү,

баланын

инсандык

чыгармачылык

дараметин

анын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, ар

кандай, стандарттык эмес жагдайларда жана жаӊыны
учурунда

эвристикалык

методдорду

ачуу

колдонуу

мүмкүндүгүн

жүгүртүүнү

өнүктүрүүгө,

калыптандыруу болуп калат.
Математика

-

тээ

эзелтеден

ой

кыйынчылыктан а рылууга, стандарттуу эмес милдеттерди чечүү
жөндөмүнө чагылдыруу үчүн

курал, анын арсеналында

көп

сандаган маселелер бар.
Кенже окуучулардын математикага кызыгуусун
алардын

математикалык

процессинде

жөндөмдүүлүктөрүн

тамаша маселелрсиз,

жогорулатуу,

өнүктүрүү,

окуу

математикалык трюктардын,

сандык ребустар, математикалык фокустар, башкатырмалар, билим
берүү

оюндары,

ыр,

жомо -маселе,

окуялар,

табышмактарсыз

мүмкүн эмес ж.б.
Математика курсунда сунушталган мындай маселелерди чечүү
биринчи

класста н

баштап,

окучуларга

аларды

чечүүдө

теориялык билимдерин пайдалана билүүгө үйрөтүү керек; туура
логикалуу ой

жүгүртүүнү

жүзөгө

ашырууну;

пикир

иштеп

чыгууну; жөнөкөй классификацияларды өткөрүү, мисалдарды жана
каршылыктарды келтирүүнү үйрөтүү зарыл.
Программада

предметтин

принциби боюнча түзүлгөн.
жана ыкмалары

окуучулар

мазмунун

куруу

«спираль»

Көптөгөн математикалык түшүнүктөр
тарабынан дароо кабыл алынышы

мүмкүн эмес. Аӊ сезимдүү маалымдоо үчүн узак жана татаал жолду
өтүү керек. математика лык түшүнүктөрдү калыптандыруу процесси,
өзүнүн өнүгүү жолунда бир нече кадам баскычтарды, денгээлдерди
өтүүгө тийиш.
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материалдын мазмунунун татаалдыгы, материалды аӊ -сезимдүү
кабыл алууга окуучулардын даярдыгынын
убакыттын чоюл ушуна

жана

жоктугу, аны окутууга

линиялык

жолдон

кайтуу

зарылчылыгына алып келет.
Сабактын мазмунун "спирал" түрүндө түзүү

мектепти аяктоо

убагына чейин көрсөтмө баяндоодон логикалык баяндоого, байкоо
жана эсперименттен

акырындап,

так

формулаларга

жана

далилдерге өтүү мүмкүнчүлүгүн берет.
Материалды

мындан

ары

жетишкендиктеринин өнүгүшүнө

да

изилдөөдө,

жол

окуучунун

берилгендей кылып

түзүлгөн, бирок окуучунун билгендери жоко чыгарылбайт, бул
окуучуну өздөштүрүүнүн мындан да бийик деӊгээлге которууга
алып келет
1-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 132 с)
Жалпы түшүнүктөр.
Заттардын белгилери.
Заттардын

касиеттери

(белгилери):

түс,

көлөм,

өлчөм,

милдети, материалы, жалпы аты.
Объектилерди белгиленген өзгөчөлүктөрү боюнча, көрсөтүлгөн
касиеттери боюнча топторго бөлүү, заттарды салыштыруу.
Мамилелер.
Заттардын

топторун

салыштыруу.

Графалар

жана

алардын

колдонулуштары. Бирдей эмес, бирдей эле, ошончо эле.
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 10го чейинки сандар.
1ден 9 чейинки сандар. Натура лдык
бирдигинин

сан эсептөө жана көлөм

натыйжасы катары. "Бир орундуу сан" түшүнүгү

реалдуу жана идеалдуу модели. Араб жана рим сандары.
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2ден

9га чейинки сандардын курамы. сандарды салыштыруу,

сандардын ортосундагы мамилелерди жазуу. Сандык барабардык
жана барабарсыздык.

Сандардын тизмеги. Мурунку

санга 1ди

кошуу менен кийинки санды алуу, кемитүү аркылуу өткөн сандан
1ди алууга даярдоо.
Нөл. 10саны. 10 санынын курамы.
1ден 20га чейинки сандар..
1ден 20га чейинки сандардын оозеки жана жазуу жүзү ндөгү
нумерациясы. Ондук. 1ден 20га чейинки сандарды пайда кылуу
жана ал сандардан аталышы. Сан моделдери.
Сандарды окуу жана жазуу. Ондуктардын жана бирдиктердин
разряды, аларды жазуудагы орундары.
Сандарды

салыштыруу жана алардын кезектеши. Разрядды к

кошулуучулардын суммасы катары сан менен таанышуу.
Онго чейинки сандарды

кошуу жана кемитүү.

Заттардын топторун (кошуу) бүтүнгө

бириктирүү. Заттардын

топторунан (бөлүктөрүнүн) бир бүтүндөн алуу (кемитүү).
жана анын бөлүгү
кошуунун

Бүтүн

түшүнүктөрдүн неги зинде кемитүү менен

ортосундагы байланыш

көрсөтүүнүн

негизинде.

Бүтүн жана анын бөлүктүн карым -катышы.
Онго чейинки сандарды

кошуу жана кемитүү.

кемитүүнүн компоненттери. Компоненттин

Кошуу жана

өзгөрүүсүнө ылайык,

кошуу жана кемитүү жыйынтыгын өзгөртүү. Кошуу жана кемитүү
амалдарынын ортосундагы мамилелери.
Кошуунун которуу касиети.
Бир

орундуу

сандарды

жадыбалы. "… га

Кошуу жана кемитүүнүн ыкмалары.
кошуунун

жадыбалы.

Кемитүүнүн

азайтуу", "...га чоӊ", " ...га аз", " ... .га көп ",

түшүнүктөрү.
20 чейинки сандарды кошуу жана
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кемитүү.

Разряддан өтүү менен бирге, бир орундуу сан кошуу жана кемитүү
алгоритмдери.

20га чейинки сандарды кошуу жана кемитүүнүн

жадыбал учурлары. (11ден 19га чейинки сандардын курамы)
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Көлөмдөр:

узундук,

салмак,

көлөм

жана

аларды

өлчөө.

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.
Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: сантиметр, дециметр, килограмм,
литр.

Аталган

Узундуктун

сандарды

кошуу,

кемитүү

бирдиктеринин(1 см , 1 дм)

жана эки орундуу сандардын

жана

салыштыруу.

ондук системасынын

ондук системасынын аналогиясы.

Тексттик маселелер.
Маселе

анын

структурасы.

Жөнөкөй

жана

татаал

тексттик

маселелер:


кошуу жана кемитүүнүн



"… га

түшүнүктөрүн


маанисин ачкан;

азайтуу", "...га чоӊ", "

...га аз", " ....га көп ",

колдонгон маселелер;

түрдүү салыштыруу боюнча маселелер .

Геометриянын
Мейкиндик
"жогору",

элементтери.
жана түздүктө багыт алуу, "жогорку", "төмөнкү",

"төмөнкү",

"арасында",

"сол",

"туура",

"орто"

Чекит. Сызыктар: түз, ачык ийри, жабык ийри. Кесинди.

ж.б.

Бурчтар:

түз жана кыйыр түрдө. Көп бурчтуктар: үч бурчтук, төрт бурчтук,
тик бурчтук, квадрат. Айлана, овал. Жөнөкөй түздүк моделдери.
Геометриялык

фигуралардын

классификациясынын

ар

кандай

түрлөрү.
Сынган сызыктын узундугу эсептөө, анын звенлорунун узундугунун
суммасы катары.
Тик

бурчтуктун

жана

квадраттын

«периметр» түшүнүгүсүз эсептөө.
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жактарынын

суммасын

Алгебранын элементтери.
Барабардык

жана барабарсыздыктар,

Сандык туюн тмалар. Туюнтмаларды
жазуу. Эки
тартиби.

"=", ">"; "<". Белгилери.
окуу,

маанилерин таап,

же андан көп амалды камтыган амалды
а + 5, а+ 6; а – 5жана

аткаруу

а - 6 түрүндө туюнтмалардын

маанисин салыштыруу . Барабардык жана барабарсыздык.
а ± х = б; х - а = б. сыяктуу теӊдемелер.
Стохастиканын элементтери.
Таблицалар. Саптар

менен

мамычалар. Графалар жөнүндө

баштапкы түшүнүктөр. Бир маанилик тиешелүүлүктөр жөнүндө
түшүнүк.
Заттарды жайгаштыруу жана тандоо (алмаштыруу) үчүн маселелер.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Сандык

табышмактар,

арифметикалык

ребустар.

Фигураларды

кесүү жана түзүү боюнча маселелер. Таякчалар менен маселелер.
Акыркы кайталоо.
Жогору.
2-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)
сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 100гө чейинки сандар..
Ондук. Ондуктар менен саноо. Эки
пайда кылуу. Эки

орундуу сандарды атоо жана

орундуу сан моделдери. Сандарды

окуу жана

жазуу. Эки орундуу сандарды салыштыруу жана алардын тизмеси.
Разряддык

кошулуучулардын

суммасы

ката ры

эки

орундуу

сандардын көрсөтүү.
Эки

орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү номурлоо.

Ондуктардын

жана бирдиктердин разряддары, аларды жазуудагы

сандык орду.
Сандарды кошуу жана кемитүү.
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Кошуу

жана

кемитүү

амалдары.

Кошуу

жана

кемитүү

жана

кеми түү

амалдарынын ортосундагы мамилелер.
Түз жана тескери амалдар.
Компоненттин

өзгөрүүсүнө

жыйынтыгын

өзгөртүү.

касиеттери. Рационалдуу

ылайык,

кошуу

жана

кемитүү

Кошуу

амалдарынын

эсептөөлөрдүн методикасы.

Нөлгө аяктаган эки орундуу сандарды кошуу жана кемитүү.
100 чейинки сандарды

оозеки жана жазуу жүзүндөгү кошуу жана

кемитүүнүн ыкмалары.
Кошуу жана кемитүүнүн

алгоритмдери.

Сандарды көбөйтүү жана бөлүү.
Бир

нече

нече

окшош кошулуучулардын суммасын табуу, санды бир

окшош

Көбөйтүү амалы.

кошулуучулардын

суммасы

катары

элестетүү.

Көбөйтүүнүн алмаштыруу касиети.

Бөлүү амалы. Көбөйтүү жана бөлүү амалдарынын байланышы. Бир
орундуу сандардын көбөйтүү жана бөлүү жадыбалы.
0гө

жана

1ге

көбөйтүү

бөлүнбөгөндүгү . "… эсе

жана

бөлүү

учурлары.

Нөлдүн

азайтуу", "...эсеге чоӊ", " ...эсеге аз", "

....эсеге көп " түшүнүктөрү. 10го көбөйтүү жана бөлүү. Сызыкту у
жана

бутактуу

алгоритмдер.

оозеки

жана

блок

схемаларды

колдонуу менен алгоритмдерди берүү.
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Узундук.

.

узундукту

өлчөө

бирдиги.

узундукту

өлчөө

бирдиктеринин ортосундагы катыш.
Аталган сандарды белгиленген

бирдиктерге

(майдалоо жана

өзгөртүп кайра түзүү) айлантуу.
Аталган сандарды салыштыруу, кошуу жана кемитүү. Абстрактуу
санды аталган санга көбөйтүү жа на

876

бөлүү.

Көп бурчтуктун

периметри. Көп бурчтуктун жана квадраттын

периметринин формулалары. Фигуранын аянтын көрсөтүү жана аны
өлчөө.

Көп

бурчтуктун

жана

квадраттын

аянты.

Аянттын

бирдиктери: см² , дм².
Товардын баасы, саны жана наркы.
Убакыт. Убакыт бирдиги Тексттик маселелер.

саат.

Жөнөкөй жана татаал тексттик маселелер:

кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүнүн
"… эсе

мааниси;

азайтуу", "...эсеге чоӊ", " ...эсеге аз", " ....эсеге көп "

түрдүү жана бир нече салыштыруу;
тике жана кайтарым ка тыш.
Маселелерди моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер.
Геометриянын элементтери.
Түздүк.

Жалпак

жана

көлөмдүү

фигуралар.

Геометриялык

фигураларды белгилөө.
Тик жана тик эмес бурчтар.
Бөлүктөрдөн

жалпак фигураларды түзүү. Жалпак фигураларды

бөлүктөргө бөлүү.
Айлана. Тегерек.

Циркуль

менен кесилген чөйрөсү менен

тегеректерди чийүү. айлананын радиусу.
Алгебранын элементтери.
Өзгөрмө.

Өзгөрмө туюнтмалар. жана a± 5; 4 - a; a 2;

туюнтмаларынын

маанилерин табуу жана өзгөрмөнүн сандык

маанилерин эске алуу. Туюнтмалардын
a*2 жана a*3. a:3
Амалдардын

a∙ 4; 6: a

маанилерин салыштыруу:

a:2.

ырааттуулугун

кашаалары менен же

көрсөтүү

кашааларсыз

эки

үчүн

кашааны

колдонуу.

же анд ан көп амалдарды

аткаруу. ± х = б; х - а = б; жана - х = б; а: х = б; х: а = б.
тендемелерин чыгаруу
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Стохастиканын элементтери.
Таблицаларды жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук
маселелерди чыгаруу. Көрсөтүлгөн маалыматтарды окуу.
Маалыматтарды чогултуу жана топтоо жөнүндө алгачкы түшүнүк.
Таблицадагы текстте камтылган маалыматтарды жазуу.
Эксперименттер

жөнүндө түшүнүк. "Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн",

"мүмкүн эмес", "кокустан" түшүнүгү.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Логикалык маселелер. Ар ифметикалык
фигуралар, математикалык фокустар.

лабиринттер. Магикалык
Фигураларды кесүү жана

түзүү. Таякчалар менен маселелер. Ийри.
Акыркы кайталоо.
Жогору.
3-класс. (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 1000ге чейинки сандар.
Жүз. Жүздүктөр менен саноо.

Миӊ. Үч орундуу сандар.

Жүздүктөр, ондуктар, бирдиктер.

Разряддык кошулуучулар.

орундуу сандарды жазуу жана окуу.

үч

Сандардын тизмектери.

Сандарды салыштыруу.
Бөлчөк сандар.
Үлүштөр.

Үлүштө рдү

салыштыруу,

сандын

үлүшүн

таап,

бөлчөктөрдү салыштыруу. Сандын үлүшүн табуу.
Сандарды кошуу жана

кемитүү.

1000ге чейинки сандарды кошуу жана
сандарды оозеки кошуу жана
кошуу жана

кемитүү. 100гө чейинки

кемитүү. Үч орундуу сандарды

кемитүү жазуу ыкмалары .

100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.
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100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү
карата

көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

амалдары.

бөлүштүрүү

суммага
касиети.

эсептөөлөрү тартипке келтирүү үчүн көбөйтүү жана бөлүү касиетин
колдонуу. Жадыба лдан тышкары көбөйтүү жана бөлүү. Калдык
менен бөлүү. Калдык
өзгөрүүсүнө
өзгөртүү.

менен бөлүүнү текшерүү. Компоненттин

жараша

көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

жыйынтыгын

1000ге чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.

чейинки сандарды оозеки көбөйтүү жана бөлүү.

100гө

100гө көбөйтүү

жана бөлүү. 3 орундуу сандарды 1 орундуу сандарга

көбөйтүүнүн

жазуу ыкмалары . Көбөйтүүнү мамычага жазуу. 3 орундуу сандарды
1 орундуу сандарга бөлүүнүн

жазуу ыкмалары жазуу. Бөлүү

"аймагын" жаздыруу
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Көлөм.

Көлөм бирдиктери 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Көлөмдү ченөө

бирдиктеринин

ортосундагы

катышы.

Тик

бурчтуу

параллелепипеддин (куб) көлөмүн табуунун формулалары.
Убакыт. Убакыт бирдиктери: секунда, мүнөт, саат, сутка, жума, ай,
жыл. Убакыт бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Календарь
Узундук. Узундук бирдиктери: 1 мм жана 1 км.

Узундукту өлчөө

бирдиктеринин ортосундагы катыш.
Салмагы.
Салмакты

өлчөө

бирдиги:

центнер.

массанын

бирдиктеринин

ортосундагы катыш.
Аралык,

ылдамдык.

Ылдамдык,

убакыт,

аралы к

маанилеринин

ортосундагы байланыш.
Тексттик маселелер.
Жөнөкөй жана татаал тексттик маселелерди чыгаруу.
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Тексттик маселелерде көлөм

жана аларды өлчөө

менен

чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтикасы. Кыймыл боюнча
жөнөкөй маселелерди чыгаруу. Маселелерди моделдөө.
Башка абалдар менен байланышкан маселелер.
Геометриянын элементтери.
Куб,

тик

бурчтуу

параллелепипед.

Ал ардын

элементтери.

Көлөмдүү фигуралар түздүктө.
Үч

бурчтуктун түрлөрү: тик бурчтуу, курч бурчтуу,

капталдуу,

теӊ жактуу, а р кандай жактуу.
Фигуралардын түздүктө абалын өзгөртүшү.
Алгебранын элементтери.
Эки өзгөрмөлүү туюнтмалар.

а ± b; а ∙ b; а : b. туюнтмалардын

маанисин табуу;
Бир өзгөрмөлүү барабарсыздыктар.

Барабарсыздыктарды тандоо

менен өзгөрмө чыгаруу: а ± х <б; жана ± х> б.
Тендемелерди чыгаруу: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а −
х = с : b; х : а = с ± b; а ∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b Түз пропорция.
Тескери пропорция.
Тексттик маселелерди чечүүдө барабарсыздыктарды пайдалануу.
Стохастиканын элементтери.
Таблицаларды жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук
маселелерди чыгаруу. . ыкмаларды сорттоо буйрук берди. тандоо
дарагы. Тандоо дарагы.
Кокус эксперименттер. кокус эксперименттин жыйынтыгын жазуу.
кокустук

эксперимен ттердин

бир

катар

иш -чаранын

жыштыгы

жөнүндө түшүнүк.
"Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн", "мүмкүн", "кокустук" түшүнүгү.
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Статистикалык

маалыматтарды

чогултуу

жана

иштеп

чыгуу

боюнча баштапкы түшүнүк.
Сызыктуу жана мамычалуу диаграммалар, таблицалар, графалар
менен

көрсөтүлгөн

маалыматты

окуу.

Таблицада

камтылган

маалымат боюнча жөнөкөй сызыктуу диаграммаларды куруу.
Тегерек диаграммалар.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Уникурстук ийри.
Логикалык

маселелер.

Логикалык

маселелерди

таблица

жана

графалардын жардамы менен куруу. Көптүк,
көптүктөрдүн элементтери, көптүктөрдүн кесилиши, көптүктөрдүн
топтому.
Кыйын абалдар: өткөрүүгө маселелер.
Дирихленин принциби боюнча маселелер.
Акыркы кайталоо.
Жогору.
4-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
Бөлчөк сандар.
Бөлчөк. Бөлчөктөрдү

салыштыруу. Сандын

бир бөлүгүн табуу.

Санды бир бөлүгү боюнча табуу.
Сандын

бир бөлүгү башка бир са н болуп саналат.

Бирдей

бөлүмдөрү бар

бар

бөлчөктөрдү кошуу. Бирдей

бөлүмдөрү

бөлчөктөрдү кемитүү.

1ден 1000000го чейинки сандар.
1ден

1000000го чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирдиктер

жана миӊдиктер класстары.

I, II, III

разряддары бирдикт ер жана

миӊдиктер класстарында. Разряддык кошулуучулардын
катары санды элестетүү. Сандарды салыштыруу.
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суммасы

1ден 1000000000 чейинки сандар.
Көп орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндө номерлөө.
Сандык нур. Сандык

нурдагы кыймыл. Берилген

менен

жайгаштыруу,

сандык

нурда

берилген

коорди наттар

чекиттер

менен

координаттарын аныктоо.
Көлөмдөрдүн

так

жана

болжолдуу

маанилери.

Сандарды

тегеректөө, тегеректөөнү иш жүзүндө колдонуу.
Сандарды кошуу жана

кемитүү.

1ден 1000000 чейинки сандарды кошуу жана

кемитүү амалдары.

Рационалдуу эсептөөнүн ыкмалары.
Көбөйтүү жана бөлүү.
10го, 100гө, 1000ге

сандарды көбөйтүү жана бөлүү

Нөлгө аяктоочу сандарды

көбөйтүү жана бөлүү.

сандардын ичиндеги амалдарда бир орундуу
көбөйтүү жана бөлүү.

Бир

орундуу

көбөйтүү жана бөлүү. Эки жана үч

амалдары.

100гө
сандар га

сандарга

чейинки
оозеки

жазуу түрүндө

орундуу сандарга

көбөйтүү

жана бөлүү.
Көлөмдөр жана аларды өлчөө
Аянтты

баалоо.

фигуралардын

Аянтты

болжолдуу

эсептөө.

Курама

аянттары. Аянттын жаӊы бирдиктери: мм², км²,

гектар, ар (сотка). Тик үч бурчтуктун аянты.
Эмгек, эмгектин түшүмдүүлүгү, иш убактысы.
Көлөмдөр

жана

топтордун

ортосундагы

көз

карандылык:

ылдамдык, убакыт, аралык; баасы, сом менен саны, наркы; эмгек,
эмгектин

түшүмдүүлүгү, иш убактысы, жумуш. Бул мамилелерди

билдирген формулалар.
Тексттик маселелер.
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Сандык

нур

координаттар

менен

бир

менен

убакыттагы

сандык

нурда

кыймыл.

Берилген

жайгаштыруу,

берилген

чекиттер менен координаттарын аныктоо.
Геометриянын эле менттери.
Көлөмдүү

фигуралардын

түздүктө

параллелепипедден түзүлгөн көлөмдүү

өзгөрүшү.

Куб,

фигуралар.

Алгебранын элементтери.
Алты амалга чейинки сандык
кашаасыз) маанисин табуу.

туюнтмалардын (кашаа менен,

Барабарсыздыктарды колдонуу менен

тексттик маселерди чыгаруу.
Стохастиканын элементтери.
Курчап турган айлана жөнүндө статистикалык
чогултуу жана иштеп чыгуу.

маалыматтарды

Коомдук ойду суроо статистикалык

маалыматты чогултуунун жана иштеп чыгуунун каражаты катары.
Болжолдуу

кокустук

окуя

тууралуу

түшүнүк.

оюндар. Калыс жана калыс эмес оюндар.

Стохастикалык

Бир нече сандардын

орточо арифметикалык түшүнүгүн табууга маселелер.
Тегерек

диаграммалар.

Тегерек

маселелерди окуу.
Кызыктуу жана өзгөчө масел елер.
Дирихленин принциби.
Математикалык оюндар.
Акыркы кайталоо.
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диаграммалардагы

камтылган

Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)
Адам жана жаратылыш
Бизди

курчап турган жаратылыш. Адам

табигый

объекттер

жаратылыш.

буюмдар.

Объекттердин

салыштырмалуу
жайгашуусу

жана

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

сол,
мисал:

тарабынан түзүлгөн

Жансыз

белгилери

ж.б.).

жана

(түс,

Мейкиндикте

жогору,
жыл

төмөн,

жандуу
формасы,

предметтердин

ж.б.).

мезгилдеринин

Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Айлана

-чөйрөдөгү

заттардын

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар,
суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар
практикалык иштер. Жылдыздар

менен жөнөкөй

жана планеталар. Күн - бизге

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык
булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы
түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. Географиялык карта жана
план. Материктер жана оке андар, алардын аталыштары, глобуста
жана картада жайгашуусу.
Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.

Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү
аймактагы

(байкоолордун

неги зинде).

Өзүнүн

туулган

жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба ырайы, анын

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар,
шамал).

Өз аймактын аба -ырайы.
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Жер кыртышынын формалары:

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүн үк өрөөндөрдүн
жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз
Жер кыртышынын формалары:

аймагынын

(байкоолордун негизинде кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдала нуусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

касиеттери. Суу нун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

аймагынын

пайдалуу

кендери (2-3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөл үктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси.
аталышы,

Жапайы,

байкоолордун

адам

маданий
жашоо

жана

бөлмө

чарбачы лыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын
негизинде
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кыскача

мүнөздөмө.

Козу -

карындар: жегенге жараган жана уулуу. Козу карындарды чогултуу
эрежелери.

Жаныбарлар

жана

алардын

ар

түрдүүлүгү.

Жаныбарлардын жашо осу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу,
жылуулук, азык-түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда
жашоочулардын,

сойлоп

жүрүүчүлөр,

канаттуулар,

жаныбарлар

жана алардын айырмачылыктары.
Ар

кандай

Жаныбарлардын

жаныбарлардын
көбөйүүсү.

тамактануу

Жапайы

жана

үй

өзгөчөлүктөрү.
жаныбарлары.

Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын ролу. Жапайы
жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй жаныбарларын багуу.
Өз

аймагынын жаныбарлары, алардын аталыштары, байкоолордун

негизинде кыскача сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

Табигый

жаныбарлар

үчүн

жааматтын
азык -түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөр дүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетика лык мааниси.
табигый

мыйзамдарды

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

мисалынын

Иш

өздөштүрүүсү.
жана

терс

негизинде).

менен адам

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын
Жаратылышка

таасирлери
Табияттагы

адам

(тегерегиндеги
жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минерал дар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары,
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улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жа на кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн ж еке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.
Адам жана коом.
Коом- жалпы маданияты менен бириккен

жана бири -бири менен

биргелешкен иш-чаралар менен орток бир максат менен тыгыз
байланышта
коомунун

болгон

негизи

адамдардын

катары

рухий,

чогулушу

катары .

адеп -ахлактык

жана

Кыргыз
маданий

баалуулуктар.
Адам коомдун мүчөсү катары,
алып жүрүүчүсү.

маданияттын

коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин

маданиятын өнүктүрүү. Башка адамдар менен
Республикасынын

жаратуучу жана

ар

кайсы

улуттун

жана

мамилелер. Кы ргыз
коомдук

топтордун

өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара
жардам, башкалардын пикирлерин угуу

жөндөмү. Адамдын жан

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .
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Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй-бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери. Чоӊдорго

колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети ата. Өз аты-жөнү, атасынын аты, жашы. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн
аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар жана окуялар,
өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй-бүлөсү менен эс
алуу, каада-салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кай рылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мектеп окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болг он өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пай далануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын

888

мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын негизги мыйзамы. Бала укуктары.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана
мекендештер ортосундагы байланышты бекемдөө каражаты катары.
Өзү

туулган

кесиптери.

Өз

жердин

адамдардын

эмгегинин

өзгөчөлүктөрү,

аймагынын жашаган элдердин аттары, турмуштук

өзгөчөлүктөрү, салттары.
Туулган жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -соолук
жана дени сак жашоонун мааниси. Мектеп окуучусунун
тартиби,

күн

эмгек ж ана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене

тарбия, таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн
шарт катары. Чыӊ

ден соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.

Жеӊил

жаракатта,

үшүк алганда, күйүп кетүүд ө алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн
мектепке чейинки жол, жолдо
Жылдын

ар кайсы мезгилинде жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз

жүрүм-турум эрежелери. Өрт
электр

коопсуз жүрүм -турум эрежелери.

энергиясын,

сууну

коопсуздугунун
колдонуунун

эрежелери, газ,

негиз ги

эрежелери.

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.
Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш
адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада
адамдардын ден соолугу жана

жашаган

коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар

бир адамдын м оралдык парзы.
Көркөм искусство жана тифлографика
Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары.
сокур окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.
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Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш
мааниси.

Сокурлар

Н.В.Клушиной,
чийүү

үчүн

үчүн

үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского,

«Школьник»

приборлор.

ж.б. приборлор.). Куралдар жана

Рельефтүү

сүрөттөрдү

жүргүзүү

үчүн

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар
менен

иштөөнүн

коопсуздук

чаралары.

Прибордо

баг ыт

алуу.

Куралдар жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирдей
бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары.
Сүрөт

тартуу ыкмалары.

иштөө

техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.

Сүрөттөрдү ок ууда
түшүнүктөрү
таныштыруу.

кагазда, пластикалык массада, тасмада
мейкиндикте багыт алуунун

(сол-оӊ,

жогорку

төмөнкү,

ортоңку)

түзүлүшү, өлчөмү,

боюнча салыштыруу,
Формасы
буюмдарды

менен

сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска,

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм
Заттарды

башталгыч

көлөм ү,

мейкиндиктеги

рельефтүү сүрөтү менен

жөнөкөй

түшүнүгү.

геометриялык

абалы

байланыштыруу.

эталондорго

окуу. Геометриялык формалардын

жакын

айкалышын

камтыган буюмдарды окуу. Татаал формадагы буюмдарды окуу. Ар
кандай

татаалдык

деӊгээлдеги

сүрөттөрдү

тартуу

ыкмалары.

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.
Даяр
аткаруу.

формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды
айкелчилик

көндүмдөрүн өздөштүрүү.

Пластилинден

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.
Натурадан тарт уу.
Сызыктардын ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,
тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу
буюмдун

формасын

түшүнүктөрдү

өткөрүү.

калыптандыруу.

Контур

түшүнүгү.

(Приборлор:
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Контур

Н.В.Клушинанын,

«Школьник»,

«Графика») .

Кесиндини

бирдей

бөлүктөргө

бөлүштүрүү. Тик бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын
катышы.
Предметтин сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен

салыштыруу.
Предметтик

дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен

мейкиндикте аларды көрсөтүү. Буюмд ардын формасынын анализи.
Окшоштуктар

жана

ортосундагы

айырмачылык.

Мүнөздүү

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.
Табигый формалар.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде

болгон буюмдарды натурасынан тартуу. Трафареттер ди колдонуу,
даяр

элементтерден

Предметтин

аппликацияларды

сүрөтү

жана

жасоо,

рельефтүү

ийлеп -чаптоо.

тартылышы

менен

салыштыруу.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (оюнчук)

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар

негизде

болгон

бир элементтин обочолонтуу

жана белгилөө.
Кубиктерден

куруу,

трафареттерди

колдонуу,

даяр

элементтерден аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо. Предметтин
сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу. Өсүмдүк

формаларын натурасынан тартуу.
Изилдөө

алгоритмдери.

Стру ктурасынын

анализи,

салыштыруу. Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү
рельефтүү тартылышы менен окуу.

Аппликацияларды

жана
жасоо,

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Жаныбарлардын

сүрөтүн

натурасынан

тартуу.

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изи лдөөнүн алгоритми.
Түзүлүшүнүн

анализи,

салыштыруу.
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Мүнөздүү

белгилери.

Буюмдун

рельефтүү тартылышын

окуу жана

натурасы менен

байланыштыруу. Аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо, буюмдун
рельефтүү сүрөтүн тартуу.

Декоративдик

сүрөт. Ою м-чийимдер,

анын дайындалышы, жана турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.
Оюнун тийип сезүү

аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун

анализи. Жасалгалоо түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек,
ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.
өнөрчүлүктө

Көркөм

өнөр жана кол

ыргактын ролу.

Жөнөкөй оюну сапта даяр формалардан аткаруу.

Өсүмдүк

оюларын трафаретти колдонуу аркылуу жабык үлгү жасалгаларын
аткаруу.
Пластикалык

материалдардан

изилденген оюулардан

ар

кандай

жасалгаларды аткаруу.

темаларга

Декоративдик -

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалануу.
Темага

сүрөт

тартуу. Сюжет

жөнүндө түшүнүк. Сюжеттик

кырдаалдарды моделдерден, оюнчуктардан түзүү.
Аппликация
аппликацияларды

жөнүндө

түшүнүк.

Даяр

формалардан

аткаруу.

Мурун изилденген жөнөк өй буюмдардын

рельефтүү сүрөтүн

тартуу. Трафареттерди жана калыптарды колдонуу.
Байкоолордун негизинде темаларга сүрөт тартуу.
жөнүндөгү

элестөөлөрдү конкреттештирүү,

табигый көрсөтмө куралдарды
Эркин

темага

сүрөт

кабылдоо,

(живопись, графика).

тартуу.

көркөм
Көркөм

рельефтүү

жана

пайдалануу.

салыштыруу. Искусство чыгармаларын
аркылуу

Нерселер

сүрөт

Сүрөт

жана

натураны

жеткиликтүү тийип сезүү
өнөрү

боюнча

түшүнүү

сүрөт өнөрүнүн өзгөчөлүктөрү:

сүрөтчү жана көрүүчү. Искусствонун көркөм өзөгү: көркөм образ,
анын шарттуулугу, бирдиктин жалпы берилиш жолу. жаратылыш,
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адам жана коомду алардын ортосундагы мамилелерди пластикалык
көркөм искусство аркылуу чагылдыруу.
жаратылыш

дүйнөсү:

адамдын,

Адам, чыныгы жашоодо

жаратылыштын

элеси,

көр көм

мүнөзү.
" Иллюстрация" түшүнүгү менен таныштыруу.
Рельефтин ар кандай түрлөрү менен таныштыруу:

контурдук,

апликациялык, чегилиш.
Скульптура, айкел түрлөрү. Майда

пластика. Скульптура

материалдары жана образ түзүүдө алардын ролу. Айкелдин көркөм
образын

түзүү үчүн пластикалык материалдар менен иштөөнүн

башталгыч ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу,
форманы чоюу). Көлөм - айкелдин негизги тили. Скульптуранын
башкы темалары. Айкел
жана

жаныбарлардын

каражаттары

менен көрсөтүлгөн адам

с улуулугу.

жаныбарлар

менен

канаттууларды барельефтик жана горельефтик чагылдыруу

менен

таныштыруу. Жазуучулардын

менен

скульптуралык портреттери

таныштыруу.
Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар
кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.). Көркөм
түзүү үчүн ар кандай

материалдар менен иштөөнүн

образын
башталгыч

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы чоюу,
кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).
Көркөм

долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Декоративдик- прикладдык ишмердик

көркөм иш катары.

Көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүк. жасалга -колдонмо көркөм өнөр
жана

келип

маданияттын

чыгышы

жана

синтетикалык

адам
табият
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турмушундагы
түшүнүгү

( үй

орду.

Элдик

жасалгалоо,

турмуш-тиричилик

буюмдарынан,

шаймандар,

кийим -кечелери,

музыка, обондуу ырлар)
Көркөм сүрөт, жомоктор, ырларда чагылдырылган эркек -аял
сулуулугу жөнүндө адамдардын түшүнүктөрү.
Элдик

маданият жана көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүктө

жомок образдары.

Элдик

көркөм жана кол өнөрчүлөрдүн иштери

менен таанышуу.
Музыка
Предметтик
болгон

талаптар бул предметти окуу үчүн мүнөздүү

тажрыйбасын

жаңы

билим

алуу

ишине,

объекттин

өнүгүүсүн изилдөөгө, анын өзгөрүшүн жана колдонууну, ошондой
эле

дүйнөнүн

билимдердин

заманбап

илимий

системасынын

сүрөтүн,

негизги

негизги

элементтерин

илимий

изилдөөнү

камтыйт.
1. Адамдын

руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө, адам

турмушунда музыканын ролу тууралуу баштапкы түшүнүктөрдү
калыптандыруу.
адамдын рухий өнүгүүсүнө музыканын мааниси жана ролу
алгачкы түшүнүктөрдү
музыкалык

үндөрдү

түзүү үчүн биринчи жалпы дабыш агымдан
угууга

балдарды

үйрөтүү

керек.

Ошондуктан 1 -класста окуучулардын музыкалык өнүктүрүү боюнча
жана о.э.

бардык кийинки класстарда улантылуу чу, негизги тема

"кантип музыка уга алабыз?",

Бул окуучуларга музыка, анын

каймана табияты, музыкада сезимдерди
адам

табиятына,

жаратылышка

болгон

ишке ашыруу жагынан,
мамилеси

ыкмаларын

түшүнүк берүүгө мүмкүндүк берет.
"Ички Музыка" деген бөлүм, окууч уларды
дүйнөсүн

атайын

рухий

топтоо максатында иштелип чыккан: бешик ырларын

угуп (1- класс музыка таануунун жана жашоонун башталышы),
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инструменталдык

жана

үн

чыгармаларды,

композитордук обондорду уктуруу

элдик

жана

(2 -класс), улуу мелодиялык

тилде популярдуу ырларды (3 жана 4 -класстар) угуп окуучулардын
өз алдынча чыккан сезимдерин салыштырып,

музыканын таасири

жөнүндө ой жүгүртүшөт.
2.

Музыкалык

Республикасынын

маданияттын

калыптанышы,

материалдык -музыкалык

Кыргыз

маданиятынын

негизинде өнүктү рүү.
3. Музыкага

көркөм табит жана кызыгууну өнүктүрүү.

Д.Б. Кобалевскийдин принцибинин борбордук абалын кенже
мектеп жашындагы окуучулардын олуттуу музыканын жогорку
үлгүсүнүн

жеткиликтүүлүк

олуттуу

негиздерин

иштеп

чыгуу,

жана бул үлгүлөр боюнча та рбиялоо

үчүн , дүйнөлүк рухий

мектептерге,

шилтеме

классикалык

байланыштуу.
берген
П.

И.

музыкага

берүү

менен

музыка өнөрүнүн даамы жана пайыздык негизин

музыка катары И.С.Бах, В.А. Моцарт, Э.Григ, Ф. Шопен,
Чайковский,

М.П.

Мусоргский,

М.И.

Глинка,

С .В.

Рахманинов, А.И. Хачатурян, Д.Б. Кабалевский, А. Малдыбаев, С.
Фере

жана

дүйнөлүк

музыкалык

маданиятка

маанилүү

элес

калтырган башка композиторлор.
4. Музыканы кабыл алуу, музыкага өз мамилесин билдирүүгө
жөндөмдүүлүгү.
Музыканы көркөм искусствонун ти рүү образы катары кабыл
алуу,

жашоо

көрсөтүүчү

турмуш

бөлүм

ишмердүүлүктүн

менен

"Музыка

негизги түрү

тыгыз

угуу",

байланышта

өзүнчө

гана

эмес,

болуп, хор ырдоо, импровизация,

жана музыка жөнүндө ойлордо көрсөтүлөт.
музыканы кабыл алуу

бөлүм

экендигин

Угуу

маданияты -

жана ага карата өз мамилесин билдирүүгө
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жөндөмдүүлүгү;

чеберчилик

катары

мыйзамдарын жана түшүнүктөрдү билүү.

музыканын

негизги

(кабыл алуунун таянычы

болгон жалпыланган билим дер) - композитор, аткаруучу, угуучу,
музыкалык тилдин көр көм каражаттары, обондуу ырлар, бийлер,
марштар, интонация, музыканы өнүктүрүүчү жана куруучу жана
көркөм каражаттар. Бул сызыктар
мазмунунда

музыкалык

чеберчилигинде

класстан класска предметтин

амалкөйлүк

жана

ырааттуулук

олуттуу түшүнүктөрдү жана а лардын кызыгуусун

пайда кылып келет. музыка мазмунун түшүнүү үчүн усулдук
"ачкычы" чыгармачылыгы жана күнүмдүк ара маселеси болуп
саналат.

Башка

маселелер

тапшырмаларды
кадимки

("музыкалык

көркөм

менен

бирге,

лаборатория")

иск усствону

ачып,

өз

практикалык

окуучулар
алдынча

менен

музыканы

изилдешет.
5.

Музыкалык

пластикалык

образдарды

чыгармаларды

театралдык

жана

образдарды

музыкалык -

жаратуу

үчүн,

импровизацияда, вокалдык жана хордук аткарууда колдонуу.
"Музыкага образдык- оюн

аркылуу

киргизүү жөнүндө"

принципке таянуу менен балдардын кайра, ойдон чыгарылган ишин,
кыялын

талап

кылган

программада

жагдайларды

импровизациянын

сахналаштыруулар,

сюжет

(жомок,

түзө

алат.

Ошондуктан,

негизиндеги

оюндар,

окуя,

жөнүндө

Манас

айтуулар), музыкалык аспаптарды колд онуп, музыка жана текст
биримдигинде өнүгөт.
Оюн

сабактагы

ишмердүүлүк

катары

байыркы

элдик

чыгармачылыкта - болгон сезими жана мааниси менен толтурулган:
Ыр ырдоо - демек аны ойноо.
Негизги жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүсүнүн
Инсандык

н атыйжалары

өнүгүү
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менен

өзүн -өзү

өнүктүрүү,

окутуунун

жана

билим,

окуу

ишмердүүлүгүнө

кызыгуу

үчүн

маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү, көйгөйлөрдү чечүүдө
жаңы мазмунуна жана методдоруна кызыгуу менен кабыл алуу
ыктарын калыптандырууну;жаңы билимдер ди жана көндүмдөрдү
алуу,

натыйжаларга

жетишүүгө

түрткү

түзүү;

коомдук

иш

билгилигин жана жеке сапаттарын чагылдырган, жалпы жарандык
бирдейликтин негиздерин калыптанышын чагылдырат.
1. Искусство

чыгармачылыгына

сезимтал мамилени иштеп

чыгуу, анын дүйн өгө толугу менен эстетикалык көз карашы,
көркөм жана турмуштук ар түрдүүлүгүнө.
Музыкалык
бардыгына,
дүйнөнү

искусство

анын

дайыма

тукумдук

эстетикалык

айырмалануусунун

адамдын

адам

жөндөмдүүлүктөрүнүн

кабыл

алуусуна,

катары

өнүгүшүнө,

жаныбарлардан

бир жолу катары көргөн. Баланын музыка

менен ар бир жолугушуусу, балага музыканы угуу жана сүйүү, бул
модалуу жана кадыр -барктуу болгондуктан эмес, музыканы кабыл
алуу зарылдыгы ал дүйнөдө эстетикалык мазмунун баалоо - ал
абстрактуу сулуулук жана турмуш кооздугун издөө эмес,
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адамдын дүйнөдө жоопкерчиликтүү жана маанилүү жашоосу.
Окуучуларга

акырындап

маданиятынын алардан

табигый

коомдун

көз каранды экенин түшүнүү келет, алар

кыргыз жана дүйнөлүк маданияттын мыкты салттарын
укугуна ээ экендигин
ийгилиги

заманбап

сезилиши болот. Балдарда

көбөйтүү
адамзаттын

жалпы жана муз ыкалык байлыктарды, жөн гана

"музей

экспонаттарынын" жыйнагы эмес, ошондой эле тынымсыз негизги
жашаган чыгармачылык аркылуу өз байытууну болуп турган, ар
дайым

өнүгүп

маданий -тарыхый
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жараяны

экенин

түшүнүшөт.

Балдардын

чыгармачылык

продуктусуна

мамиле

күүнүн

-

курамына, ыр ырдоого, тасмага, музыкалык түрдү ойлоп сүрөт
тартууга,

ж.б.

-

бала адам

маданиятынын

бир

далил

катары

көрүнөт.
2.
жана

Музыкалык окуу ишмердигинин
жамааттык

(жеке)

ойноо

мотивдерин өнүктүрүү

жүрүшүндө

чыгармачыл

жөндөмдүүлүктүн и шке ашырылышы.
Музыкалык

искусствону

жыйынтыктары

музыкалык

өнүктүрүү үчүн

окуу

түшүнүүнүн

инсандык

ишмердигинин

мотивдерин

объективдүү фундамент болуп калат. Бирок,

туруктуу түрткү, окуучу угуучунун, композитордун, аткаруучунун
чыгармачылыгынын бел гилүү маанисин түшүнүп,

өзү түздөн -түз

аны кайра түзсө, ошол учурда гана пайда болот. Сабактын, окуу
китептердин мазмуну
окуучуларды

баары бир эле нерсеге багытталышы керек:

чыгарманы аткарып жаткан же кайра түзүп жаткан

музыканттардын

позициясына

коюу

керек.

Ошондуктан

мугалимдин балдарга кайрылуусу:
 Окугула. Уккула ( угуу маданиятын калыптандыруу).
 Ойлонгула.

Ырдагыла.

Айткыла

(чыгармачылык

жөндөмдөрү).
 Клавиатурага

манжаларды

музыкалык үндүн төрөлүшү)
 Ойногула (элдик оюндар

тийгизгиле

(биринчи

.
менен тааныштыруу, оюнга

"кошулуу" жолдору).
Ошентип, музыка

боюнча окуу программасы жана окуу

куралдары төмөнкү талаптарга негизделген: музыкага тирүү
көркөм искусствосу катары үйрөнүү; билимдин жалпы мүнөзү;
көркөм

искусствонун

жана

анын

мыйзамд арынын

натыйжасында, билим берүү мазмунун куруу. Программа жана
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Д.Б.

Кабалевскийдин

сунушталган
катары

педагогикалык

уникалдуу

принциптери,

музыкалык -педагогикалык

мурас

сөзсүз заманбап музыка мугалиминин арсеналында

болушу керек. программа СССРда 40 жыл бою колдонулган
жана азыр да 25 өлкөдө билим берүү ишинде пайдаланып келе
жатат. Бул программанын негизги

темасы

менен

Кыргыз

Республикасынын бардык музыка мугалимдери дагы билишет.
Ошондой

эле

таанышуу

баскычы

музыкалык

маданиятынын системалуу түзү лүү этабынын башталышы бул
курактык

мезгилдин

мектепте

балдардын

өзгөчөлүгү,
үчүн

1 -класстан

түзүмдүк

жана

орто

программасынын

айырмасы.
мектепте окуунун 1 -классында жана музыка
биринчи жылы негизги жана жалгыз

окуунун

бир тема, - "музыканы

кантип угушат." Ар тараптан ар бир чейрек ичинде каралып
турат. Ал: музыкалык түшүнүү үчүн зарыл болгон негизги
көндүмдөрдүн бир жагы дагы "көрсөтүлөт," ошондуктан ал

-

8-тематикалык блок менен берилген..
2-4-класстардагы темалар чейрек боюнча

уюштурулган.

Кээ бир кичинекей өзгөрүүлөр заманбап мектептин, ишке
ашыруу

программасына

таасирин

тийгизбейт

жана

объективдүү шарттар менен көрсөтүлгөн. (Кыргыз мектептери
үчүн программанын ылайыташылган варианты

1989 -жылы К.

Молдобасановым тарабынан иштелип чыккан).
Кол эмгек
Коррекциялык-тарбиялоо

иштеринде

негизги орун

эмгекке окутууга берилет, бул сабактарда жөнөкөй иштерди
аткаруу үчүн зарыл болгон,
өздөштүрөт.

Ар

негизги иш жөндөмдүүлүктөрүн

түрдүү амалдарды аткаруу, материалдар
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жана алардын касиеттери, өзгө чөлүктөрү, эмгекке

үйрөнүү

зарылдыгын коюп, ой, акыл -иш жана сөз өнүктүрүүгө алып
келүүчү, эмгек күчүнө кирген ар кандай иштер талап кылынат.
Программаны ишке ашырууда
инсандык

сапаттарды

чечиле турган максаттар:

калыптандыруу,

жумушчу

күчүнүн

адаттары, командада иштей билүү, баланын мындан аркы
коомдук жана эмгек көнүктүрүү үчүн зарыл болгон физикалык
абалы, ден соолугу, кыймыл макулдашуусун өнүктүрүү.
Кол эмгек боюнча иштер төмөнкү маселелерди чечет:
 кол эмгекке кызыгууну жогорулатуу;
 эмгек

чыгармачылык

ишинин

жеткиликтүү

ыкмаларына окутуу;
 таанып-билүү
менен

жана

эмоционалдык -эрк

колдун

жана

майда

сферасы

моторикасын

коррекциялоо;
 Башталгыч

пландоо ыкмалары, уюштуруу жана

мугалимдин жардамы менен иш жүргүзүүгө окутуу;
 өз ишин контролдоо ыктарын калыптандыруу: кол
өнөрчүлүктү, үлгү менен жасалганы салыштыруу,
мугалим

менен

туура

иш -аракеттерди

жана

натыйжаларын аныктоо;
 мугалимдин жардамы менен

шаймандар менен

иштөө көндүмдөрүн калыптандыруу;
 дүйнөгө сезимтал жана эстетикалык мамиле ишт еп
чыгуу;
 инсандык оң сапаттарын өнүктүрүү;
бул предмет боюнча коюлган жалпы максаттарга жетүү
ар

кандай

аткарылган

ишмердүүлүктүн

ашырылат: оюн куруу, кол эмгеги.
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түрлөрүндө

ишке

Эмгек ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын баалоодо баасыз
системасы боюнча окутуу колдонулат.

Мугалим баланын

өзүнүн

ылайык,

жеке

жөндөмдүүлүк,

талантына

баланын

ишине, ал тургай, кичинекей ийгиликтерин белгилеп баалайт.
Мугалим
колдоо,

баланын күч -кубат ийгилигине жактыруусун
фишка,

Мугалимдин

кеби

стимулдаштыруу
"туура",

оюнчуктар,

ж.б.).

баланын
сөздөрдү

белги

аркылуу

ишиндеги
камтууга

Баланын

жакшы

сөз,

билдирет.

жетишкендиктерин
тийиш,

("жакшы",

жүрүм -туруму

дагы

эсептелиши керек.
Окуу жана көзөмөл, практикалык иш, экскурсиялар үчүн
саат санына ылайык иш программасы

окуу сааттарынын саны

жөнүндө маалыматтар программада камтылган.
Билим берүү процессин уюштуруунун түрлөрү.
Билим
Сабакта

берүүнү уюштуруунун негизги түрү - бул сабак.

практикалы к

Практикалык

иш

негизги

иштен тышкары,

орунду

убакыт

ээлейт.

таанып - билүү

мүнөздөгү билим алууга берилет, ал кол эмгек сабактары үчүн
коопсуздук жана саламаттык боюнча талаптарды камтыйт.
Программа
жеткиликтүүлүгү,

үч

негизги

принципке

практикалык

мааниси

негизделет:
жана

окуучу

өздөштүргөн билим, көндүм, ыктардын жашоодо керектиги.
Кол

эмгекке

жаратылыш

окутуу

айлана -чөйрөнү

материалдарды

изилдөө

чогултуу

жана

максатында

экскурсияларды өткөрүүнү камтыйт.
Кол эмгек ишине кирет: табигый мате риал менен иштөө,
кагаз менен картон, ийлеп чаптоо жана жип иши.
Башталгыч пландаштыруу жана өзүн -өзү кармай билүүнү
өнүктүрүү үчүн окутуучу,

буюмду аткаруунун
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сүрөт -

карталарын, этаптарын көрсөтүүчү моделдерди,
менен ишке ашырууну

этап -этабы

колдон уусу зарыл, бирок бул учур

дагы мугалим менен бирге ишмердүүлүктү, анын уюштуруучу
жардамын жана окуучулардын ишмердүүлүктүн көзөмөлүн
жокко чыгарбайт.
Кол эмгек менен
сабактары

сөз өстүрүү, математика, сүрөт тартуу

тыгыз байланышта болууга тийиш. К ол

сабактарында башка билим берүү курстары боюнча
түшүнүктөрдүн көпчүлүгү,

эмгек

берилген

көндүмдөр, жана билимдер ар

түрдүү класстарда колдонулат.

эмгек жана окутуунун

бул

мамилеси окуу материалынын аӊ сезимдүү өздөштүрүлүшүнө,
сөздүгүн байытууга жана анын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө
алып келет.
Эмгек сабактарында инклюзивдик процессте сокур бала
менен колдонууга мүмкүн болгон
1. Кагаздан сызыктарды кесүү

иштөө жолдору:

же үзүү.

2. Буюмду контур боюнча кесүү

жана алардан чыгарма ларды

айкалыштыруу.
3. Кагаз бүртүчөлөрүн жалпак сүрөткө чаптоо.
4.

Кагаз

салфеткаларын

үймөкчөлөргө

тоголоктоо

жана

сүрөткө аларды чаптоо.
5. Жип жана кездемени сүрөткө чаптоо.
6. Кебез тоголокчолорун

жасоо жана

аларды

чаптоо.
7. Кебез дисктерин сүрөткө чаптоо.
8.

Кургак жалбырактарды жалпак сүрөткө чаптоо

9. Ар кандай бөлүктөрдү бириктирүү
10. Жипти тоголокко чогултуу
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сүрөткө

11. Табигый материалдан
буурчак,

моделдештирүү: кабыгы, үрөн,

таруу, бутактары, таштар ж.б..

12. Башка материалдардын ар кандай табигый материалдар
менен айкалышы.
13. Аппликациянын элементтери менен

куруу.

14. Камырдан буюмдарды жасоо жана аларды боё.
15. Пластилин негизинде. мозаика коюу.
16. Барельеф.
17. Балдар үчүн кызыктуу темалар боюнча чакан текст түзүү.
Брайл принтери аркылуу текстти чыгаруу.
Дене тарбия
Дене тарбия боюнча сабактар
жана

карама - каршылыктарга

врач -офтальмологдунсунуштарын эске алуу менен

жүргүзүлөт.
Дене тарбия боюнча билимдер
Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар
кандай формаларын

жүзөгө ашыруунун системасы катары.

Жөө басуу, чуркоо, секирүү, тоо -ташка, сойлоп, басуу, лыжа
тебүү, сүзүү адам кыймылынын маанилүү каражаты катары.
Дене

машыгуу

учурунда

кырсыкты

алдын

алуу

эрежелери: окуу ордун уюштурууну, кийим -кечек, бут кийим
жана жабдууларды тандоо.
Дене
тарыхы.

тарбия

жана

Дене тарбиянын

биринчи

конкурстардын

өнүгүү

эмгек жана аскердик иш -чаралар

менен байланышы.
физикалык көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана
өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана негизги
физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен байланышы. Негизги
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физикалык

сапаттарын

чыдамкайлыкты,
Физикалык жүк

мүнөздөмөсү:

ийкемдүүлүк

күч,

жана

тең

ылдамдыкты,
салмактуулук.

жана жүрөк согушунун өсүшүнө тийгизген

таасири.
Спорттук иш-ыкмалары.
Күн тартибин түзүү. Жөнөкөй чыӊдоочу жол -жоболорду
аткаруу,

жана алардын булчуӊдардын, дене калыбына,

негизги

физикалык

боюнча

көнүгүүлөрдүн

машыгуу,

сапаттарды

өнүктүрүүгө,

топтомдору;

fizkultminutki)

күнү

режиминде

өнүктүрүү

(эртең

саламаттык

менен
сак тоо

боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруу.
Физикалык

өнүгүү жана физикалык даярдыгына

өз

алдынча байкоо жүргүзүү (4 ч.).

Дене узундугу жана дене

калыбынын

физикалык

абалды

жана

касиеттерин

көрсөткүчтөрү. Машыгуу учурунда жүрөктүн кагышын өлчөө.
Таза

абада ойной турган оюндарды уюштуруу

(спорт

аянтчаларында жана спорттук залда жүрүм -туруму).

Түзөтүү- өнүктүрүүчү

аймак.

Коррекциялык курстар
«Адаптивдүү

дене тарбия», «Көрүп кабыл алууну жана

сакталган көрүүнү өнүктүрүү жана сактоо»,

«Мейкиндикте ба гыт

алуу».
Ийкемдүү

(адаптивдүү)

билимдер). Адаптивдүү

дене

тарбия

(теориялык

дене тарбия сабактары. Ийкемдүү

дене тарбия боюнча көнүгүүлөр жана адамдын ден -соолугуна
ролу . Туура дем алуу.

Адам келбети.
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Таза абада ойной

турган оюндар, оюнчуларга талаптар, алардын эрежелери.
Ийкемдүү

дене тарбия сабактарына гигиеналык талаптар.

Тренажёрлордогу сабактар. Көрүү жана ийкемдүү дене тарбия
көнүгүүлөрү.
Жалпы көнүгүүлөр.
Катардагы

көнүгүүлөр. Даярдоочу

көнүгүүлөр. Жалпы

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Буюмдар менен жалпы өнүктүрүүчү
көнүгүүлөр.

Негизги

көнүгүүлөр. Мурда
Кыймылдуу

кыймылдарды

калыптандыруучу

өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо.

оюндар.

Бий

элементтери.

Дем

алуу

көнүгүүлөрү.
Медициналык - түзөтүүчү көнүгүүлөр.
Дем алуу көнүгүүлөрү
үчүн). Далы

жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн

көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр

( окуучулардын биринчи тобу

Таман
(2-топтун

булчуӊдарын

калыптандыруу

окуучулары

үчүн).

үчүн

Муундардын

кыймылдуулугун калыптандырууга багытталган көнүгүүлөрдү
аткаруу.
Сабактар
топторунун

карама -каршылыктарды жана жеке булчуң
жогорулатуу

боюнча

врач -офтальмологдун

сунуштарын эске алуу менен өткөрүлөт.
Көрүү

функциясын

жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр.

Түзөтүү-өнүктүрүүчү
Координациялык

багыттагы
ыкмалард ы

өнүктүрүүчү

Чыдамкайлыкты өнүктүрүү боюнча

көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр. Эптүүлүктү

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн
көнүгүүлөр.

Көрүүсү

сакталган

окуучулар үчүн

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын

905

көздүн

жакшыртуу

үчүн

көнүгүүлөр.

Табигый

кыймылдоо

мүмкүнчүлүгүн

турукташтыруучу көнүгүүлөр.
Дарылоо

тренажёрлорундагы

Велотренажёрдогу

көнүгүүлөр.

"Ден соолук" тренажёрунда
Калган

көнүгүүлөр.

Чуркоо боюнча көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр.

көрүүнү коргоо жана

көрүп кабыл алу уну

өнүктүрүү
Көрүү

функциясын турукташтыруу жана коргоо. Көрүү,

анын адам турмушундагы орду. Көрүү
Көрүүнүн
Көз

чарчоосу. Көрүүнүн

кубаттуулугу.
чарчоосун алдын алуу.

үчүн көнүгүүлөр. Дене тарбия жана көрүү. Оптикалык

каражаттар

үчүн гигиенал ык талаптар. Калган

көрүүнү

сактоо жана күчөтүү үчүн тифлотехникалык каражаттар.
Көрүүнүн

көзөмөлдөөчү

жана

өнүктүрүү. Торчолору бар кагазда
графикалык диктанттарды
Сырткы

жөнгө

салуучу

ролун

багыт алуу. Жөнөкөй

(4 -6-буйрукка чейин) аткаруу.

жана ички контур боюнча чийүү. Геометриялык

фигуралардан ою-чиймелерди түзүү

жана мозаика даярдоо.

Берилген чекитке буюмду жайгаштыруу.
Клетканы
Ар

өлчөө бирдиги катары колдонуу.

кандай

(горизонталдуу,
айкалыштары

жайгашкан

тик,

ийилген),

түз

сызыктар

ошондой

менен таныштыруу. Ар

Тапшырмадан мыйзам ченемдүүлүктү

алардын

окшоштук

фигураларды

алардын

кандай чиймелерди

аткаруу.

боюнча

э ле

менен

улантуу.

кесүү, чийүү, түзүү. Сүрөттөрдү

табуу

жана

Геометриялык
даяр үлгүлөр

боюнча аткаруу жана көрүү эске тутуу менен иш алып баруу.
Геометриялык
сызыктар жөнүндө

фигуралар, ачык жана жабык типтеги
түшүнүктөрүн кеӊейтүү.
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Белгилүү

геометриялык

фигуралардын

контурларынан

буюмдарды даярдоо. Сөздө байкоо натыйжасын салыштыруу,
өз

вариантын

негиздөө.

боюнча куруу,

Геометриялык

ою

жана жыйынтыгын тартуу.

Буюмдун симметриясы
бийиктигине ылайык, ири
тигинен

фигураларды

жана

жөнүндө

түшүнүк. буюмдун

жана чакан линиясын аныктоо,

туурасынан

ошол

эле

сапта

бир

катар

жайгаштыруу.
Чоӊ мозаика менен ишт өө.
Көрүүнүн

багыт

алуу-издөө

ролун

өнүктүрүү.

Объектилерди көчүрүү ыгын калыптандыруу.
Алфавиттин

жазуу тамгаларын классификациялоо ыгын

калыптандыруу жана баш тамгаларды, сап тамгаларды түзүү
жөндөмдүүлүгү:

элементтердин саны боюнча, тамгалардын

ачыктыгына, жабыктыгына жараша. Каталарды
аларды

түзөтүү

мүмкүнчүлүгүн

издөө жана

калыптандыруу.

Таблицалардан сандарды табуу. Кроссворддор. Таблицаларды
шифр колдонуу аркылуу толтуруу. Лабиринттер.
Буюмдардын
предмет).

ортосундагы аралыкты көрүп чектөө (3

Объектилердин

ортосундагы

аралыкты

көрүү

аркылуу болжолдоо. көрүү эс тутуму аркылуу буюмдардын
мейкиндик абалын сүрөттөө.
Кебинде
Предмет

мейкиндик

терминологиясын

пайдалануу.

бөлүктөрүнүн ортосундагы мейкиндик мамилелерин

кабылдоо, жөндөмдүүлүгү .
Буюмдун

бөлүктөрүнүн

ортосундагы

мейкиндик

мамилени өзгөртүү менен объекттин өзгөчөлүктөрүнүн көз
карандылыгын

кабыл алуу.
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Объектилердин

ортосундагы мейкиндик мамилелердин

карап баалоо, бир башка объект менен салыштырмалуу, бул
мамилелерди иш жүзүндө чагылдыруу.
Иллюстрациялардан
техникалык

чакан

каражаттарды

өнүктүрүү.

Буюмдун

ыкмаларын,

бир

топ

буюмдарды

колдонуу

жайгашкан

үчүн

жөндөмдүүлүгүн

жерин

буюмдардын

көрүү
көрүп

аныктоо

арасынан

буюмдун

мейкиндиктеги жайгашуусун бөлүү жолдорун калыпта ндыруу.
Мейкиндиктин
кыймыл учурунда
түшүнүктөрүн

алыстыгы

жөнүндө

түшүнүктөрүн,

буюмдар ортосундагы аралык

калыптандыруу.

жөнүндө

алыс буюмдарды

көнүгүү, түстүн толтурулушуна жараша,

таанууга

чоң мейкиндиктеги

объектилердин алыстыгын анык тоо. Эс тутум аркылуу алыскы
жана жакынкы объектилерди саноо.
Көрүүнүн
түшүнүктөрүн
көрүүнүшүндө
буюмдардын
белгилер

маалыматтык -таанып-билүү
өнүктүрүү.
жана

ролу

Буюмдарды

сүрөтүндө

таануу.

жөнүндө

натуралдык
Бир

түрдөгү

негизги белгилерин бөлүү, кабыл алу у, бул

боюнча жаңы себеп -натыйжа байланышы ичинде,

татаал жаңы шарттарда,
Таануу

объектилерди таануу.

амалдарын

жакшыртуу,

көптүктөн

бөлүү,

жергиликтештирүү, салыштыруу.
Түс

жөнүндө

боёкторду
оюларын

түшүнүктөрдү

айырмалоо
түзүүгө

Түстүү

көнд үмдөрүн калыптандыруу. Түс
үйрөнүү.

Кабыл

кеӊейишинде, түстүү объекттердин
алысташында

бышыктоо.

түстөрдү
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талаасынын

ортосундагы аралыктын

айырмалай

жакшыртуу.

алуу
билүү

жөндөмүн

Татаал
байкоо

формадагы буюмдардын

жүргү зүү.

конфигурацияны
бөлүктөрүнүн

Жөнөкөй
түзүү.

формасын

контурларын бүтүндүк

формалардан

Объектинин

же

аныктоо,

татаал

анын

башка

айрым

белгиленген

формаларды ордуна жайгаштыруу.
Маанилүү
карабастан,

эмес

негизги

геометриялык

айырмачылыктардын

өзгөчөлүктөрдү

фигураларды

ар

көптүгүнө

кандай

таанууну

аба лдарда

калыптандыруу.

сунушталган сүрөттөрдү үлгүлөр менен салыштыруу. белгилүү
бир фигураларды, жашырылган контурдан

(5 жана андан

ашык сандарга чейин) табуу. Формаларды таануу, чектөө,
кабылдоо, буга чейин үйрөнгөн фо рма түрлөрүн

жаңы

мейкиндик абалында сунушталса, айкалыштыруу.
Өзгөрүлмө

параметрлерде

заттардын

көлөмүн

салыштыруу. Сүрөттөрдү карап эс тутумундагы образ боюнча
буюмду

куруу. Объект касиеттерин тагыраак көрсөтүү үчүн

түзүлгөн түшүнүктөрүн колдонуу.
Предметтик сүрөттөрдөн схемалык тартылышты
даяр

тартылышты

эмес,

сүрөткө

бөлүктөрдү). сүрөт окуяны план боюнча
табиятын

түшүнүү:

тааныш

киргизилген

бөлүү (
майда

изилдөө. Сүрөттүн

буюмдарды,

кырдаалды,

каармандардын аткарган иштерин. Каарм андардын

аткарган

иштеринин сүрөттөө, негизги өзгөчөлүктөрүн бөлүү, жана
кыска

байланыштарды түзүү.

аракеттерди баяндоо. Сүрөттөгү

Сүрөттө көрсөтүлгөн иш негизгини

бөлүү жана аны

атоо.
Сүрөттөгү убакытта багыт алуу үчүн, тартылган табият
кубулуштарын колдонуу.
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Адам сезимдерин жана позаларын таануу, схема боюнча
кайра к көрсөтүү. адам сүрөттөлгөн
"токтотулган учурдан тартып" адам

объектиге жараша,
абалын түшүнүү жана

анын маанисин чечмелөө.
Коомдук-турмуштук багыт алуу.
Коомдук-турмуштук

багыт

алуу

программасы

бөлүмдөрдү камтыйт:
"Жеке гигиена", "Кийим жана бут кийим", "Тамак -аш",
"Үй-бүлө",

"Жүрүм-турум

маданияты",

"Турак -жай",

"Транспорт", "Соода", "Медициналык жардам ".
Тууроонун кыйынчылыгы, ал эми
жөндөмсүздүк, мугалимден
этаптары боюнча

сокурлукта

иш -аракетти

тууроого

толук жана жана

көрсөтүүнү, окуучунун: "колуна колу"

менен изилдөөнү көп кайталоо талап кылат.
"Коштоо иш-аракет ыкмасын" төмөнкүчө чагылдырууга
болот: педагог,

баланын артында болуп анын

колун алып,

зарыл болгон аракеттерди аткарат. Ошол эле учурда, баардык
иш-аракеттер сөз менен коштолот.
Бул ыкма абдан натыйжалуу, алардын тийиштүү иш деген
сөздөр

менен,

көрүүсү

"байланышына"

мүмкүндүк

бузулган жөндөмдүүлүгү

берет,

демек,

балдардын мүнөздүү

теориялык билим менен практикалык көндүмдөр ортосундагы
ажырымды толтурууга жол берет. Оозеки түшүндүрүү көбүнчө
өзү

көп убакытты талап кылат, жана анын аткарылышы иш -

аракетктти

аткарууну

көргөзмө

кабылдоо

мүмкүнчүлүк

берет.

кармайт,

бирок,

кемчиликтерин
окуучулардын

практикалык ишмердигинин мааниси

сөздөрү
толтуруу

өздөрүнүн

жок

же
үчүн

предметтик -

балдарды

жеке

гигиена, тамак -аштын жана жүрүм -турумдун зарыл күндөлүк
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иш-аракеттерди жүзөгө ашырууга үйрөнүү үчүн, өздөрүнө,
кийим-кечеге жана бут кийимге, турак -жайлардга кам көрүүгө
мүмкүнчүлүк берет.
Сабактардын

конкреттүү мазмуну көп учурда, ар бир

баланын жеке тажрыйбасы менен шартталган.

Мугалим бул

жөнүндө маалыматты өз байкоолорунун жыйынтыгы боюнча,
балдар,

алардын

ата -энелери

жана

мугалимдер

менен

сүйлөшүп алат. Өзгөчө көңүл коомдук -турмуштук багыт алуу
сабактарына

кызыгуусу

стимулдаштыруу

үчүн

берилүүгө

жок

балдардын

тийиш.

ишин

класстагы

балдардын активдүү иши үчүн, керектүү буюмдар дайыма бир
жерде жайгаштырылып, башкача айтканда,ал заттардын орд у
абдан маанилүү, кандайдыр бир нерсенин (эмерек, көрсөтмө
куралдар, приборлор, ашкана идиштери ж.б.) жайгашкан жери
бир жолу аныкталып жана өзгөрбөшү керек. кабинеттеги
тартип,

окуучулардын

көмөктөшөт. Балдар

өз

алдынча

багыт

акырындык мене н катуу тартип керек

экенин, предметти издебей табуу

убакытты үнөмдөйт

экенин түшүнүшөт. Кээ бир сабактарды
ашыруу

алуусуна

класста жүзөгө

жөндүү. Мисалы: "турак -жай үчүн кам" сыяктуу тема

менен. Себеби мектеп окуучулары

көп

убактысын класста

өткөрүп, бул жерде иш жүзүндө дежур милдетин түшүнүшөт.
Кандайдыр бир иш башталганга чейин

суроо берүү

пайдалуу, мисалы: биз эмне кылышыбыз керек?
кылган жатабыз? Биринчи эмнеден баштайбыз?
эмне кылуу керек?
Изилденген

биз эмне
Ал

үчүн

ж.б.у.с.

материал ды

бышыктоо

үчүн

практикалык

иш жүрүшү үч негизги жол менен жүзөгө ашырылат:
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•

билим

жана

көндүмдөрдү

тактоо

жана

бекемдөө

максатында, мурдагы практикалык ишти кайталоо;
• атайын окутуу тапшырмалары (жеке буюмдарга кам
көрүү

үтүктөө жана бүктөө; нан ,

жашылча-жемиштерди

кесүү, жашылчаларды тазалоо);
•

билимди

колдонууну

үйрөтүү

максатында

тапшырмаларды аткаруу.
Коомдук-турмуштук

багыт

колдонулчу маанилүү ыкма болуп

алуу

сабактарында

ролдук оюн болушу керек

- балдардын коомдук тажрыйбасын, кенж е окуучулар үчүн
абдан жагымдуу иш аркылуу өздөштүрүү болуп саналат. Бул
ыкманы колдонууда, биринчи кезекте мугалимге талап, көрүү
жөндөмдүүлүгү

начар

балдардын

иштин

ушул

түрүн

өздөштүрүү өзгөчөлүктөрүн билүү.
Мейкиндикте багыт алуу.
Бөлүмдөр
1. "өзүндө " багыт алуу
2.курчап турган
жана оюнчуктардын

айланасынын реалдуу буюмдарында
мейкиндик касиеттеринде багыт алуу.

3. жабык (класс мейкиндиги) мейкиндиги боюнча багыт
алуу
4. өзгөрүүсүз анализаторлор колдонуп багыт алуу
5. "өзүнөн"
багыт

чекит эсебинен

жакынкы мейкиндикте

алуу
6. кыймылынын жүрүшүндө багыт алуу

7. микро мейкиндикте багыт алуу
8. жөнөкөй мейкиндик мамилелерди моделдештирүү
9-сүрөт-план боюнча мейкиндикте багыт алуу.
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Адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбиялоо программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
сокур балдардын

жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук
башка субъекттерин
багытталган

адеп -ахлактык

жол менен

уюштурууга

бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын
негизинде жүзөгө ашырат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды
адеп-ахлактык
алардын

жактан

өнүктүрүү

адеп-сезимдерин

калыптандыруу

жана

шартында

жана

тарбиялоонун

адеп -ахлактык
коомдун

максаты

жүрүм-турумун

негизги

улуттук

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды коомдук -педагогикалык
колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы сокур балдарга
өз

өлкөсүн

чыгармачыл,
маанилүү

сүйгөн,

коммуникабелдүү

сапаттарга

ээ:

жаранын

Программанын негизи
түшүнүктөрүн,

адептүү,

жоопкерчиликтүү,

демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү

инсандык

окуучуларды

жогорку

өзөктүү

активдүү,
тарбиялоого

өз

алдынча,

багытталган.

жетиш кендиктери болуп

тарбиялоо

процессинде

ишмердүүлүк

жолдорун,

сокур

калыптандырылган
туура

инсандык

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.

3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу програ ммасы
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Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,
соолукту

сактоо

жана

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

сергек

калыптандыруу,

жашоону

ден

уюштуруу

экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.
Программанын милдеттери:
 окуучуларды

окутуу шарттарын

санитардык -гигиеналык

нормаларга ылайык келтирүү;
 жамаатта

жагымдуу

психологиялык

жана

эмоционалдык

климатты камсыз кылуу;
 балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап
калууга салым кошуучу

психологиялык жардам менен

камсыз кылуу,
 тышкы дүйнө менен баланын

ортосунда дени сак мамиле

түзүү;
 дүйнөнүн
элдердин,

органикалык
маданият

биримдиги
жана

жана

диндердин

жаратылыштын,
ар

түрдүүлүгү

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл
эмгекке түрткү болуу, иштин

жыйынтыгына

багыт алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
 окуучулардын

сергек

калыптандыруу
программасынын
денелик,

жана

үчүн

коопсуз
коопсуз,

материалын

адеп -ахлактык

жана
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жашоо

мад аниятын

саламат

колдонуу
руханий

жашоо

менен

алардын

ден

соолугун

бекемдөө,

эс

алууну

камсыз

кылууга

байланышкан

маселелерди талкуулоо.
 Кыймыл

режимин

сарамжалдуу

уюштурууну,

спорттук

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу
физикалык

өнүгүүнү,

организмдин

ылайыкташуу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган
дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;
 туулган жер боюнча саякаттар, э кскурсиялар, жөө басуулар
адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз
карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык
сабаттуулукту,

эко -маданий

баалуулуктардын

түшүнүктөрүн өздөш түрүүнүн
маданиятты калыптандыруу;

жүрүшүндө

негизги

экологиялык

курчап турган чөйрөнү коргоо

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын
алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган
чөйрөнү

коргоо боюнча иш -чаралардын

учурунда ж.б.);

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу
ата-энелер

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

менен

билим

берүү

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо
боюнча биргелешкен иш -чаралары;
 мониторинг жүргүзүү.

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо с ергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык
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климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, к ыска саякаттар.
Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Сабакта
коопсуз

психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана

жашоону

калыптандыруу

боюнча

жасалган

иштердин

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден
соолук

сактоо

талаптарды

жана

ашырылат. Сабактан
кыймылдуу

технологиялары,
ченемдерди

санитардык -гигиеналык

өткөрүү

жолу

менен

жүзөгө

тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы

оюндарды

уюштуруу,

сергек

турмуш

жумасы,

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн
тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык
кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.
Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу
модели

жол

сүйлөшүүлөр,

инспекто рлору
майрамдар,

менен

конкурстар

маалыматтык такта, дубал газета

жолугушуу
"Коопсуз

аркылуу,
дөӊгөлөк",

сүрөт - сынактар,

" Көӊүл

бургула - балдар" акциясын уюштуруу аркылуу ишке ашат.
3.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык
Мүмкүнчүлүгү
башталгыч

иштин

чектелген

билим берүү

программасынын
окуучулардын

максаттары

Мамлекеттик

жалпы

стандартына ылайык сокур балдардын
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акыл-эс

жана

эмоционалдык

өнүгүүсүнө,

физикалык

жана

психикалык жагынан кемчиликтерин коррекциялоого, социалд ык
ылайыкташуусуна багытталган.
Программанын милдеттери:
 ар бир сокур
жагымдуу

окуучуга жеке өнүктүрүү үчүн кыйла

шарттарды

камсыз

кылуу,

билим

берүү

чөйрөсүнүн түзүү;
 окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын

аныктоо;
 окуучулардын БЖББ БЫББПын өздө штүрүү
берүү

жараянына

интеграциялоо

жана билим
боюнча

мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;
 билим

берүү -тарбия

процессинде

адаптация

кыйынчылыктары менен окуучуларды эрте аныктоо;
 татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык
таасирдин

негизинде

анали затордук,

аналитикалык -

синтетикалык, ишмердүүлүктү жөнгө салуучу шарттарды
түзүү;
 окуучулардын
медициналык,

ата -энелерине
коомдук,

(мыйзамдуу

өкүлдөрүнө)

психологиялык,

укуктук

,

тарбиялоо жана башка маселелер боюнча эксперттик жана
усулдук жардамды к өрсөтүү.
Коррекциялык иштин программасы багытталган:
 окуучулардын белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын
канаттандырууну
камсыз

кылуучу

жана

БЖББ

түзөтүүчү

БЫББПын

сабактардын

мазмунун, жана ишке ашыруу планын;
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өздөштүрүүнү
тизмесин,

 өзгөчө

билим

берүү

окуучулардын

муктаждыктарын

психологиялык,

аныктоо

үчүн

медициналык

жана

педагогикалык текшерүүнү;
 окуучулардын

өнүгүү

динамикасын

БЖББ

БЫББПын

өздөштүрүүдө ийгилигин мониторинг жүргүзүүсүн;
 коррекциялык иштердин түзөтүүсүн;
 сабактарда, сабактан тышкар кы жана мектептен тышкары
иш- чаралардын

биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк жана башка коомдук институттардын коомдук психологиялык -педагогикалык
педагогика

жана

колдоо,

психология

коррекциялык

жаатындагы,

саламаттык

сактоо уюмдарынын жана башка у юмдардын адистеринин,
мугалимдердин

жана

эксперттердин

түзөтүүчү

иш -

аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча
кызматташтык механизмин; түзөтүүчү ишинин негизги
күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.

Коррекциялык иштин программасы камсыз кылуусу керек:
 билим

берүү

уюмунун

кыйынчылыктарын жана

шарттарына

өзгөчө билим берүү (анын

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо
сокур окуучуларды
 топтук жана жекече
(анын

ичинде

көнүү

максатында

изилдөө жүргүзүү;
түзөтүү жумуштарын ишке ашыруу

логопедиялык),

окуучулардын

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;
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атайын

 сокур

окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;
 окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана
көндүмдөргө

илгерилетүү,

сокур

психикалык жана эмоционалдык

окуучулардын

абалы

жөнүндө

маалымат берчү учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 билим берүү жана күнүмдүк жашоодо

окуучул ардын

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;
 сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө
окуучулардын

күтүлгөн

натыйжаларга

жетүүсүнө

баа

берүү.
Түзөтүүчү иштин
Жалпы

негизги мазмуну жана

башталгыч

билим

берүү

багыттары

баскычындагы

сокур

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги
мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:
Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү
үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,
өнүгүү

жана

ден

соолугунун

окуучулардын

өзгө чөлүктөрүн

аныктоону

камсыз кылат.
Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:
окуучулардын
аныктоо

үчүн

белгилүү

бир

окуу

муктаждыктарын

психологиялык -педагогикалык

медициналык текшерүү:
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жана

- окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө
шарттарын аныктоо;
таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү
мазмунун

өздөштүрүүдөгү

өзгөчө

кыйынчылыктарын,

жана потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;
- окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана
эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;
окуучулардын өнүгүү
өздөштүрүүдө

динамикасын,

алардын

ЖББ БЫББПты

ийгиликтерин

мониторинг

жүргүзүү;
изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу
максатында

коррекциялык

иш -чаралардын

түзөтүүнү

иштеп чыгуу.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү
психофизикалык
өнүгүүсүн

өнүгүүнүн

жана

иш

окуучулардын

жетишсиздигин,

билим

берүү

жеке

мазмунун

инсандык

өздөштүрүүгө

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү иш өзүнө камтыйт:
 класстагы

бардык

окуучулардын

инсандык

өнүктүрүү

үчүн жайлуу психологиялык чөйрө түзүү;
 окуучунун

жекече

психологиялык

жактан

коштоо

программасын (мугалимдер менен) даярдоо;
 окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып билүүчүлүк

кызыкчылыгын

өнүктүрүүгө

багытталган

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;
 окуучуларды
жекече

оптималдуу

кийлигишүү

өнүктүрүүгө

программаларын
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топтук

алардын

жана
өзгөчө

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп
чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана окутуу методдорун);
 окуучулардын

өнүгүү

бузууларын жоюу үчүн зарыл

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды
жүргүзүү;
 инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү,
жүрүм-турумун тууралоо;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 сокур

окуучунун

сунуштар

окутуу

комплексинин

жана

билим

ишке

берүү

ашыруу

(ар

боюнча
түрдүү

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынган)
Кеӊеш

иши

окуучуларды

билим

берүү

процессинде

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр
иштеген адистерди окуучулар

менен

үчүн окутуунун, тарбиялоонун,

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды
ишке ашырууну камсыз кылат
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
- жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн
болгон жардамды берүү жана

конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.
-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн
тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш
берүү;
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Маалыматтык-агартуучу иш

окуучуларды

окутуу жана

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана
курдаштары

менен

өз

ара

аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге
түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
-мугалимдер

жана

ата -энелер

категорияларынын

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
- маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;
-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу
үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;
-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн
калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
Азиз-сокур

окуучулар дын

өздөштүрүүсүнүн

түзөтүү иштеринин программасын

пландаштырылган

натыйжалары

болуп

төмөнкүлөр чыгат:
 микро жана макро мейкиндикте багыт
калыптандыруу

жана

алуу көндүмдөрүн

макромейкиндикте

багыт

алуунун

ыктарын мыктылоо;
 Бардык

сакталган

ишмердүүлүгүндө

анализатор лорду
колдонуу ыктарын,

багыт

алуу

оптикалык түзөтүү

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу
мүмкүнчүлүгүн

өздөштүрүүгө;

тааныш

эмес

(стандарттык

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно
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билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү
түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда

аларды эске

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

кайрылууну үйрөнүү;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер
жана

курбулары

менен

баарлашуу

ыктарын

өнүктүрүү;

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын
өнүктүрүү

(кабылдоо,

түшүнүү,

өндүрүү,

пайдалануу);

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;
 инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бард ык
анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол
менен

ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти,
эмоционалдык

сезимталдыгын

иштеп

чыгуу;

өзүн -өзү

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;
 предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн
жайылтуу

аркылуу

ишмердүүлүктүн

сезүү

толуктоочу

предметтик-практикалык

тажрыйбасын
жолдорун

көндүмдөрдүн

байытуу;
өздөштүрүү;

(анын

ичинде

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;
 кырдаалга

ырааттуу

дүйнө

сүрөтүн

куруу

мүмкүнчүлүгүн

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү;
сокурлардын

таанып

билүү

мүмкүнчүлүгүн

кеӊейтүүчү

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда
окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда опти калык
тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу
ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук
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иште

активдүүлүгүн

жогорулатуу;

жашоодо

өз

алдынчалуулугун жогорулатуу.
 Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;


коомдун ар кандай өк үлдөрү жөнүндөгү

элестөөлөрдү

(ар

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;
 Айлана

чөйрөдөгү адамдардын

маанайына, өзүн сезүүсүнө,

абалына көӊүл бурууну өнүктүрүү.
Түзөтүүчү

ишинин

программасын

ишке

ашыруу

боюнча

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.
Түзөтүүчү иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү
уюмунда

иштеген

механизмин

ишке

адистердин
ашыруу

ортосунда

үчүн

негиз

өз

ара

аракеттенүү

болгон

комплекстүү

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук мазмундуу мүнөздөмөлөрү

түзөтүүчү и ш

маалыматтарды эске

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан изилдөөнү:
дарыгерлер,
тараптуу

психологдор,

жана

эмоционалдык

мугалимдер)

комплекстүү
эрк

окуучуну

(таанып

сферасын,

билүү

окуучулардын

изилдөө;

ишин

ар

изилдөө,

жүрүм -турумун)

окуучуну изилдөө.
Түзөтүүчү
ашыруу

иштин сокур окуучулардын программасын ишке

үчүн

адистер

натыйжалуулугу

өз

негизинен

ара

аракеттеринин

коомдук

өнөктөштүктү

механизмин
өнүктүрүү

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана
үй-бүлөнүн

жооптуу

билим

берүү

мекемелери

менен

кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк
эмес)

жана

органдарга

билдирет;

майыптар

жана

ата -энелер

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.
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3.2.6.

Инклюзивдик билим берүү идеяларында иштеген

мектептерде сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн
сокур

окуучулардын

тажрыйбага

жетишүү

коомдо
жана

жашоого

коом

негизги максаты
керектүү

кабыл

алчу

коомдук

б аалуулуктар

системасын алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн
эске алуу менен калыптандыруу.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүктү

уюштуруунун

негизги

милдеттери:


Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;



сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;



окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш
курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү
муктаждыктарын эске алуу;



күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз
алдынчалуулукту өнүктүрүү ;



тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн
ар кандай түрлөрүндө

окуучулардын кызыкчылыктарын

өнүктүрүү;


адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын
айланага

жана

өзүнө

муктаждыктарын,

туура

баа

баалуулуктарын

берүү,

эстетикалык

жана

сезимдерин

калыптандыруу;


эмгекти

сүйүүнү,

натыйжаларга

жетүү

кыйынчылыктарды
үчүн

туруктуулукту,

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;
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жеӊе

билүнү,

максатуулукка



окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш
тажрыйбасын кеӊейтүү,



негизги

коомдук

баалуулуктарга

оң

мамиле син

калыптандыруу;


адамдар

менен

коомдук

байланыш

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,

түзүү

көндүмдөрүн,

окучуунун үй -бүлө, билим

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна мүмкүндүк түзүү;


мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер
маселелерди

чечүү

боюн ча

менен жалпы

кызматташуу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү;


башка адамдарга ишенимин бекемдөө;



Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка
адамдарды

түшүнүү

сезимдерин

өнүктүрүү,

экинчи

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк төм өнкү көрсөткүчтөрдү
ишке ашыруу шарттарын камсыз кылууга багытталган:
 Акыл

эси

жеӊил

артта

калган

азиз

окуучулар

окуучулардын жашоонун ар түрдүү аспектилерине жеке
кызыкчылык пайда кылуучу чыгармачылыгын, жайлуу
өнүктүрүүчү

чөйрөдө

өз

алдынча

ишке

ашыруусу н;

айлана-чөйрөгө карата оң мамилесин;
 балдардын

коомунда

баарлашуу

процессинде

жана

биргелешкен иш-аракеттердин жүрүшүндө, курдаштары
жана

окутуучулар

менен

жигердүү

өз

ара

аракеттенүүсүндө окуучуну коомдук калыптандырууну.
Сабактан тышкаркы ишмердүү лүк инсанды өнүктүрүү багыттары
боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, адептик,
926

коомдук,

жалпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

тышкаркы

ишмердүүлүктү

формалары: жеке жана топтук

клубдар,

секциялар,

таймашта р,

конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
Билим

берүү

уюму

окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу
өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун
алуу менен

реалдуу шарттарын эсепке

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн а ртыкчылык

багыттарын

тандап,

уюштуруу

формаларын

аныктап

алууга

укуктуу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу

жана

бириктирүүгө

өткөрүүнү

салым

кошот.

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү
алардын

кадимки

өнүгүп

камсыз

кылуу

аркылуу

Биргелешкен

сабактан

сокур окуучулардын жана
келе

жаткан

курбуларынын

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске

а луу менен

уюштурулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
окуучулардын

жигердүү

канааттандыруу,

эс

алуу

билим берүү уюмунда

учурунда

муктаждыктарын

мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.
Окуучулардын
уюштурган

сабакта н

тышкаркы

ишмердүүлүгүн

учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен,
маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү
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колдонулат.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы иш-чараларды
улантуу үчүн каникул

учурунда балдардын жайкы эс алуусун

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык
лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана
кошумча

билим

берүү

уюмдарынын

жайкы

мектептеринин

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.
Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байланышта
болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан
тышкаркы

программасын

иштеп

жумушчу программасы түзүлөт,
ылайыкталган

неги зги

чыгуу

боюнча

иш -чаралардын

алар башталгыч билим берүүнүн
билим

берүү

программасын

пландаштырылган натыйжаларын өздөштүрүүгө багытталган
3.3. Уюштуруу бөлүгү
3. 3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткарууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
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Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.
Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик
аймактын курамын жана өздөштүрүүгө

берилген окуу убакытын

класстар (жыл) боюнча аныктайт , алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамлекеттик -аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Билим берүү уюму
бир

предмет

боюнча,

билим берүү процессин уюштурууда, ар
коррекциялык

–

өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын артыкчылык багытта рын өзү аныктап алууга укуктуу.
Окуу

планынын

билим

берүү

мамилелеринин

катышуучулары тарабынан түзүлгөн бир бөлүгү камтыйт:
 сокур

окуучулардын

жекече

атайын

билим

берүү

керектөөлөрүнө муктаж ишке ашырууну камсыз кылуучу
тандалма сабактарды.
 Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы Акыл эси
жеӊил артта калган азиз окуучулар окуучулардын жекече
өзгөчөлүктөрүн
тышкаркы

жана

ишмердүүлүктү

муктаждыктарын

сабактан

уюштуруу аркылуу камсыз

кылат.
 Сабактан тышкаркы ишмердүүлүгү коомдук иш, жалпы
маданий, спорт тук жана эс алуу иш сыяктуу багыттар
боюнча, жана сокур

окуучулардын

жеке өнүгүүсүн

камсыз кылуучу;
 түзөтүү-өнүктүрүүчү
таасирин,

изилдөө

аймакты,
жана
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сокурлуктун

өнүктүрүү

боюнча

терс
экинчи

бузуулардын

алдын

алуу

натыйжасын

минималдаштырууга багытталга н түзөтүүчү курстарды.
Билим берүү
өнүктүрүүчү

уюму өз алдынча окуу курстары

түзөтүү -

аймактын жүрүшүндө окуучулардын ишин уюштуруу

технологияларын, ыкмаларын аныктоого укуктуу.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген

окуу

жүгүнө кошулбайт, са бактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул
аймакты

ишке

ашыруу

сабактан

тышкаркы

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт
аймактын

саатары

БББ

мөөнөттөрүндө жумасына

ишмердүүлүккө

(түзөтүү -өнүктүрүүчү

баскычында

окутуунун

бардык

5сааттан кем эмес болушу к ерек).

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим
берүү уюмунун жергиликтүү актысында белгиленген.
Окуу
чыккан:

планы
"Билим

Республикасынын

төмөнкү

нормалардын

берүү

жөнүндө"

Билим

берүү

жана

негизинде

иштелип

Мыйзамда,
илим

Кыргыз

министрлиги нин

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.
Иштөө режими.
Билим
тарабынан

берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН
белгиленген

билим

берүү

процессине

коюлган

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү
шартында сокур окуучулар БББ БЖББПты өздөштүрүүдө 1 -класста
кайталоо мүмкүндүгүн берет (1 -4-класстар)

б.а.

программаны

узартылган мөөнөттө өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
1-класста кайталап аркылуу окутуунун жыйынтыгында окуу
сабактарынын саны 3500 сааттан ашык бол ушу мүмкүн эмес.
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Сокур

окуучулардын психо -физикалык жөндөмүн эске алуу

менен, БББ БЖББПты ишке ашыруучу билим берүү уюмдун окуу
сабактары 5 күндүк окуу жумасында
смена

менен

өткөрүлөт.

билим

санитардык-эпидемиологиялык

жүргүзүлөт.

берүү

уюмунун

кызматынын

Сабактар 1
иш

көзөмөлү

режими
астында

жүзөгө ашырылат.
жалпы билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын
узактыгы – 1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем
эмес.
Окуу

жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.
окуучулары

үчүн

окуу

жыл

ичинде

1 - класстын сокур

директордун

наамына

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

эс

алууга кошумча жума белгиленет.
Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга
карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен
камсыз

кылышын,

сабактарды

өздөштүрүүгө

жогорку

сапатын

камсыз кылат.
Сабактардын

ортосундагы

танапис

10

мүнөт,

2 -жана

3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.
Топтук түзөтүү сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөтк ө чейин, 25 класстарга

топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече

коррекциялык сабактын узактыгы 20 мүнөт.
Окуу

жүктөмүнүн

акырындап өстүрүү

"кадам" ыкмасын

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили
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уюму тарабынан камсыз кылынат. 1-класстын биринчи чейрегинде
күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.
Тапшырмалар
менен

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүнө

таянуу

берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа
жазылбайт. биринчи классыны н окуучуларына чыгармачыл таанып билүү

мүнөздөгү

тапшырмалар

гана

сунушталат,

балдардын

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.
Бул тапшырмалардын
үй тапшырмасын

максаты – окуучулардын өз алдынча

аткарууга

тышкы жана ички стимулдарды

калыптандыруу.

1-чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү гана

тапшырмалар

сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү

атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган

тапшырмалар

берилет. Үчүнчү чейректе класста башталган иштердин аякташын
үйдөн

аткаруу

боюнча

жүзөгө ашыруу үчүн
Экинчи

тапшырмал ар

берилет.

тапшырмаларды

ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.

класстан

баштап сабактар боюнча тапшырмалар

«минимакс»

принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча

тапшырманын

бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал э ми

экинчи бир бөлүгү - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп,
бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу
менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга

- 2

саатка чейин -120 мүнөт.
Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, са бактан тышкаркы иш
(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз өзүнчө жүргүзүлөт.
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Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин
эмес

тыныгуу

уюштуруу

сунушталат.

45 мүнөттөн кем

Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттарын эске алуу менен) 1350 сааттан ашык эмес болуш керек.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө

жумасына сарпталган

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)

1 - 5-класстарда

7

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен
аныкталат.
 сөздүк жүргүзүүгө (сөздүк дептер);
 тематикалык принцип боюнча сөздөрдү системалаштыруу;
o тилдик

жандырмактарды

пайдалануу,

мисалы

интернационализмдерди пайдаланууда;
 түзүмдүк-функционалдык

схемалардын

негизинде

жөнөкөй

сүйлөм боюнча жалпылоолорду жасоо;
 өз эне тилинде жок, грамматикалык көрүнүштөрдү аныктоо,
мисалы артиклдерди.
Математика
1.

Сандар

жана

алар

менен

жүргүзүлүүчү

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан

амалдар.
түшүнүгү

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшүнүктү
калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында

жүзөгө

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүктөр менен иш жүзүндө
иштөөнүн
өлчөө

натыйжасында ачылат; заттарды эсептөө, көлөмдөрдү

учурунда. Натыйжада, " сан" түшүнүгүнүн математикалык

моделин куруу үчүн үч ыкма ачылат: сандык сан, иреттик сан, сан
көлөмдөрдү өлчөө бирдиги катары.
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Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы
түшүнүгүн калыптандыруу менен тыгыз байланышкан. Бул процесс
номурлоо
амалдарды

жана

натуралдык

аткаруу

Нумерацияны

сандар

жүргүзүү

изилдеп

учурунда

жатканда

турумдук ондук системасын

менен

арифметикалык

да,

окуучулардын

калыптанат.
иш -аракеттери

ишке ашыруу жана

бирдиктердин

катышына багытталган.
Математиканын
түшүнүгү

б аштапкы курсунда арифметикалык амалдар

маанилүү

орунду

ээлейт.

Ар

бир

арифметикалык

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди
аткарып, белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге
таянат. Ар бир изилдөө -иши анын
Сандар

менен

мүмкүнчүлү ктөрүнө каралат.

арифметикалык

амалдарды

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары
ээлейт. Алардын

изилдөөдө
маанилүү орунду

бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн,

биринчиден, эстеп калуу үчүн

балдарга максатты өз убагында

аныктоо, экинчиде н, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөздөгү
окутууну

уюштуруу.

Балдар

үчүн

каралган

тапшырмалар

түрдүүлүгү менен айырмаланып жана класстын балдарын
ишине аралашууга тартуу керек.

көп
бүт

балдардын кызыкчылыктарын

ишке ашырууну, ошондой эле пикирлер ар т үрдүү каражаттар менен
жардам берип, иш ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.
Сунуш

кылынган курста,

математиканын кээ бир негизги

мыйзамдары, жана анын практикалык тиркемелери иликтенет:
•

көбөйтүүнүн жана кошуунун коммутативдик мыйзамдары;

•

көбөйтүүнүн жана кошуунун ассоциатвдик мыйзамдары;

•

көбөйтүүнүн кошууга карата дистрүбитивдик мыйзамы.

Бул мыйзамдардын баары арифметикалык амалдар менен бирге
конкреттүү

бир

материалга

таянып
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каралат

жана

негизинен

окуучулардын
рационалдуу

эсептөө
эсептөө

көндүмдөрүн

техникаларын

калы птандырууга,
колдоно

билүүнү

калыптандырууга багытталган.
Башталгыч

мектептин математика курсунда , албетте, абдан

маанилүү болуп математиканын
анын практикалык
Башкы

негизги мыйзамдары гана эмес,

тиркемелери

экенин белгилей кетүү керек.

нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү

эсептөөлөрдү,

өлчөөлөрдү

аткарып жатканда,

маселелерди

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл. Оозеки
эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана
символдук моделдери пайдаланылат.
Стандарттын

талаптарына

ылайык

башталгыч

мектепте

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем эсептөө көндүмдөрүн
калыптандыруу

керек,

кээ

бир

учурларда,

аларды

автоматташтырууга алып келиш керек.
Эсептөө

көндүмдөрүн

мааниси,

аларсыз

окуучулар

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн мазмунун өздөштүрө албайт
экенинде гана эмес. Алар
эсептөөлөр

колдонулчу

болбосо, системалуу
химия

жана

физика

ар кандай
сыяктуу

окуу

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.
Программада

оозеки эсептөө

техникалары менен бирге жазуу

эсептөө ыктарына балдарды окутууга зор маани
жүзүндөгү

ыкмаларды

окутуп

жатканда

берилет. Жазуу

алгоритмдештирүү

маанилүү.
Курстун программасына
киргизген. окуучулар

"бүтүн " жана "бөлүк" түшүнүктөрү

к өптүк

жана көлөмдөр, "бүтүн " жана

"бөлүк" ортосундагы мамилелерди өздөштүрүшөт. Бул алардын
компоненттери

жана натыйжасынын ортосундагы, толуктоо жана

кемитүү иштеринин ортосундагы өз ара байланышты түшүнүүгө
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мүмкүнчүлүк берет, өз кезегинде,

маселе ж ана мисалдарды

аткарууда, эсептөө көндүмдөрүнө окутууга негиз болот.
Илимдин

жана техниканын өнүгүшүнүн заманбап деңгээли

окуучуларды

моделдер

жана

моделдөө

негиздери

менен

тааныштырып, окутууга киргизүү, ошондой эле алгоритмдик ой
жүгүртүү көндүмдөрүн калыптандырууну талап кылат. Моделдер
жана моделдөөнү пайдалануусуз

адамдардын ишмердүүлүгүнүн ар

түрдүү тармактарында объекттерди натыйжалуу изилдөө болушу
мүмкүн эмес, ал эми

белгилүү бир иш -чараларды

туура жана так

аткаруу көптөгөн кесиптин ээлер инен алгоритмдик ой жүгүртүү
көндүмдөрүн талап кылат. автоматтык машиналар, компьютерлер,
эксперттик системалар, узак мөөнөттүү болжолдорду иштеп чыгуу
жана пайдалануу - бул алгоритмдик негиздерди, билим жана
моделдөөнү
Ошондуктан,

колдонуунун
кенже

көндүмдөрүн,

толук

эмес

окуучулардын

жөнөкөй

жөндөмдүүлүктөрүн

тизмеси

болуп

алгоритмдик

моделдерди

калыптандыруу

жана
–

ой

саналат.
жүгүртүү

алгоритмди

заманбап

куруу

мектептин

маанилүү милдеттеринин бири.
Окуучуларга

алгоритмдик мүнөзүн түшүнө билүүнү үйрөт үү,

аларга (тиричилик техникасын колдонуудагы, тамак -аш даярдоогу,
көчөдөн өтүү алгоритмдери, ж.б.)

жеткиликтүү жана түшүнүктүү

жөнөкөй алгоритмдерден башталат. Математиканын
курсунда алгоритмдер
жана

баштапкы

иш -чараларды аткаруу ырааттуулулугунда

эрежелер түрүндө берилген
Мисалы,

көп

үйрөнүүдө, окуучулар

орундуу

сандарды

эсептөө

иштерин

көп орундуу сандарды көбөйтүү, кошуу,

кемитүү жана бөлүү эрежелерин,

үлүштөрдү

үйрөнүүдө

-

үлүштөр салыштыруу эрежелерин колдонушат, ж.б. Программа
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окуучуларга

билим берүүнүн бардык баскычтарында жогорку

алгоритмдик даярдоону камсыз кылат.
2.

Көлөм

жана

аларды

өлчөө.

Көлөм,

дагы

башталгыч

математика курсунун негизги түшүнүктөрдүн бири болуп саналат.
Балдарды математикага окутуунун жүрүшүндө объектилери н жана
бизди курчап турган өмүр кубулуштардын
изилденген

көлөмдөрдүн(узундук,

масса,

касиеттери катары
убакыт,

ж.б.), ар бири тууралуу, ошондой эле көлөмдү өлчөө
ыктарын түшүнүк пайда кылуу
Программага

аянт,

көлөм,

ишке ашыруу

керек

кирген көлөмдөр тууралуу ар бир түшүнүктүн,

аларды ар кандай жолдор менен өлчөөнү калыптандыруу

өзүнүн

өзгөчөлүктөрүнө ээ. Ошондой болсо да, башталгыч класстарда
көлөмдөрдүн ар бирин изилдөөдө орун алчу төмөнкүдөй жалпы
абалдарды,

жалпы кадамдарды бөлсө болот:

 окуучулардын

бул көлөм

тууралуу элестөөлөрү

(баланын

жашоо тажрыйбасы) аныкталат жана такталат;
 түрдүү

бир

өӊчөй

көлөмдөр

салыштырылат

(визуалдуу,

сезүүнүн жардамы менен, ар кандай шарттуу ченемдер менен
жана аларсыз түздөн -түз салыштыруу);
 берилген көлөмдү өлчөө бирдиги

жана ченөө прибору менен

тааныштыруу ишке ашырылат;
 ченөө көндүмдөрү жана ыктары калыптандырылат;
 бир аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү
кошуу, кемитүү аткарылат (маселе чыгаруу менен);
 көлөмдөрдү өлчөөнүн

жаңы бирдиктери менен тааныштыруу

өткөрүлөт;
 эки аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү
кошуу, кемитүү аткарылат (маселе чыгаруу менен);
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 көлөмдөрдү

абстрактуу

аткарылат. Көлөмдөрдү

санга

көбөйтүү

окутууда

жана

бөлүү

окуучулардын

ишин

уюштурууда дагы өзгөчөлүктөр бар.
Демонстрациялык жана жеке көрсөтмө каражаттары,

сабакта

билим берүүнүн ар кандай түрлөрүн айкалыштыруу (жамааттык,
топтук жана жеке) маанилүү орунду ээлейт.
Тандалып

алынган окутуу ыкмалары

ошондой эле маанилүү

орунду ээлейт, алардын арасында практикалык

методдор жана

практикалык

ээ.

иштердин

тобу

өзгөчө

мааниге

көйгөйлүү

жагдайларды колдонуу дагы кеӊири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.
Окуучулардын
калыптандыруу

көлөмдөр
учурунда

жөнүндө

элестөөлөрүн

функционалдык

пропедевтикасы үчүн мүмкүнчүлүктөр

түшүнүктөрдүн

түзүлөт. Функционалдык

көз карандылык тууралуу түшүнүктөрдүн калыптандда негизги
басым көлөмдөгү бир өзгөрүү башка тийиштүү сандын көлөмүнүн
өзгөрүүсүнө таасир этүүчү

мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачып турат.

Бул мамилелер, ар кандай жолдор менен көрсөтүлүшү мүмкүн:
сүрөттөр, диаграммалар, формулалар, таблицалар, эрежелер
3. Тексттик

маселелер. Математиканын баштапкы курсунда

жөнөкөй (таяныч) маселелерге өзгөчө

орун берилет. Мындай

маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү – мындан дагы татаал маселелер
менен иштөө үчүн
Таяныч

жасалган фундамент.

маселерди

чечүүнүн

арифметикалык

амалдардын,

мамиле

иш -аракеттердин

жана

жүрүшүндө

компоненттеринин

окуучулар
ортосундагы

натыйжалары,

көлөмдөрдү

ортосундагы мамилелер, байланыштардын маанисин өздөштүрүшөт.
Тексттик
саналат,
окуучулар

маселелер

ошол

эле

менен

учурда

иштөө

абдан

математикалык

үчүн абдан кыйын бөлүм
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маанилүү
билим

болуп

берүүнүн

болуп саналат. Маселени

чечүү процесси көп этаптуу болуп саналат: ал оозеки текстти
математика

тилине

которууну

математикалык

чечилишти,

Маселелерди

аткаруу

(математикалык

математикалык

үчүн

көп

математикалык моделдерди курууга,
кандай жолдорду издөө
көрсөтүүгө

модел

анализди

убакыт

түзүү),
камтыйт.

берилиши

керек,

маселерди аткарууда ар

менен сал ыштыруу, ойлорун сабаттуу

көӊүл бурулушу керек

Окуучулар тексттик маселелерди чечүүдө ар кандай ыкмалар
менен

тааныш

болушу

керек:

арифметикалык,

алгебралык,

геометриялык, логикалык жана практикалык; ар бир ыкманын
негизинде жаткан математика лык моделдердин ар кандай түрлөрү
менен; ошондой эле тандалып алынган ыкманын чегинде чечүүнүн
ар кандай жолдору менен.
Тексттик маселелер окуучуларды өнүктүрүүгө жана тарбиялоо
үчүн бай материалдарды берип турат.
Тексттик
математиканын
моделдердин

маселелердин
башталгыч
мисалдары.

курс

кыскача

учурунда

математикалык

окуучуларга төмөнкүлөрдү
(маселени кабыл алууда

шарттарын

ж азуу

-

колдонулган

моделдөө

ыкмасына

билүүгө мүмкүндүк берет: а) талдоо

жана чечимдерди ишке ашыруу үчүн ар

кандай жолдорун тандо о боюнча); б) маселенин объектилерин
ортосундагы байланыштарды түзүү, ылайыктуу чечим схемасын
куруу; с) баштапкы маселенин аткарылышын чечмелөө; г) даяр
маселелерди жана башка моделдерди даярдоо.
4. Геометриянын

элементтери. Геометриялык

материалды

изилдөө эки максатты ишке ашырууга кызмат кылат: геометриялык
көлөмдөр

(узундук,

аянт,

көлөм)

тааныштыруу

окуучулардын мейкиндик элестөөлөрүн калыптандыруу.
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жана

Ушуну менен катар эле, геометриялык материал менен иштөө
маанилүү милдеттеринин бири

болуп а рифметикалык факттарды

кароодо көрсөтмө каражаты катары колдонуу болуп саналат. Андан
тышкары,

арифметика

байланышты
этабында

түзүү

ортосундагы

математиканын

билимдерди,

алгачкы

көндүмдөрдүн

чөйрөсүн

болжолдойт.

Геометриялык
окутуунун

геометриянын

окуучулардын

арифметикалык

кеӊейтүүнү

жана

материалды

биринчи

изилдөө

сабагынан

баштап,

башталгыч
бардык

мектепте

жылдарында

окутулат.
Геометриялык материалдарды изилдөөнүн эки багыты каралат:
фигуралар

-геометриялык

жөнүндө

элестөөлөрүн

калыптандыруу;
- геометриялык фигуралар

жана аларды өлчөө,

куруу менен

байланышкан кээ бир практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу.
Геометриялык
бөлүштүрүлгөн

материалды

программанын

изилдөө

жана

аны

окуу

жылдарына

айрым

кээ

бир

бөлүктөрүн тиешелүү окуу аныкталган.
Негизинен математика сабактарында материалдын

негизги

бөлүгүн арифметикалык

материал түзүп, ал эми бир бөлүгүн

геометриялык

түзгөндөй

математика

материал

боюнча

сабактар

боюнча

курулушу
билим

керек.

берүү

Бул

ишин

ар

түрдүүлүгүнө жол берет ушул куракта гы балдар үчүн өтө маанилүү
болуп саналат, жана мындан тышкары, окутуунун натыйжалуулугун
жогорулатат.
фигуралар
сынык

Программа окуучулардын

ар кандай геометриялык

алардын касиеттери: чекит, линиялар

сызык)

алардын

,

ар

кандай

(ийри сызык,

түрлө рүн

элементтери, айлананын, тегеректин, ж.б.элестөөлөрүн
камсыз кылат.
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жана

анын

түзүүнү

Мугалим

балдарды геометриялык фигуралардын аттары жана

алардын негизги касиеттерин өздөштүрүүсүнө

умтулушу

ошондой эле чакмак кагазга аларды курулуш жүргүзүү

керек,
ыктарын

калыптандырышы керек.
Геометриялык

фигуралардын

изилдөө

өзгөчөлүктөрүн

белгилөөдө, алардын бардык касиеттери тиешелүү көнүгүүлөрдү
аткаруу

учурунда

эксперимент

аркылуу

ачыларын

эстен

чыгарбашыбыз керек.
Геометриялык
изилдөөдө окутуу
Практикалык

фигураларды

жана

алардын

касиеттерин

методдорун тандоо да маанилүү ролду

ойнойт.

иш жана практикалык методдор да олуттуу орун

ээлейт.
Геометриялык

фигураларды

кагаздан, таякчалардан, чоподон

жасоо жана аларды кесүү, моделдештирүү

ж.б. сыяктуу жумуштар

системалуу өткөрүлүшү керек, бул учурда фигуралардын маанилүү
жана маанилүү эмес белгилерин айырмалоону балдарды окутууга
маанилүү. Геометриялык

фигураларды салыштыруу жана карама -

каршылаштыруу методуна көп көңүл
Окуу

бурулуу тийиш.

китебинде сунушталган көнүгүүлөрдү аткаруу учурунда

геометриялык фигуралар жөнүндө элестөөлөрүн

калыптандыруу

болот, ал көнүгүүлөрдү төмөнкүдөй мүнөздөсө болот:
 геометриялык

фигуралар эсептөө объектиси

катары

пайдаланылат;
 фигуралардын классификация сына арналган көнүгүүлөр;
 реалдуу

объектилердин

же

алардын

бөлүктөрүнүн

геометриялык формаларын аныктоо;
 геометриялык фигураларды куруу үчүн;
 өзүнчө бөлүктөргө бөлүү
фигуралардан аны түзүү;
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жана башка геометриялык

 геометриялык

чиймелерди

окуу

жөндө мдүүлүгүн

калыптандыруу;
 эсептөө (башка жактардын узундугунун суммасы)
Геометриялык

фигуралар жана алардын касиеттери

таныштыруу аларды курууга жөнөкөй тапшырмалар
кошот. Аларды

менен

дагы салым

жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө балдардын чийүү

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу, тартуу куралдарды кантип
колдонууга

окутуу

керек.

Бул

жерде

көндүмдөрүнө коюлуучу талаптардан

жазуу

жана

эсеп

кем эмес талаптарды сунуш

кылуу зарыл.
5.

Алгебранын

математика
түшүнүктөр

элементтери.

курсунда,

алгебра

калыптандырылат.

тендемелер

(сан

жана

сөз

Башталгыч
м енен

Бул

байланышкан

туюнтма,

менен),

жана

Окууч уларда

изилдөө

менен

тыгыз

кээ

үчүн
бир

барабарсыздык,
формулалар.

түшүнүктөрдүн мааниси белгилүү бир негизде,
материалдарды

мектеп

Бул

арифметикалык

байланышта

ачылат.

математикалык терминдерди жана белгилерди туура

пайдаланууга ыктары алыптандырылат.
6. Стохастиканын элементтери. Биздин жашоо стохастикалык
мүнөздөгү

кубулуштардан

турат.

Ошондуктан,

азыркы

адам

илимде, техникада жана экономикасында маанилүү ролд у ойночу
маалыматтарды талдоо жана ыктымалдуулук мыйзамдардын негизги
ыкмалары жөнүндө түшүнүк болушу керек. Бул жагынан алып
караганда,

дисперсиялык,

ыктымалдыктар

теориясы

жана

математикалык статистика элементтери бул кубулуштардын жана
алардын касиеттер и статистикалык жаратылышы жөнүндө ой -бир
запастарын

топтоого

мүмкүндүк

берет,

кайчылаш

кесүү

материалдык жана методикалык линияларын түрүндө мектептин
математика курсуна киргизилет.
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Негизги стохастикалык элементтер комбинатордук диаграмма
теориясы, көрүү жана сыпаттуу статистикалык ыктымалдуулук
теориясы жөнүндө алгачкы түшүнүктөр
Аларды

катары көрсөтүлгөн эле,

изилдөө кенже окуучулардын жеке жөндөмдүүлүктөрү

комбинатордук, ыктымалдык түшүнүктөрдүн пайда болушу ( "көп",
"аз",

"мүмкүн",

"мүмкүн

эмес"

жа на

башка),

статистикалык

маданиятын башаты менен тыгыз байланыштуу болот.
Ыктымалдык маселелерди чечүү үчүн негизди комбинатордук
маселелер

жаратат.

көйгөйлөрдү

чечүү

Комбинатордук
үчүн

жаңы

маселелерди

жол

менен

колдонуу,

киргизүү,

көйгөй

тууралуу балдардын билимин кеңейтүү мүмкүн; Бул учурда боюнча
оптималдуу

чечимдерди

чыгарууга

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу; жаратуу иши элементтерин иштеп чыгат.
Башталгыч мектепте сунушталган
иш-аракет
кенже

багытталган
окуучулардын

жана

комбинатордук маселелер,

чыныгы

билим

окуяга

алуусунун

негиздел ет.

Бул

психологиялык

өзгөчөлүктөрүнө, алардын абстрактуу ойлонууга аз жөндөмүнө
байланыштуу. Бул жагынан алганда, көнүгүүлөр системасы
объектилерин

башкаруудан

тартып

акырындык

менен

иш

өтүүнү

камсыз кылуу сыяктуу би р жол менен курулган.
Мындай билим берүү материалдын мазмуну предмет аралык
байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт (мисалы, математика
жана табият таануу сыяктуу), курстун прикладдык багыт колдонуу
үчүн мүмкүндүк берет,

заманбап математиканын айлана -чөйрөнү

таануудагы

ролун ачып, дүйнөгө көз карашты калыптандырат.

бала

ыктымалдуулук

кезинде

жашоодо

ал

идеяларын

түшүнбөсө,

кийинки

ыктымалдык теориясынын бир топ жеңил эмес, ал

жашоо тажрыйбага карама -каршы келгендей көрүнөт, ал эми жыл
өткөн сайын жашоо тажрыйбасы
943

шартсыз статусун кабыл алат.

Ошондуктан,

стохастикалык

маданиятты

калыптандыруу

балдардын туюп ыктымалдык жана комбинатордук жөндөмдөрүн
өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү болуп саналат.
7. Өзгөчө жана кызыктуу маселелер. Учурда, билим бе рүүнүн
сапатын жогорулатуу максатында
этаптарында
өнүктүрүү,

баланын

мектепте окутуунун бардык

инсандык

чыгармачылык

дараметин

анын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, ар

кандай, стандарттык эмес жагдайларда жана жаӊыны
учурунда

эвристикалы к

методдорду

ачуу

колдонуу

мүмкүндүгүн

жүгүртүүнү

өнүктүрүүгө,

калыптандыруу болуп калат.
Математика

-

тээ

эзелтеден

ой

кыйынчылыктан арылууга, стандарттуу эмес милдеттерди чечүү
жөндөмүнө чагылдыруу үчүн

курал, анын арсеналында

көп

сандаган маселелер ба р.
Кенже окуучулардын математикага кызыгуусун
алардын

математикалык

процессинде

жөндөмдүүлүктөрүн

тамаша маселелрсиз,

жогорулатуу,

өнүктүрүү,

окуу

математикалык трюктардын,

сандык ребустар, математикалык фокустар, башкатырмалар, билим
берүү

оюндары,

ыр,

жомо-маселе,

окуялар,

табышмактарсыз

мүмкүн эмес ж.б.
Математика курсунда сунушталган мындай маселелерди чечүү
биринчи

класстан

баштап,

окучуларга

аларды

чечүүдө

теориялык билимдерин пайдалана билүүгө үйрөтүү керек; туура
логикалуу ой

жүгүртүүн ү

жүзөгө

ашырууну;

пикир

иштеп

чыгууну; жөнөкөй классификацияларды өткөрүү, мисалдарды жана
каршылыктарды келтирүүнү үйрөтүү зарыл.
Программада

предметтин

принциби боюнча түзүлгөн.
жана ыкмалары

окуучулар

мазмунун

куруу

«спираль»

Көптөгөн математикалык түшүнүктөр
тарабынан дароо кабыл алынышы
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мүмкүн эмес. Аӊ сезимдүү маалымдоо үчүн узак жана татаал жолду
өтүү керек. математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу процесси,
өзүнүн өнүгүү жолунда бир нече кадам баскычтарды, денгээлдерди
өтүүгө тийиш.
материалдын мазмунунун татаалдыгы, материалды аӊ -сезимдүү
кабыл алууга окуучулардын даярдыгынын
убакыттын чоюлушуна

жана

жоктугу, аны окутууга

линиялык

жолдон

кайтуу

зарылчылыгына алып келет.
Сабактын мазмунун "спирал" түрүндө түзүү

мектепти аяк тоо

убагына чейин көрсөтмө баяндоодон логикалык баяндоого, байкоо
жана эсперименттен

акырындап,

так

формулаларга

жана

далилдерге өтүү мүмкүнчүлүгүн берет.
Материалды

мындан

ары

жетишкендиктеринин өнүгүшүнө

да

изилдөөдө,

жол

окуучунун

берилгендей кылып

түзүлгөн, бирок окуучунун билгендери жоко чыгарылбайт, бул
окуучуну өздөштүрүүнүн мындан да бийик деӊгээлге которууга
алып келет
1-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 132 с)
Жалпы түшүнүктөр.
Заттардын белгилери.
Заттардын

касиеттери

(белгилери):

түс,

көлөм,

өлчөм,

милдети, материалы, жалпы аты.
Объектилерди белгиленген өзгөчөлүктөрү боюнча, көрсөтүлгөн
касиеттери боюнча топторго бөлүү, заттарды салыштыру у.
Мамилелер.
Заттардын

топторун

салыштыруу.

Графалар

жана

колдонулуштары. Бирдей эмес, бирдей эле, ошончо эле.
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 10го чейинки сандар.
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алардын

1ден 9 чейинки сандар. Натуралдык
бирдигинин

сан эсептөө жана көлөм

натыйжасы катары. "Бир орундуу сан" түшүнүгү

реалдуу жана идеалдуу модели. Араб жана рим сандары.
2ден

9га чейинки сандардын курамы. сандарды салыштыруу,

сандардын ортосундагы мамилелерди жазуу. Сандык барабардык
жана барабарсыздык.

Сандардын тизме ги. Мурунку

санга 1ди

кошуу менен кийинки санды алуу, кемитүү аркылуу өткөн сандан
1ди алууга даярдоо.
Нөл. 10саны. 10 санынын курамы.
1ден 20га чейинки сандар..
1ден 20га чейинки сандардын оозеки жана жазуу жүзүндөгү
нумерациясы. Ондук. 1ден 20га чейинки сандарды пайда кылуу
жана ал сандардан аталышы. Сан моделдери.
Сандарды окуу жана жазуу. Ондуктардын жана бирдиктердин
разряды, аларды жазуудагы орундары.
Сандарды

салыштыруу жана алардын кезектеши. Разряддык

кошулуучулардын суммасы катары са н менен таанышуу.
Онго чейинки сандарды

кошуу жана кемитүү.

Заттардын топторун (кошуу) бүтүнгө

бириктирүү. Заттардын

топторунан (бөлүктөрүнүн) бир бүтүндөн алуу (кемитүү).
жана анын бөлүгү
кошуунун

Бүтүн

түшүнүктөрдүн негизинде кемитүү менен

ортосундагы байланыш

көрсөтүүнүн

негизинде.

Бүтүн жана анын бөлүктүн карым -катышы.
Онго чейинки сандарды

кошуу жана кемитүү.

кемитүүнүн компоненттери. Компоненттин

Кошуу жана

өзгөрүүсүнө ылайык,

кошуу жана кемитүү жыйынтыгын өзгөртүү. Кошуу жана кемитүү
амалдарынын ортосундагы мамилелери.
Кошуунун которуу касиети.

Кошуу жана кемитүүнүн ыкмалары.
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Бир

орундуу

сандарды

жадыбалы. "… га

кошуунун

жадыбалы.

Кемитүүнүн

азайтуу", "...га чоӊ", " ...га аз", " ....га көп ",

түшүнүктөрү.
20 чейинки сандарды кошуу жана

кемитүү.

Разряддан өтүү менен бирге, бир орундуу сан кошуу жана кемитүү
алгоритмдери.

20га чейинки сандарды кошуу жана кемитүүнүн

жадыбал учурлары. (11ден 19га чейинки сандардын курамы)
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Көлөмдөр:

узундук,

салмак,

көлөм

жана

аларды

өлчөө.

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.
Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: сантиметр, дециметр, килограмм,
литр.

Аталган

Узундуктун

сандарды

кошуу,

кемитүү

бирдиктеринин(1 см, 1 дм)

жана эки орундуу сандардын

жана

салыштыруу.

ондук системасынын

ондук системасынын аналогиясы.

Тексттик маселелер.
Маселе

анын

структурасы.

Жөнөкөй

жана

татаал

тексттик

маселелер:



кошуу жана кемитүүнүн
"… га

түшүнүктөрүн


маанисин ачкан;

азайтуу", "...га чоӊ", "

...га аз", " ....га көп ",

колдонгон маселелер;

түрдүү салыштыруу боюнча маселелер .

Геометриянын
Мейкиндик
"жогору",

элементтери.
жана түздүктө багыт алуу, "жогорку", "төмөнкү",

"төмөнкү",

"арасында",

"сол",

"туура",

"орто"

Чекит. Сызыктар: түз, ачык ийри, жабык ийри. К есинди.

ж.б.

Бурчтар:

түз жана кыйыр түрдө. Көп бурчтуктар: үч бурчтук, төрт бурчтук,
тик бурчтук, квадрат. Айлана, овал. Жөнөкөй түздүк моделдери.
Геометриялык

фигуралардын

классификациясынын

түрлөрү.
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ар

кандай

Сынган сызыктын узундугу эсептөө, анын звенл орунун узундугунун
суммасы катары.
Тик

бурчтуктун

жана

квадраттын

жактарынын

суммасын

«периметр» түшүнүгүсүз эсептөө.
Алгебранын элементтери.
Барабардык

жана барабарсыздыктар,

Сандык туюнтмалар. Туюнтмаларды
жазуу. Эки
тартиби.

"=", ">"; "<". Белгилери.
окуу,

маан илерин таап,

же андан көп амалды камтыган амалды
а + 5, а+ 6; а – 5жана

аткаруу

а - 6 түрүндө туюнтмалардын

маанисин салыштыруу . Барабардык жана барабарсыздык.
а ± х = б; х - а = б. сыяктуу теӊдемелер.
Стохастиканын элемент тери.
Таблицалар. Саптар

менен

мамычалар. Графалар жөнүндө

баштапкы түшүнүктөр. Бир маанилик тиешелүүлүктөр жөнүндө
түшүнүк.
Заттарды жайгаштыруу жана тандоо (алмаштыруу) үчүн маселелер.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Сандык

табышмактар,

арифметикалык

ребустар.

Фигураларды

кесүү жана түзүү боюнча маселелер. Таякчалар менен маселелер.
Акыркы кайталоо.
Жогору.
2-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)
сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 100гө чейинки сандар..
Ондук. Ондуктар менен саноо. Эки
пайда кылуу. Эки

орундуу сандарды атоо жана

орундуу сан моделдери. Сандарды

окуу жана

жазуу. Эки орундуу сандарды салыштыруу жана алардын тизмеси.
Разряддык

кошулуучулардын

суммасы

сандардын көрсөтүү.
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катары

эки

орундуу

Эки

орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү номурлоо.

Ондуктардын

жана бирдиктердин разряддары, аларды жазуудагы

сандык орду.
Сандарды кошуу жана кемитүү.
Кошуу

жана

кемитүү

амалдары.

Кошуу

жана

кемитүү

жана

кеми түү

амалдарынын ортосундагы мамилелер.
Түз жана тескери амалда р.
Компоненттин

өзгөрүүсүнө

жыйынтыгын

өзгөртүү.

касиеттери. Рационалдуу

ылайык,

кошуу

жана

кемитүү

Кошуу

амалдарынын

эсептөөлөрдүн методикасы.

Нөлгө аяктаган эки орундуу сандарды кошуу жана кемитүү.
100 чейинки сандарды

оозеки жана жазу у жүзүндөгү кошуу жана

кемитүүнүн ыкмалары.
Кошуу жана кемитүүнүн

алгоритмдери.

Сандарды көбөйтүү жана бөлүү.
Бир

нече

нече

окшош кошулуучулардын суммасын табуу, санды бир

окшош

Көбөйтүү амалы.

кошулуучулардын

суммасы

катары

элестетүү.

Көбөйт үүнүн алмаштыруу касиети.

Бөлүү амалы. Көбөйтүү жана бөлүү амалдарынын байланышы. Бир
орундуу сандардын көбөйтүү жана бөлүү жадыбалы.
0гө

жана

1ге

көбөйтүү

бөлүнбөгөндүгү. "… эсе

жана

бөлүү

учурлары.

Нөлдүн

азайтуу", "...эсеге чоӊ", " ...эсеге аз" , "

....эсеге көп " түшүнүктөрү. 10го көбөйтүү жана бөлүү. Сызыкту у
жана

бутактуу

алгоритмдер.

оозеки

жана

блок

схемаларды

колдонуу менен алгоритмдерди берүү.
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Узундук.

.

узундукту

өлчөө

бирдиктеринин ортосундагы катыш.
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бирдиги.

узундукту

өлчөө

Аталган сандарды белгиленген

бирдиктерге

(майдалоо жана

өзгөртүп кайра түзүү) айлантуу.
Аталган сандарды салыштыруу, кошуу жана кемитүү. Абстрактуу
санды аталган санга көбөйтүү жана
Көп бурчтуктун

бөлүү.

периметри. Көп бурчтукту н жана квадраттын

периметринин формулалары. Фигуранын аянтын көрсөтүү жана аны
өлчөө.

Көп

бурчтуктун

жана

квадраттын

аянты.

Аянттын

бирдиктери: см² , дм².
Товардын баасы, саны жана наркы.
Убакыт. Убакыт бирдиги Тексттик маселелер.

саат.

Жөнөкөй жан а татаал тексттик маселелер:

кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүнүн
"… эсе

мааниси;

азайтуу", "...эсеге чоӊ", " ...эсеге аз", " ....эсеге көп "

түрдүү жана бир нече салыштыруу;
тике жана кайтарым катыш.
Маселелерди моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер.
Геометриянын элементтери.
Түздүк.

Жалпак

жана

көлөмдүү

фигуралар.

Геометриялык

фигураларды белгилөө.
Тик жана тик эмес бурчтар.
Бөлүктөрдөн

жалпак фигураларды түзүү. Жалпак фигураларды

бөлүктөргө бөлүү.
Айлана. Тегерек.

Циркул ь

менен кесилген чөйрөсү менен

тегеректерди чийүү. айлананын радиусу.
Алгебранын элементтери.
Өзгөрмө.

Өзгөрмө туюнтмалар. жана a± 5; 4 - a; a 2;

туюнтмаларынын

маанилерин табуу жана өзгөрмөнүн сандык

маанилерин эске алуу. Туюнтмалардын
a*2 жана a*3. a:3

a∙ 4; 6: a

a:2.
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маанилерин салыштыруу:

Амалдардын

ырааттуулугун

кашаалары менен же

көрсөтүү

кашааларсыз

үчүн

эки

кашааны

колдонуу.

же андан көп амалдарды

аткаруу. ± х = б; х - а = б; жана - х = б; а: х = б; х: а = б.
тендемелерин чыгаруу
Стохастиканын элементтери.
Таблицаларды жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук
маселелерди чыгаруу. Көрсөтүлгөн маалыматтарды окуу.
Маалыматтарды чогултуу жана топтоо жөнүндө алгачкы түшүнүк.
Таблицадагы текстте камтылган маалыматтарды жазуу.
Эксперименттер

жөнүндө түшүнүк. "Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн",

"мүмкүн эмес", "кокустан" түшүнүгү.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Логикалык маселелер. Арифметикалык
фигуралар, математикалык фокустар.

лабиринттер. Магикалык
Фигураларды кесүү жана

түзүү. Таякчалар менен маселелер. Ийри.
Акыркы кайталоо.
Жогору.
3-класс. (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 1000ге чейинки сандар.
Жүз. Жүздүктөр менен саноо.

Миӊ. Үч орундуу сандар.

Жүздүктөр, ондуктар, бирдиктер.

Разряддык кошулуучулар.

орундуу сандарды жазуу жана окуу.

үч

Сандардын тизмектери.

Сандарды салыштыруу.
Бөлчөк сандар.
Үлүштөр.

Үлүштөрдү

салыштыруу,

сандын

бөлчөктөрдү салыштыруу. Сандын үлүшүн табуу.
Сандарды кошуу жана

кемитүү.
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үлүшүн

таап,

1000ге чейинки сандарды кошуу жана
сандарды оозеки кошуу жана
кошуу жана

кемитүү. 100гө чейинки

кемитүү. Үч орундуу сандарды

кемитүү жазуу ыкмалары .

100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.
100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү
карата

көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

ама лдары.

бөлүштүрүү

суммага
касиети.

эсептөөлөрү тартипке келтирүү үчүн көбөйтүү жана бөлүү касиетин
колдонуу. Жадыбалдан тышкары көбөйтүү жана бөлүү. Калдык
менен бөлүү. Калдык
өзгөрүүсүнө
өзгөртүү.

менен бөлүүнү текшерүү. Компоненттин

жараша

көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

жыйынтыгын

1000ге чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.

чейинки сандарды оозеки көбөйтүү жана бөлүү.

100гө

100гө көбөйтүү

жана бөлүү. 3 орундуу сандарды 1 орундуу сандарга

көбөйтүүнүн

жазуу ыкмалары . Көбөйтүүнү мамычага жазуу. 3 орундуу сандарды
1 орундуу сандарга бөлүүнүн

жазуу ыкмалары жазуу. Бөлүү

"аймагын" жаздыруу
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Көлөм.

Көлөм бирдиктери 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Көлөмдү ченөө

бирдиктеринин

ортосундагы

катышы.

Тик

бурчтуу

параллелепипеддин (куб) көлөмүн табуунун формулалары.
Убакыт. Убакыт бирдиктери: секунда, мүнөт, саат, сутка, жума, ай,
жыл. Убакыт бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Календарь
Узундук. Узундук бирдиктери: 1 мм жана 1 км.

Узундукту өлчөө

бирдиктеринин ортосундагы катыш.
Салмагы.
Салмакты

өлчөө

бирдиги:

центнер.

массанын

бирдиктеринин

ортосундагы катыш.
Аралык,

ылдамдык.

Ылдамдык,

ортосундагы байланыш.
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убакыт,

аралык

маанилеринин

Тексттик маселелер.
Жөнөкөй жана татаал тексттик маселелерди чыгаруу .
Тексттик маселелерде көлөм

жана аларды өлчөө

менен

чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтикасы. Кыймыл боюнча
жөнөкөй маселелерди чыгаруу. Маселелерди моделдөө.
Башка абалдар менен байланышкан маселелер.
Геометриянын элементтери.
Куб,

тик

бурчтуу

параллелепипед.

Ал ардын

элементтери.

Көлөмдүү фигуралар түздүктө.
Үч

бурчтуктун түрлөрү: тик бурчтуу, курч бурчтуу,

капталдуу,

теӊ жактуу, ар кандай жактуу.
Фигуралардын түздүктө абалын өзгөртүшү.
Алгебранын элементтери.
Эки өзгөрмөлүү туюнтмал ар.

а ± b; а ∙ b; а : b. туюнтмалардын

маанисин табуу;
Бир өзгөрмөлүү барабарсыздыктар.

Барабарсыздыктарды тандоо

менен өзгөрмө чыгаруу: а ± х <б; жана ± х> б.
Тендемелерди чыгаруу: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а −
х = с : b; х : а = с ± b; а ∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b Түз пропорция.
Тескери пропорция.
Тексттик маселелерди чечүүдө барабарсыздыктарды пайдалануу.
Стохастиканын элементтери.
Таблицаларды жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук
маселелерди чыгаруу. . ыкм аларды сорттоо буйрук берди. тандоо
дарагы. Тандоо дарагы.
Кокус эксперименттер. кокус эксперименттин жыйынтыгын жазуу.
кокустук

эксперименттердин

бир

жөнүндө түшүнүк.
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катар

иш -чаранын

жыштыгы

"Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн", "мүмкүн", "кокустук" түшүнүгү.
Статистикалык

маалыматтарды

чогултуу

жана

иштеп

чыгуу

боюнча баштапкы түшүнүк.
Сызыктуу жана мамычалуу диаграммалар, таблицалар, графалар
менен

көрсөтүлгөн

маалыматты

окуу.

Таблицада

камтылган

маалымат боюнча жөнөкөй сызыктуу диаграммаларды куруу.
Тегерек диаграммалар.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Уникурстук ийри.
Логикалык

маселелер.

Логикалык

маселелерди

таблица

жана

графалардын жардамы менен куруу. Көптүк,
көптүктөрдүн элементтери, көптүктөрдүн кесилиши, көптүктөрдүн
топтому.
Кыйын абалд ар: өткөрүүгө маселелер.
Дирихленин принциби боюнча маселелер.
Акыркы кайталоо.
Жогору.
4-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
Бөлчөк сандар.
Бөлчөк. Бөлчөктөрдү

салыштыруу. Сандын

бир бөлүгүн та буу.

Санды бир бөлүгү боюнча табуу.
Сандын

бир бөлүгү башка бир сан болуп саналат.

Бирдей

бөлүмдөрү бар

бар

бөлчөктөрдү кошуу. Бирдей

бөлүмдөрү

бөлчөктөрдү кемитүү.

1ден 1000000го чейинки сандар.
1ден

1000000го чейинки сандарды окуу жана жа зуу. Бирдиктер

жана миӊдиктер класстары.

I, II, III
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разряддары бирдиктер жана

миӊдиктер класстарында. Разряддык кошулуучулардын

суммасы

катары санды элестетүү. Сандарды салыштыруу.
1ден 1000000000 чейинки сандар.
Көп орундуу сандарды оозеки жана жазу у жүзүндө номерлөө.
Сандык нур. Сандык

нурдагы кыймыл. Берилген

менен

жайгаштыруу,

сандык

нурда

берилген

координаттар

чекиттер

менен

координаттарын аныктоо.
Көлөмдөрдүн

так

жана

болжолдуу

маанилери.

Сандарды

тегеректөө, тегеректөөнү иш жүзүндө колдону у.
Сандарды кошуу жана

кемитүү.

1ден 1000000 чейинки сандарды кошуу жана

кемитүү амалдары.

Рационалдуу эсептөөнүн ыкмалары.
Көбөйтүү жана бөлүү.
10го, 100гө, 1000ге

сандарды көбөйтүү жана бөлүү

Нөлгө аяктоочу сандарды

көбөйтүү жана бөлүү.

сандардын ичиндеги амалдарда бир орундуу
көбөйтүү жана бөлүү.

Бир

орундуу

көбөйтүү жана бөлүү. Эки жана үч

амалдары.

100гө

чейинки

сандарга

оозеки

сандарга

жазуу түрүндө

орундуу сандарга

көбөйтүү

жана бөлүү.
Көлөмдөр жана аларды өлчөө
Аянтты

баалоо.

фигуралардын

Аянтты

болжолдуу

эсептөө.

Курама

аянттары. Аянттын жаӊы бирдиктери: мм², км²,

гектар, ар (сотка). Тик үч бурчтуктун аянты.
Эмгек, эмгектин түшүмдүүлүгү, иш убактысы.
Көлөмдөр

жана

топтордун

ортосундагы

көз

карандылык:

ылдамдык, убакыт, аралык; баасы, сом менен саны, наркы; эмгек,
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эмгектин

түшүмдүүлүгү, иш убактысы, жумуш. Бул мамилелерди

билдирген формулалар.
Тексттик маселелер.
Сандык

нур

координаттар

менен

бир

менен

убакыттагы

сандык

нурда

кыймыл.

Берилген

жайгаш тыруу,

берилген

чекиттер менен координаттарын аныктоо.
Геометриянын элементтери.
Көлөмдүү

фигуралардын

түздүктө

параллелепипедден түзүлгөн көлөмдүү

өзгөрүшү.

Куб,

фигуралар.

Алгебранын элементтери.
Алты амалга чейинки сандык
кашаасыз) маанисин табуу.

туюнтмалардын (кашаа

менен,

Барабарсыздыктарды колдонуу менен

тексттик маселерди чыгаруу.
Стохастиканын элементтери.
Курчап турган айлана жөнүндө статистикалык
чогултуу жана иштеп чыгуу.

маалыматтарды

Коомдук ойду суроо статистикалык

маалыматты чогултуунун жана иштеп чыгуунун каражаты катары.
Болжолдуу

кокустук

окуя

тууралуу

түшүнүк.

оюндар. Калыс жана калыс эмес оюндар.

Стохастикалык

Бир нече сандардын

орточо арифметикалык түшүнүгүн табууга маселелер.
Тегерек

диаграммалар.

Тегерек

маселелерди окуу.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Дирихленин принциби.
Математикалык оюндар.
Акыркы кайталоо.
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диаграммалардагы

камтылган

Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)
Адам жана жаратылыш
Бизди
табигый

курчап турган жаратылыш. Адам
объекттер

жаратылыш.

буюмдар.

Объекттердин

салыштырмалуу
жайгашуусу

жана

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

сол,
мисал:

тарабынан т үзүлгөн

Жансыз

белгилери

ж.б.).

жана

(түс,

Мейкиндикте

жогору,
жыл

төмөн,

жандуу
формасы,

предметтердин

ж.б.).

мезгилдер инин

Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Айлана

-чөйрөдөгү

заттардын

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар,
суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар
практикалык иштер. Жылдыздар

менен жөнөкөй

жана планеталар. Күн - бизге

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык
булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы
түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. Географиялык карта жана
план. Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста
жана картада жайгашуусу.
Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.

Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү

(байкоолордун

негизинд е).
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Өзүнүн

туулган

аймактагы

жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба ырайы, анын

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар,
шамал).

Өз аймактын аба -ырайы.

Жер кыртышынын формалары:

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк ө рөөндөрдүн
жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз
Жер кыртышынын формалары:

аймагынын

(байкоолордун негизинде кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануус у. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

касиеттери. Суунун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

аймагынын

пайдалуу

кендери (2-3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктө рү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

чөптөр.

Жапайы,
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маданий

жана

бөлмө

өсүмдүктөрү.

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси.
аталышы,

байкоолордун

адам

жашоо

чарбачылыгы ,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын
негизинде

кыскача

мүнөздөмө.

Козу -

карындар: жегенге жараган жана уулуу. Козу карындарды чогултуу
эрежелери.

Жаныбарлар

жана

алардын

ар

түрдүүлүгү.

Жаныбарлардын жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу,
жылуулук, азык-түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда
жашоочулардын,

сойлоп

жүрүүчүлөр,

канаттуулар,

жаныбарлар

жана алардын айырмачылыктары.
Ар

кандай

Жаныбарлардын

жаныбарлардын
көб өйүүсү.

тамактануу

Жапайы

жана

үй

өзгөчөлүктөрү.
жаныбарлары.

Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын ролу. Жапайы
жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй жаныбарларын багуу.
Өз

аймагынын жаныбарлары, алардын аталыштары, байкоолордун

негизинде кыскача сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

Табигый

жаныбарлар

үчүн

жааматтын
азык -түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзамдарды

ишмердүүлүгүнүн

оң

Иш

өздөштүрүүсү.
жана

терс
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менен адам

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын
Жаратылышка

таасирлери

адам

(тегерегиндеги

аймактын,

мисалынын

негизинде).

Табияттагы

жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары,
улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана к ыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.
Адам жана коом.
Коом- жалпы маданияты менен бириккен

жана бири -бири менен

биргелешкен иш-чаралар менен орток бир максат менен тыгыз
байланышта
коомунун

болгон

негизи

адамдардын

катары

рухий,

чогулушу

катары.

адеп -ахлактык

жана

Кы ргыз
маданий

баалуулуктар.
Адам коомдун мүчөсү катары,
алып жүрүүчүсү.

маданияттын

коомдун жана анын мүчөлөрүнүн ар биринин

маданиятын өнүктүрүү. Башка адамдар менен
Республикасынын

жаратуучу жана

ар

кайсы

улуттун
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жана

мамилелер. Кыргыз
коомдук

топтордун

өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара
жардам, башкалардын пикирлерин угуу

жөндөмү. Адамдын жан

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөй рөсү. Үй-бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери. Чоӊдорго

колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети ата. Өз аты-жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн
аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар жана окуялар,
өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй-бүлөсү менен эс
алуу, каада-салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мектеп окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу . Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту
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пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символи касы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын негизги мыйзамы. Бала укуктары.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана
мекендештер ортосундагы байланышты бекемдөө каражат ы катары.
Өзү

туулган

кесиптери.

Өз

жердин

адамдардын

эмгегинин

өзгөчөлүктөрү,

аймагынын жашаган элдердин аттары, турмуштук

өзгөчөлүктөрү, салттары.
Туулган жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -соолук
жана дени сак жашоонун мааниси. Мектеп окуучу сунун
тартиби,

күн

эмгек жана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене

тарбия, таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн
шарт катары. Чыӊ

ден соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.

Жеӊил

жарака тта,

үшүк алганда, күйүп кетүүдө алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн
мектепке чейинки жол, жолдо
Жылдын

ар кайсы мезгилинде жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз

жүрүм-турум эрежелери. Өрт
электр

коопсуз жүрүм -турум эрежелери.

энер гиясын,

сууну

коопсуздугунун
колдонуунун

эрежелери, газ,

негизги

эрежелери.

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.
Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш
адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада
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жашаган

адамдардын ден соолугу жана

коопсуздугу жөнүн дө кам көрүү - ар

бир адамдын моралдык парзы.
Көркөм искусство жана тифлографика
Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары.
сокур окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.
Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш
мааниси.

Сокурлар

Н.В.Клушиной,
чийүү

үчүн

үчүн

үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского,

«Школьник»

приборлор.

ж.б. приборлор.). Куралдар жана

Рельефтүү

сүрөттөрдү

жүргүзүү

үчүн

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар
менен

иштөөнүн

коопсуздук

чаралары.

Прибордо

багыт

алуу.

Куралдар жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирдей
бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары.
Сүрөт

тартуу ыкмалары.

иштөө

техникасы. Рельефтүү сүрөттөр дү окуу.

Сүрөттөрдү окууда
түшүнүктөрү
таныштыруу.

(сол-оӊ,

кагазда, пластикалык массада, тасмада
мейкиндикте багыт алуунун
жогорку

төмөнкү,

ортоңку)

түзүлүшү, өлчөмү,

боюнча салыштыруу,
Формасы
буюмдарды

менен

сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска,

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм
Заттарды

башталгыч

көлөмү,

мейкиндиктеги

рельефтүү сүрөтү менен

жөнөкөй

түшүнүгү.

геометриялык

абалы

байланыштыруу.

эталондорго

окуу. Геометриялык формалардын

жакын

айкалышын

камтыган буюмдарды окуу. Татаал формадагы буюмдарды окуу. Ар
кандай

татаалдык

деӊгээлдеги

сүрөттөрдү

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.
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тартуу

ыкмалары.

Даяр
аткаруу.

формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды
айкелчилик

көндүмдөрүн өздөштүрүү.

Пластилинден

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.
Натурадан тартуу.
Сызыктардын ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,
тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу
буюмдун

формасын

өткөрүү.

түшүнүктөрдү

калыптандыруу.

«Школьник»,

«Графика»).

Контур

түшүнүгү.

(Приборлор:

Кесиндини

Контур

Н.В.Клушинанын,
бирдей

бөлүктөргө

бөлүштүрүү. Тик бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын
катышы.
Предметтин сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен

салыштыруу.
Предметтик

дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен

мейкиндикте аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи.
Окшоштуктар

жана

ортосундагы

айырмачылык.

Мүнөздүү

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.
Табигый формалар.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде

болгон буюмдарды натурасына н тартуу. Трафареттерди колдонуу,
даяр

элементтерден

Предметтин

аппликацияларды

сүрөтү

жана

жасоо,

рельефтүү

ийлеп -чаптоо.

тартылышы

менен

салыштыруу.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (оюнчук)

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар

негизде

болгон

бир элем енттин обочолонтуу

жана белгилөө.
Кубиктерден

куруу,

трафареттерди

колдонуу,

даяр

элементтерден аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо. Предметтин
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сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу. Өсүмдүк

формаларын натурасынан тартуу.
Изилдөө

алгорит мдери.

Структурасынын

анализи,

салыштыруу. Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү
рельефтүү тартылышы менен окуу.

Аппликацияларды

жана
жасоо,

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Жаныбарлардын

сүрөтүн

натурасынан

тартуу.

Жаныбарлардын сөлө көтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.
Түзүлүшүнүн
Буюмдун

анализи,

салыштыруу.

рельефтүү тартылышын

Мүнөздүү

окуу жана

белгилери.

натурасы менен

байланыштыруу. Аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо, буюмдун
рельефтүү сүрөтүн тартуу.

Декоративд ик

сүрөт. Оюм-чийимдер,

анын дайындалышы, жана турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.
Оюнун тийип сезүү

аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун

анализи. Жасалгалоо түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек,
ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.
өнөрчүлүктө

Көркөм

өнөр ж ана кол

ыргактын ролу.

Жөнөкөй оюну сапта даяр формалардан аткаруу.

Өсүмдүк

оюларын трафаретти колдонуу аркылуу жабык үлгү жасалгаларын
аткаруу.
3.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде
иштеген мектептерде

азиз -сокур окуучулар үчүн башталгыч

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим
берүүчү программасын ишке ашырууга шарттардын системасы.
Шарттардын системасы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле
коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу
керек.
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Шарттардын

системасы камтышы керек: болгон шарттардын

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык
(анын

ичинде

окуу-методикалык

жана

маалыматтык

колдоо);

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.
Окуучулардын билим алуусуна
талаптар, БЖББ БЫЖББПты
шарттардын

бириктирүүчү

кою лган шарттар

үчүн

ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн
ачыктыгын

жана

жагымдуулугун,

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой,
акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.
Инклюзивдик мектепте окуган азиз -сокур окуучулары үчүн
башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган
жалпы билим берүүчү программаны ишке ашыруунун кадрдык
шарттарына талаптар .
Педагогикалык

кызматкерлери:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
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тифлопедагогик а жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча

документи болушу керек.
Мугалим-дефектолог

(тифлопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адисти гине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы
даярдыгы бар адамдар

ар

мугалимдердин кесиптик

тифлопедагогика жаатында

кайра

даярдоодон өтүшү керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге
тармагында квалификациясын жогорулатуу

тифлопедагогика

боюнча

документи

болушу керек.
Башталгыч
окуучуларды

жалпы

башка

билим

окуучулар

БЫЖББПты ишке ашырууда
Педагогикалык

берүүчү
менен

уюмда

бирге

азиз

окутууда

-сокур
БЖББ

кесиптик шарттарга талаптар.

кызматкерлер:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктер ин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик
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билим берүү

жаатында квалификациясын жогорулатуу

боюнча

документи болушу керек.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
(психологиялык,

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

билим берүү уюму (ар бир сокур балага)

медициналык

жана

педагогикалык

кеӊештин

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал
(атайын орто)
жана

ишке

жогорку

кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек

балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп

берет.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
көрбөгөн

бала

бар

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

ишке

билим берүү уюму бир класста 2ден ашык
болгон

учурда

(жардамчыны) убактылуу же дайыма

мугалимге

ассистентти

камсыз кылуусу мүмкүн, ал

жалпы орто билимден төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана
тифлопедагогика

боюнча

курстардан

тийиштүү

программадан

даярдыкты өтүүсү зарыл.
Билим берүү уюму убактылуу

штаттык жүгүртмөсүнө

0.

билим берүүнү маалыматтык жана техникалык жактан колдоо
боюнча–

компьютердик

жабдуулары

боюнча

билимге

жана

тиешелүү көндүмдөргө ээ адисти киргизүүгө укугу бар .
Азиз-сокур

окуучулары

болжолдуу

ылайыкташтырылган

программаны

ишке

үчүн

башталгыч

ашыруунун

жалпы

билим
билим

финансылык

берүүнүн
берүүчү

шарттарына

талаптар Каржылык камсыздоо азиз -сокур окуучулар үчүн БЖББ
БЫЖББПтын
техникалык

ар
жана

бир

вариантына

кадрдык

аныкталган

шарттардын

келүүгө тийиш.
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мате риалдык-

өзгөчөлүгүнө

ылайык

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Вариант

3.1

Азиз -сокур

окуучу

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарыны н чөйрөсүндө
ошол

эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп божомолдоого

болот.

Азиз-сокур

муктаждыктарына
берүүнүн

окуучулар

үчүн

атайын

ылайыкташтырылган

болжолдуу

берүүчү программа

билим

башталгыч

ылайыкташт ырылган
каралышы керек, ал

жалпы

берүү
билим
билим

программаны ишке

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз
кылуу үчүн:
8) Азиз-сокур
ашыруунун

окуучулар

үчүн

БЖББ

жүрүшүндө

коррекциялык

БЫЖББПты

программанын

иштин программасын

ишке

структурасына

милдеттүү

түрдө

киргизүү адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;
2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына
тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка
кызматкерлердин

(жардамчылардын,

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрс өтүү үчүн
керектүү
техникалык

саламаттык

сактоо

жабдууларды

жана

кызматкерлерин,
кошумча

атайын

түзүлүштөрдү

коштоочу инженерди) белгиленет.
9) БЖББ БЫЖББПты жүзөгө ашыруу үчүн Азиз -сокур окуучулар
үчүн мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык атайын
материалдык-техникалык

шарттарды

түзүү

(атайын

окуу

китептери жана атайын окуу куралдары, атайын жабдууларды,
атайын техникалык каражаттар,

жардамчы шаймандарды

колдонууга, атайын компьютердик программалар ж.б..)
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Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу бо юнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү
камсыздоону

чектелген

бир

окуучу

үчүн

Каржылык

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга тийиш.
Каржылоо

БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу үчүн адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.
Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты
ашыруунун жүрүшүндө
каржылоого
класска

кар аганда

адамдык

жана

бузулуулары жок ар бир
жогору

болушу

материалдык

мүмкүн.

ишке

окуучуну
Инклюзивдик

ресурстарга

нормативдик

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,

бүт мектептин

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашы рбастан, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык
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эсептелген.

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллекти бузулган)
азиз-сокур окуучулар
боюнча

башталгыч

болжолдуу

үчүн жалпы билим берүү программасы
жалпы

билим

п рограммасынын

ишке

берүүнүн

ылайыкташылган

ашыруу

максаты

—

окуучулардын социалдык жана маданий тажрыйбаны өздөштүрүүнү
камсыз кылуучу, өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн канааттандыра
турган

шарттарды түзүү аркылуу, ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү

чектелген окуучулардын мамлеке ттик билим берүү стандартынын
талаптарын аткаруу.
Стандартка ылайык

бул топтогу окуучулардын башталгыч

жалпы билими, окутууну

аяктаган учурга карата ден - соолугунун

мүмкүнчүлүгү

чектөөлөрү

боюнча

болбогон

окуучулардын

жетишкендиктерине туура келбейт, би лимди пролонгацияланган
(узартылган) окуу мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.
Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)
жана ишке ашырууда

иштеп чыгууда

алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн

төмөнкү негизги милдеттерди чечүүнү карайт:


Акыл-эсинде жеӊил
адептик

артта

калуусу

бар

сокур

окуучунун

өнүгүүсүн, жалпы маданиятын калыптандыруу;

 Акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

сокур

окуучунун

инсандык өнүктүрүү;


Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучунун өзгөчө
билим берүү муктаждыктарын канаатт андыруу;

 окуу

сабактарын,

өздөштүрүүсүндө,
мүмкүнчүлүктөрүн
натыйжаларга

коррекциялык жекече
эске

алуу

өнүктүрүүчү
өзгөчөлүктөрүн
менен

жетишүү;

 окуу ишин өздөштүрүүсүнө түрткү берүү;
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курстарды
жана

пландаштырылган

 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;
 Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур
таанып-билүү

ишмердүүлүгүнүн

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүнүн

жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим
берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу

программасын

өздөштүрүүсүнө терс таасирин мини мизациялоо;
 Башталгыч

жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз

кылуу;
 жалпы

башталгыч

жана

негизги

жалпы

билим

берүү

ырааттуулугун камсыздоо;
 билим берүү процессинде иштиктүү типтеги заманбап билим
берүү

тифлотехникалык

каражаттарды

коррекциялоо каражаттарын


клуб,

секция,

пайдалуу

оптикалык

пайдалануу;

студия системасын колдонуу менен

иштерин

ишмердүүлүгүн,
уюштуруу,

жана

жүргүзүү,

спорттук –ден

коомдук

комдук –пайдалуу

соолукту

чыңдоо

иштерин

окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана

шыктарын табуу;
 Окуучулардын,
өкүлдөрүнүн),
коомчулуктун

алардын

ата -энелеринин

педагогикалык
мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана
чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучуга коомдук
тажрыйбаны окуу предметтерин изилдөө процессинде түзөтүү өнүктүрүү

курстардын жүрүшүндө топтоо мүмкүнчүлүгү

менен камсыз кылуу.
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучуларга
башталгыч билим берүү

боюнча жалпы билим берүүнүн

ылайыкташылган болжолдуу программасынын жалпы
мүнөздөмөсү.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулардын
башталгыч

жалпы билими, окутууну

соолугунун

мүмкүнчүлүгү

окуучулардын

аяктаган учурга карата ден -

боюнча

жетишкенди ктерине

туура

пролонгацияланган (узартылган) окуу
болжолдойт.

Бул

вариант

чектөөлөрү

окутуу

болбогон

келбейт,

билимди

мөөнөттөрүндө алат деп
мөөнөттөрүн

узартууну

(пролонгацияны) болжолдойт жана 5 жылды түзөт (1 -5 класс).
Бул вариант

азиз -сокур окуучуну бир кыйла татаал коомдук

чөйрөгө пландуу түрдө киргизүүнү камтыйт;
Л. Брайл
билүү

рельефтүү -чекиттик

арибин колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу,
кызыкчылыктарын,

калыптандыруу;
каражаттарын

таанып

баарлашуунун
колдонуу

билүү

кептик

ыктарын

таанып

активдүүлүгүн

жана

кептик

кеӊейтүү;

эмес

социалдык

активдүүлүгүн калыптандыруу.
Окуучулардын билим берүү өзгөчөлүктөрүн ишке ашыруу үчүн
жана азиз-сокур окуучулардын
атайын

чөйрөнү

ар түрдүү

уюштуруу

социалдык сфераларда

милдеттүү

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймакты киргизүү,
өнүктүрүүгө
элестөөлөрүн,

болуп
тийип

көӊүл бурууну максаттуу күчөтүүнүн,
коммуникативдик

көндүмдөрүн

саналат;
сезүүнү

предметтик
микро

жана

макромейкиндикте багыт алуу ыктарын өнүктүрүүнүн негизинде
окутуунун негизги мазмунун өзгөчө түзүмдөштү рүү, о.э. таанып
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билүү жана окуу ишмердүүлүгүн

уюштуруу үчүн

атайын

ыкмаларды колдонуу; көрүү жана сезүү жүктөрүнүн регламентин
сактоо

(көрүүсү

режимин

сакталган

сактоо

сунуштарды
сакталган

боюнча

ишке

ашыруу

чечүүгө

угуу жана тийип

жарык

офтальмологиялык -гигиеналык

(жарыкты

сезүүсү

азиз-сокур окуучулар үчүн); көрүү

чыӊалуусун
(көрүүсү

азиз -сокур окуучулар үчүн);

багытталган

жана

көрүүсү

жана тийип

сезүү

ыкмаларды колдонуу; көрүү,

сезүү жүктөрүн сарамжалдуу алмаштыруу;

сакталган

аз из-сокур окуучулар үчүн); физикалык иш

аткаруу тартибин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен);
көрсөтмө окуу материалдарынын түшүнүктүү
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү
сезүү

менен камсыз кылуу (көрүү жана тийип

сезиминин жардамы менен );

аткарууда

сокур

материалдарынын

болушу үчүн дароо

жыйынтыктоо иштерин

окуучуларга
керектиги

тексттик

(алардын

жана

муктажд ыгына

сүрөт
жараша),

ишти аткаруу үчүн көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден соолук
мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга

белгиленген убакытка

салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .
Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы билим
берүү

программасы

ылайыкташылган

боюнча
болжолдуу

башталгыч

билим

программасы

ден -

берүүнүн
соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын башталгыч били м берүү
мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына, башталгыч
билим берүүнүн ылайыкташылган

болжолдуу программасынын

түзүмүнө, өздөштүрүү жыйынтыктарына жана аны ишке ашыруу
шарттарына ылайык түзүлгөн.
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулардын
психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөсү (интеллектуалдык
бузулуулары бар)
Эки

негизги бузулууга ээ

болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул

учурда, сокурлуктун интеллектуалдык жетишсиздиги менен

бирге

болушу бар окуучуларды, бир кыйла татаал, анткен и ар бир
алгачкы бузулуу экинчи бузулуулар менен комплексте болот, бул
бузулуулардын

жалпы

түзүлүшүн

татаалдантат

жана

ордун

толтурууга тоскоолдук кылат. Бул, өз кезегинде, окуучулардын
билим шарттарына көнүүсүн
берүү

жана негизги баштапкы билим билим

ылайыкташтырылган

программаларын

өздөштүрүү

натыйжалары жетишүүнү кыйындатат.
Көп

учурда,

орун

алган

бузулуулар

терс

кумулятивдик

эффектке ээ, дагы терс таасирин тийгизет, бул ар бир бузулуунун
бири бирине
Натыйжада

таасирин

өз ара күчөтүүнү алып келет бар .

ушул бузулуулардын терс таасирлери сапаттык жана

сандык курамы боюнча кыйла татаалданат, айрым бузулуулардын
жөнөкөй суммасына салыштырмалуу оор болуп саналат.
Бул окуучулардын
тереӊдиги

тобуна келгенде көрүү жөндөмдүүлүгүнүн

чоӊ мааниг е

ээ болот. Бул критерий негизинде

окуучулардын үч топко бөлүнөт:
1. толук

сокур

(окутуу,

үйрөтүү

жана

багыт

алуу

ишмердигинде тийүү жана угуу башкы орунда турат, башка
анализаторлор көмөкчү ролду аткарат);
2. жарыкты сезүүсү сакталгандар

(жарык менен караӊгыны

сезүү мүмкүнчүлүктөрү бар, туура проекция болгон учурда
– түстү дагы сезишет, бирок окутуу, үйрөтүү жана багыт
алуу ишмердигинде тийүү жана угуу башкы орунда турат);
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3. практикалык сокур

окуучулар ( сак талган көрүүсү бар,

жакын аралыкта түстү, форманы, предметтердин
жана размерин сезе

көлөмү

алышат, бул сапаттуу эмес болсо дагы

көрүү образдарын калыптандырууга

мүмкүнчүлүк түзөт)

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулардын
(интеллектуалдык

бузулуулары бар)

көрүүнү жоготуу убактысы

өтө зор мааниге ээ (бузуу) алдында элек. көрүүнү эрте жашында
(жоготуу) бузулган учурларда,
өнүгүүсүнүн

өзгөчөлүгү

баланын акыл -эс жана физикалык
жөнүндө

айтабыз,

компенсатордук

механизмдердин өнүгүү өзгөч өлүктөрү жөнүндө, борбордук нерв
системасынын көзөмөлү

менен байланышкан организмдин кайра

курулуу системасы жөнүндө айтабыз.
Мектепке чейинки жаш куракта болгон жоготуу (бузулуу)
болсо, мектепке чейинки билим берүүнүн шарттарына көз каранды,
окуучулардын өнүгүүсүнүн деӊгээли

ар кандай болушу мүмкүн:

кээ бир балдардын багыт боюнча негизги көндүмдөрдү, жүрүм турумуна контролдук кылуу дээрлик жокко эсе болушу мүмкүн да,
ал эми башкаларда - негизги билим берүү көндүмдөрүн түзүү үчүн
бардык шарттар бар.
Көптөгөн
карабастан

сокурлардын

физикалык

жоготуу

өнүгүүсү

артта

убактысына

(бузуу)

калат,

боюнун

бул

өсүшүнүн жайлыгында, салмагы жана көкүрөгүнүн аз көлөмүндө,
стереотиптүү

кыймылдардын

бардыгы

менен

мүнөздөлөт.

Алардын көбүндө дене келбетинин бузулуус у (бүкүрөйүү)
кыймылдардын ийкемдүүлүгү жана биргелешип
эмоционалдык
сезимдерин

көркөмдүктүн

бузулуулары

болуп,

болуп,

макулдашуусу,
башкалардын

кабылдоосу кыйындайт (мүмкүн эмес болот).

Окуучулардын

күч,

көрсөткүчтөрү төмөн дөгөн,

ылдамдык

жана

алар сабак

учурунда
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чыдамуулук
жумушчу

позаны кармоодо олуттуу

кыйынчылыктарга туш болушат,

тез чарчашат, ишке жөндөмдүүлүгү

кыйла

алар

кыскарган (көрүүсү

сакталган окучулардын негизинен көрүү ишке жөндөмдүүлүгү).
Бул

топтогу окуучулардын психомо торикасы дагы

олуттуу

бузулууларга ээ, бул жогорку нерв ишмердигинин өнүгүүсү, нерв
ишмердигинин

жөнөкөй

түрлөрүн

(мисалы,

өзүн -өзү

тейлөө

жөндөмдөрү) кескин жетишсиз өнүкпөгөндүгү менен мүнөздөлөт.
Акыл-эс

бузулуулары

бар

сокурларга

бузулуулары дагы мүнөздүү, бул
кыйындатат,
Бул
мүнөздүү:

көӊүл

буруунун

узакка созулган көӊүл

бурууну

көӊүл буруунун бир аз көлөмү менен көрүнөт.
топтогу
кабыл

чектелишинин

окуучуларга
алуу

кабыл

көлөмү

алуунун

бир

кыйла

өзгөчөлүктөрү
азайышы,

төмөндүгү, о бъекттердин жалпы бөлүктөрүн жана

башка жакшы талдоону талап
кыйынчылыктарын
Сакталган

кылган

кабылдоонун олуттуу

пайда кылат.

көрүүсү бар сокурлардын карап кабылдоосунун

өзгөчөлүктөрү ,

көрүүнүн

курчтугунун

төмөндүгү

менен

шартталган, олуттуу кыйынчылыктар болушу менен
курчтугу

жакшы

көзүндө

аны

0,04

оптикалык
чейин

тууралоо

0,005

астында

чегинде),

талаасынын чеги жаатында чектөө
курчтугу жогору болушу боюнча

(көздүн

жакшы

ошондой

эле

көргөн
көрүү

10 - 15 градус, же көздүн
1,0 чейин жетиши мүмкүн.

Мындан тышкары, эреже катары, аз көздүн курчтугу менен бирге,
окуучулардын бул тобу башка көрүү милдеттерин бузулуусу орун
алат

(көрүү

сезимталдыгы,

талаасы,

түс

айырмалоосу,

карама -каршы

көз кыймылдуулугунун). Бул, өз кезегинде, ар

кандай көз оорулары катышуусу менен татаалдашат.
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Бирок,

көрүү

бузулуулары

анализаторунун абалына карабастан акыл -эс

(интеллектуалдык

бузулушу)

бар

сокурлардын:

мейкиндиктик кабыл алуу жана мейкиндик түшүнүктөрү, себептик жыйынтык

байланыштарды

түзүү,

так,

бүтүн

об раздарды

калыптандыруусу бузулуулары байкалат.
Бул

топтогу окуучулардын

карабастан

көрүү анализаторунун абалына

ыктыярдуу жана эрксиз эске т утуунун төмөндөшү

мүнөздүү, түшүнүксүз жана так эмес элестөөлөрдүн бардыгы,
окуяларды кайра чыгарууда

кыйын чылыктардын

пайда болушу

мүнөздүү.
Бул

топтогу

окуучулардын

басымдуу

көпчүлүгүндө

окуучулардын кетик өнүгүүсүндө бузулуулар белгиленет, кепте
бардык сүйлөө компоненттери

жабыр тарткан: лексика, тыбыш

айтуу, грамматикалык жагы. Кептин
бузулушу,

үзгүлтүктүүлүгү,

бузулушу,

сүйлөмдөрдү

грамматикалык т үзүлүшүнүн

сүйлөмдөрдү

көркөмдөөнүн

негизги мүчөлөрүн калтырып кетүүдө

көрүнөт. Байланыштуу кептин жай темпи жана
өзгөчөлүктөрү
кайталоо

мүнөздүү: вербализм, сүйлөө жасалмалуулук,
кыйынчылыктары,

түшүнүүдө

анын сапаттык

кыйынчылыктар,

себептүү -байланыштыктарды

убакыт

жана

мейкиндик

белгилөө

болушу, сөз байлыгынын кедейлиги.
Акыл-эс бузулуулары бар сокурлардын (акыл -эс бузулуулары
менен)

ой жүгүртүүсү бузулган (ой алсыздыгы, жалпылоонун

чектелиши,
татаалдашса,

бир жагынан, сезүү маалыматынын жетишсиздигинен
экинчи

жетишсиздигинен
абстракция

ж.б..).

жагынан

татаалдашат
ой -

-

башка

(анализ,

ой

синтез,

жүгүртүүсүнүн

мүнөздөлөт.
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операциялардын
салыштыруу,

тыгыздыгы

менен

Акыл-эс бузулуулары б ар сокур окуучуларда (акыл-эс бузулуулары
бар)

ишмердиктин

курулушунун

жана

мотивациясынын

бузулуулары байкалат көпчүлүк иш -аракет ошол ишке расмий
мүнөзгө ээ, ошондуктан, максаттары жана иш -аракеттердин туура
эмес

катышы

байкалат:

пайда

болот,

ошондуктан

жыйынтыктарды

окуучулар

алабыз

ишмердүүлүктүн

шыктандыруучу
деп

иш

чынында

буз улуулар

эле

күтүшпөйт.

олуттуу
Окуучулар

максатын алмаштыруу же иш -аракетинин

жөнөкөйлөтүү, иш -аракетти алдын ала багыт алуусуз, мазмунунун
анализи жок

кылышат,

алар көп учурда аларда камтылган

маалыматтардын туура талдап туруп, ага алдын ала багыты жок
жүзөгө ашырылат. Алардын көпчүлүгү иш жүрүмүндө алынган
жыйынтыгы боюнча, таанып -билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүү
төмөн катышуусуна жетишсиз сын көз менен мүнөздөлөт.
Мындан

тышкары,

алардын

жан

чөйрөсүнүн

өнүкпөгөндүгүндөгү бар. Эмоционалдык

сезим

дүйнөнүн

туура

маанайдан

динамикасынын
башка

курчап турган
келбейт,

маанайга тез өтүү байкалат.

көбүнчө эрк процесстери
алдынча

таасирине

жетиле

Окуучуларда

бузулган: өзг өчө демилгелүүлүк,

иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,

бир
өз

алардын иш -

аракеттерине баа алышпайт: көп учурда окуучулар өз кылыктарын
баалай алышпайт. бул топтогу окуучулардын инсандык

терс

сапаттары жана негативдүү инсандык терс сапаттары б айкалат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

(интеллектуалдык

бузулуулары бар) сокур окуучулардын өзгөчө
муктаждыктары
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билим алуу

Акыл-эсинде

жеӊил

артта

мүнөздүү болуп өзгөчө

калуусу

бар

билим алуу

сокур

окуучуларга

муктаждыктары болуп

төмөнкүлөр саналат:
 Окутуу жана тарбиялоону уюштурууда кээ бир факторлорду
эске

алуу: сакталган көрүүсү бар болгон учурда: көрүү

диагнозун (негизги жана кошумча), көрүүнүн бузулуусунун
убактысын

жана

функциялардын

баланын

абалын,

көрүүсүн коррекциялоо

жашын,

оптикалык

негизги

көрүү

каражаттар

менен

мүмкүндүгүн (көрүүнү

жакшыртуу

үчүн приборлор жана сунуш талган оптикалык коррекция),
көрүү же/жана тийип сезүү, физикалык

жүктүн режимин; ал

эми жарыкты гана сезүү жана толук сокурлукта - көрүүсүн
жоготуу

убактысын,

жашоо

ишмердигинин

тар

сенсордук

негизде ишке ашырылган убактысын жана баланын жашын,
сунушталган тийип сезүү, физикалык жүктүн режимин;
 өзгөрүүсүз анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)
аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);
 тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу ;
 мейкиндик

жана

предметтик

калыптандыруу,

элестөөлөрүн,

байытуу,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;


сокур окуучулардын

окутуу жана таанып -билүү иш-аракети

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алгори тмизация);


окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;



дүйнөнүн объектилерин жана
сезимдүү кабылдоону өнүктүрүү;
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буюмдарын өнүктүрүү

көп

 көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо
үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;


көрүү

сезими

тарбиялоодо:
кошумча),

сакталган

калган

жаш

сокур

көрүү

курагын

балдарды

диагнозун

жана

көрүү

окутууда,

(негизги

жана

жөндөмдүүлүгүн

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын абалы,
оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу
көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык
жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен
сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш
курагын

жана көрүүсүн

жоготуу убакы тын, тийүү жана

физикалык иш режимин;
 туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген
жекече көргөзмө куралдарды
 ишмердүүлүктүн

басымдуу пайдалануу;

толуктоочу

жолдорунун

калыптануу

көлөмүнө жараша,

сокур окуучулардын окуу ишинин темпин

эске

сабак

алуу

менен;

структурасына

даярдоочу

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
 кептин

вербализм

жана формализмин

алдын

алуу жана

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;
 микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн жана
ыктарын максаттуу калыптандыруу;


коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;
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 сокур окуучулардын демилгелерин, таанып билүү жана жалпы
активдүүлүгүн

(кыймылдарын

дагы)

өнүктүрүү

үчүн

шарттарды түзүү;
 ишмердүүлүктүн

мотивациялык

компонентин

ар

түрдүү

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;
 коммуникативдүү

ишмердүүлүктү

өнүктү рүү

жана

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;
 кыймыл

чөйрөсүндө

бузууларды

коррекциялоо

үчүн

шарттарды түзүү;
 жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн
өзү

баалоо

сезимин)

жана

рефлексивдүү

мамилелерди

калыптандыруу;
 мүнөздүн

терс

бузулууларды
 педагог

сапатта рын

тууралоо,

жүрүм -турумдагы

ортосундагы

карым –катышты

алдын алуу;

менен

окуучулар

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо;


билим

берүү

уюму

менен

үй

бүлөөнүн

карым –катышын

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо.
4.1.2.

Азиз-сокур

берүүнүн

окуучулардын

болжолдуу

берүүнүн программасын

жалпы

башталгыч

ылайыкташтырылган
өздөштүрүүсүнүн

жалпы

билим
билим

пландаштырылган

натыйжалары
Инсандык жыйынтыктар т өмөнкүлөрдү


чагылыдырат:

окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу
ишмердүүлүгүнө

кызыгууну жана

мугалим жана окуучулар

менен карым-катыш түзүү көндүмдөрүн калыптандыруу;


Өз өлкөсүн жана шаарын сүйүүнү өнүктүрүү;

982

 башкалардын

сезимдерин

түшүнүүгө

жана

сезе

билүү

баалуулуктарын

жана

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
 эстетикалык

муктаждыктарын,

эмоционалдык адептик сезгичтигин калыптандыруу;


баарлашуу көндүмдөрүн

калыптандыруу жана

коомдук

кызматташуу ченедерин өздөштүрүү;
 ден соолукту сактоо, коопсуз, саламат жашоо

эрежелери

жөнүндө билимдерин калыптандыруу;
 предметтик-практикалык ишмердикке, эмгек кыймылдарына
кызыгуусун

калыптандыруу .

Предметтик жыйынтыктар окуучулардын окуу предметтерди жана
коррекциялык-

өнүктүрүүчү

аймактардын

курстарын

өздөштүрүүнү чагылдыр ат.
Предметт ик жыйынт ыкт ар
"Кыргыз / орус тили" предметин окуунун натыйжасында акылэсинде жеӊил артта калуусу бар сокур
адамдын

бааарлашуусунун

түшүнүшүп,

негизги

окуучулар

каражаты

тилди
катары

эне тилине позитивдүү мамиле калыптанат, бул

аларды окутуунун негизи, өнүктүрүүнүн каражаты болуп калат.
Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы жана тийип
сезүү

жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган

сокур окуучулар үчүн),

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү

калыптанат (жумуш

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) , кыймылдардын
макулдашуусу жана темпи, дидак тикалык материал менен иштөөдө
тийип

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүгөт.

Алар

жаратылыш

объекттерин жана алардын моделдерин рельефтүү сүрөттөр менен
байланыштыруу жөндөмүнө ээ болушат.
983

Сокур

окуучулар

чекиттик -рельефтүү

Брайл

арибин

колдонуу көндүмдөрүн ө жана жазуу ыктарын ээ болушат.

Бир

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү ү
йрөнүшөт:
абалы.

жазуудагы бир абалы,

окуудагы башка экинчи

Жазуу ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун ачпастан

жазылган текстти окуу жөндөмү т үзүлөт.
«Тил системасы» мазмундук линиясы боюнча:
Фонет ика жана графика:


тамга жана тыбышты айырмалаганды;



тыбыштарды

мүнөздөгөндү:

басым

түшпөгөн үндүүлөр; жумшак жана каткалаң


түшкөн

жана

үнсүздөр,

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң

үнсүз тыбыштар;


алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;



фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;



сөздөрдү

дидактикалык материалдын жардамы менен

жана жардамсыз тыбыштардын

сапаттык мүнөздөмөлөрүн,

фонетикалык-графикалык аныктоо.
Орфоэпия:


кепте адабий эне тилинин сүйлөө ченемдерин колдонууну
(орфоэпиялык,

лексикалык,

грамматикалык)

жана

сүйлөө

этикеттин эрежелери жөнүндө баштапкы түшүнүктөрү;
 Баарлашуу процессинде өздөштүрүлгөн оозеки жана жазуу
речинин кептик формаларын колдоно билүү.
Сөздөр курамы (морфемика):
 уӊгулаш сөздөрдү жана сөздөрдүн формаларын айырмалай
билүү.
Морфология:
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 ар кандай категориядагы сөздөрдү

суроо боюнча тандай

билүү; ,
 сүйлөмдөрдү талдоодо ар кандай дидактикалык материалдарды
колдонуу.
Синт аксис:
 Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;
 Сөздөрдөн

сүйлөмдүн түзө

билүү, сөздөрдүн бузулган

тартибин рельефтүү сүрөттөргө таянып калыбына келтирүү;
«Орфография жана пунктуация» мазмундук линиясы:
 Туура жазуу эрежелерин колдонуу (курстун мазмунун ун 60 %
көлөмүндө);
 Брайл ариби менен окуу китебинен же карточкадан тексттен
30-35 сөздү туура

көчүрүп жазуу;

 өздөштүрүлгөн oрфограммаларды колдонуп

20 -25 сөз

көлөмүндө текстти угуп жазуу;
 өз окуу куралдарында багыт алууну жана өз алдынча сабакка
даярдануу көндүмдөрүн калыптандыруу;
"Сөз өстүрүү" мазмундук линиясы:
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

азиз-сокур окуучу

өздөштүрөт:
 күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин жана
сүйлөө

этикетинин

эрежелерин

(угуу

көндүмдөрүн,

репликаларга жооп берүү, маекти улап кетүү) сактоо;



Текстти

сүйлөмдөргө бөлүү ыктарын;

текстти атоо боюнча талкууга катышуу ыктарын;

 текстти өз алдынча атоо ыктарын;
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 тексттин планын мугалимди н жардамы менен

иштеп чыгуу

ыктарын ;
 тексттен

өз алдынча анын анализинен кийин

3 -4 сүйлөм

жазуу ыктарын;
 мугалимдин жардамы менен

баяндама жана дилбаян жазуу

ыктары;
 баарлашуунун конкреттүү кырдаалдары боюнча

каттарды,

куттуктоо каттарын жазу у жана, жана башка кыска тексттерди
түзүү;
Окуу.
Сокур окуучулар
бардык окуу
жана

окуу

алардын

жашоодо өз ордун түзүү,

предметтери боюнча окутуунун ийгиликтүүлүгүн ө

инсандык

Брайлдын

өнүгүүсүнө

арибин

жардам

колдонуу

берээрин

аркылуу

сезишет.

окуу

Л.

техникасын

өздөштүрүшөт.
Башталгыч

мектепти

окуучулардын
компетенттүүлүгү,
жетет,

аяктоо учуруна карата азиз - сокур

керектүү

деӊгээлдеги

окурмандык

жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээли не

базалык окуу ыкмаларын үйрөнүшөт.

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен,
кандай

коммуникативдүү

балдар адабиятынын
катышууну

жагдайларда

диалог

уккан (окуган) чыгармаларын

үйрөнүшөт.

Алар балда р

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү
планга жараша тексттин

ар

жүргүзүүнү,
талкуулоого

чыгармалары

тууралуу

түзүшөт, (каармандар, окуялар),

мазмунун

оозеки

бере

алышат, ой

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди
түзүшөт. Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар
жөнөкөй

ырларды жатка (окуп) айтып үйрөнүшөт.
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар

Л.

Брайлдын арибин колдонуу менен атайын каражаттар: чоңойтулган
алты чекит,

кош

Брайл пеналын,

магниттик жана чачырама

түздөн -түз окуу приборун,

тамгаларды аркылуу окуу техникасын

өздөштүрүшөт.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар (акылэс бузулуулары бар) окуу китебинде
сүрөттөрдү кабыл алганга жана

жайгаштырылган рельефтүү

түшүнө билүүгө мүмкүнчүлүк

алышат. Окуу ылдамдыгын жогорулатуу үчүн жана сапаттуу окуу
учурунда

туура

колу

кыймылдарынын

ыкмаларын

өздөштүрө

алышат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
билимдердин, көндүмдөрдүн, ыктардын

азиз-сокур окуучу

белгилүү системасын

өздөштүрүшөт:
Кепт ик жана окуу ишм ердүүлүкт үн
• муундар
системасын

жана

сөздөрдү

колдонуу

т үрлөрү:

рельефтүү -чекиттик

менен

туура

окуу

Брайл

көндүмдөрүн

калыптандыруу;
• туура тыбыш айтууну (сүйлөөчүүнүн

артикуляциясын

түздөн- түз кабыл алуу мүмкүн эмес болгондо);
• баарлашуу үчүн

кептин толук түрүн

колдоно билүү

жөндөмдүүлүгү;
• окуу маанисин түшүнүү менен,

Л. Брайл

системасын

колдонуп китеп окуу жөндөмү;
• калган көрүүнү пайдаланбай, эки колу менен текстти окуу
жөндөмдүүлүгү (көрүүсү сакталган сокурлар үчүн);
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• Л.

Брайл

китепти

системасын
окуусу

көндүмдөрү,

пайдал ануу

менен

чыгарып)

жана

(үн

алдын

ала

даярдыктан

окуучулардын
ичинен

окуу

кийин

ыр

чыгармаларын уккулуктуу айтып берүү көндүмдөрү

(7 -8-

ыр);
• үн китептерин,

басма китептерин

угуу көндүмдөрү;

• чыгарманын негизги идеясын жана каармандардын оюн
аныктоо көндүмдөрү;
алардын

тизмегин

негизги окуяларды аныктоо жана

жана

өз

ара

байланышын

түзүү;

тексттеги негизги ойду билдирип, мугалимдин жардамы
менен

тексти

атоо;

чыгарманын

мазмуну

боюнча

суроолорду берип, аларга жооп берүүгө;
• тексттин ар кандай түрлөрү боюнча талдоонун

жөнөкөй

ыкмаларын колдоно билүү, мугалимдин жардамы менен
текстти 5-6 жөнөкөй сүйлөмдөн турган бөлүктөргө бөлүү,
аларды атоо;
мазмунун

айтып

жамааттык баалоо

жөнөкөй план түзүү;
берүү;

окуяларды

жөнөкөй тексттин

жана

к аармандарды

иштерине катышууга;

• Окулган чыгарманын адептик мазмунунда багыт алуу, адеп ахлактык нормалар менен каармандардын иш -аракеттерин
салыштырып, жыйынтык чыгара алуу жөндөмү;
• текстке же өз тажрыйбасына таянып окулган чыгарманын
окуяларды жана каармандарды

талкуулоо

иштерине

катышуу көндүмдөрү (жөнөкөй суроолорду берүү, сөз
этикеттин эрежелерин жана топто иштөөнүн эрежелерин
урматтоо менен өз ой -пикирин билдирүү).
Балдардын окуу (т екстт ердин бардык т үрлөрү үчүн)
т егереги:
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• китепканадан бир темада балдар үчүн адабий китептерди
тандоо жүргүзүү көндүмдөрү;
• 1-2-беттен турган

балдар китебинен текстти

өз

алдынча окуу көндүмдөрү ( балдар үчүн жомоктор,
окуялар) сокурлар үчүн.
Адабий пропедевт ика (адабий текстт ер үчүн гана):
• көркөм чыгармалардын ар түрдүү жанрларын айырмалай
билүү (окуя, уламыш, жомок, табышмак, макалдар, ылакаптар),
чыгармалардан конкреттүү мисалдарды берүү.
Чыгармачылык ишмердүүлүгү:
• сүрөт боюнча оозеки баян

түзүү мүмкүнчүлүгү;

• жаш курагына ылайык күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү үчүн
оозеки жана жазуу тилин колдоно билүү;
Математика
"Математика" окуу предметин

үйрөнүүнүн натыйжасында,

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
логикалык

жана

алгоритмдик

ыкмаларын

өздөштүрүү

ой

сокур окуучулар изилдөө,
жүгүртүүсүн

мүмкүндүгүн

алышат,

элементарды к
мейкиндиктик

элестетүүлөрүн жана математикалык кептин негиздерин, керектүү
эсептөө шыктарына ээ болушат.
Окуучулар Брайл арибин колдонуп математикалык цифраларды
жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.
"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, акылэсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар сокур окуучулар
микро

жана

тажрыйбасын

макро -мейкиндикте
байытууга,

нускоочу

багытталган
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көндүмдөрдү,

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин
жайгашуусуну сөз менен
Окуучуларда

түшүндүрүү жөндөмүнө

предметтердин

көлөмү,

ээ болушат.

түзүлүшү,

саны,

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары жөнүндө
конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу үйрөнөт:
Сандар жана көпт үкт өр:
 Л. Брайл арибин колдонуп жазылган сандарды окуганды,
 Л. Брайл

жазуу аспабы, түздөн -түз окуу куралы менен

сандарды жазууну, салышт ырууну;
 сандардын

жана

цифралардын

катарын

колдонуу

менен

сандарды тизүүнү;
 жеке түзүү полотносун колдонуп, топтоону

уюштурууну;

Арифмет икалык амалдар :
 түз окуу приборунда, Л. Брайл приборунда рельетфүү
чекиттик арибин колдонуп

иш -аракеттерди

орундуу сандарды кошуу, кемитүү,

эки

көбөйтүү жана бөлүү

амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын алгоритмин
кошуу

жана

көбөйтүү

(анын

бөлүүнү)жадыбалдарын

ичинде

колдонуу

калдыгы
аркылуу

менен
жүзөгө

ашыруу;
 бир орундуу, эки орундуу, сандарды 100дүн тег ерегинде
амалдарды оозеки кошуу, кемитүү, көбөйүү жана бөлүүнү
жадыбалдын жардамы менен

(анын ичинде нөл

жана 1

саны менен) жүзөгө ашыруу;
 математикалык

туюнтмаларды

туюнтманын маанисин

окуганды,

сандык

эсептегенди (2 -3 арифметикалык

амалды камтыган кашаасы бар жана кашаасы жок);
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 көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;
 арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу
жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;
Текстт ик маселелер менен иштөө:
 маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара
байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун
ойлонуштуруу,

тандоо

жана

тандоо

иш -аракетин

түшүндүрүү;
 окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен
байланышкан маселелерди арифметикалык жол менен
(1-2
Мейкиндик мамилелер. Геомет риялык фигуралар:
 объекттерди н

мейкиндикте

жана

түздүктө

салыштырмалуу абалын сүрөттөө;
 геометриялык фигураларды таануу, атоо, тартуу, анын
ичинде сокур окуучулар үчүн куруу тифлотехникалык
каражаттарын пайдаланып (чекит, сызык, үзүк, бурч,
көп бурчтук,

үч бурчтук, тик бурчтук, төр т бурчтук,

айлана, тегерек;
 геометриялык
сызыктарды

фигуралардын,
чийүү;

сызыктардын,

үзүк

( Н.А. Семевскийдин; Н.В.

Клушинанын приборлору, «Графика», «Школьник»);
 көрсөтүлгөн чен -өлчөмдөр

менен

геометриялык

фигураларды курууну ишке ашырат;
 маселелерди

чечүү

үчүн,

төрт

бурчтук

бурчтуктун касиеттерин пайдаланууну;
Маалымат менен ишт өө:
 жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;
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жана

тик

 рельефтүү чекиттик ариби

менен жасалган жөнөкөй

таблицаларды толтурууга;
Табият таануу (адам, жаратылыш, коом)
Табият таануу окуу предметин окуунун натыйжасында, Акылэсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар
коомдук обьектилер

табигый,

жана кубулуштар бирдиктүү дүйнөнүн бир

бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө, системалаштырууга жана
тереңдетүүгө мүмкү нчүлүк алышат,
практикалык

адам жана коом

тажрыйбага багытталган

өздөштүрүшөт,

билимдин

жөнүндө
негиздерин

дүйнөгө бирдиктүү көз карашта болушат.

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар билим, ык,
көндүмдөрдүн белгилүү системасына ээ болушат:


жандуу

жана

жансыз

жаратылыш

объектилерин

жана

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;
 берилген

алгоритм

негизинде

Жандуу

жана

жансыз

жаратылыштын изилденген объекттердин жана кубулуштардын
сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөн дү;
 жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же
тышкы

белгилери

объектилердин

боюнча

салыштырып,

изилденген

жөнөкөй классификациясын аткарууга;

 чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.


керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү г рафикалык жол
менен

жасалган

ар

түрдүү

маалыматтык

(табигый илимдердин сөздүгү,
менен жаныбарларды

басылмаларды

карталар атласы, өсүмдүктөр

аныктоочу, анын ичинде компьютер

каражаттарын) пайдаланууга;
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 кубулуштарды

түшүндүрүү же объектилердин кас иеттерин

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус,
карта, план);
 Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй
мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын түшүндүрүү
үчүн аларды пайдаланууга;


Кыргыз

Республикасынын

рельефтүү

жол

менен

мамлекетт ик

жасалган

белгилерин

куралдарды

пайдалануу

аркылуу таануу;


коомдук

топтордогу

мамилелерине
топтордун),

адамдардын

(үй-бүлө,

ак

курбулардын

ниеттүүлүк

жана

карым -катнаш

тобу,

руханий,

этникалык

адеп -ахлактык

ийкемдүүлүгүнө, эти калык сезимдердин позициясында, анын
ичинде

алардын

башка,

боорукерлигин жана түшүнүү

адамдарга

ой -сезимдерин,

мамилеси боюнча

адамдарга

баа берүү.
Музыка (элективдик предмет катары)
Музыканы

изилдөө натыйжасында, акыл-эсинде жеӊил артта

калуусу бар сокур

окуучулардын сезимдик активдүү кабылдоо

аркылуу музыкалык маданияттын негиздери калыптанат.
Сокур

окуучуларда

өнүгүшүнө

адам

адамдын руханий жана адеп -ахлактык

жашоосунда

музыка

жана

анын

ролу

ролу

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат. Окуучула р музыкалык
маданияттын

негиздерин

(анын

ичинде,

маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.

кыргыз

музыкалык

Алардын

музыка

искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм табити
жана кызыгуусу

өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды жана

музыкалык чыгармаларга

өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт;

музыкалык образдарды колдонуу тажрыйбасына ээ болушат.
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Көркөм

искусство. Тифлографика.

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур
көркөм

искусствону

окуунун

искусствонун эстетикалык

натыйжасында

көркөм

баштапкы түшүнүктөр калыптанат,

сулуулукту «сулуу эместен» айырмалай билишет.
искусство чыгармалары

окуучуларда

жөнүндө

оюн

Окуучуларда

билдирүү

мүмкүнчүлүгү

алуунун

элементардык

пайда болот («жагат» - «жакпайт»).
Тартуу
ыкмаларын

үчүн

куралдарда

үйрөнөт,

багыт

көркөм

искусствонун

элементардык

каражаттары аркылуу көркөмдөө тажрыйбасын кеӊейтишет.
Акыл-эсинде
билимдердин,

жеӊил

артта

ыктардын,

калуусу

көндүмдөрдүн

бар

а зиз-сокур

белгилүү

окуучу

системасын

үйрөнөт.
Техникалык каражатт ар мене н рельефт үү чийүү ыкмалары :
 Техникалык

каражаттар

менен

рельефтүү

чийүү

ыкмаларын;
 Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иште
колдонуу жөндөмдүүлүгүнө;
 Сокурлар үчүн чийме аппаратта багыт алууну;
Рельефт үү сүрөттөрдү окуу:
 Рельефтүү сүрөттөрдү окуу ыкмаларын;
 Буюмдарды формасы жана көлөмү боюнча салыштыруу;
 Рельефтүү сүрөттү реалдуу буюм менен салыштыруу;
 Рельефтүү сүрөттөрдү жана буюмдарды баяндоо, алардын
дайындалышын билүү.
Нат урадан т арт уу:

994

Жөнөкөй
формасын,

формадагы буюмдарды изилдөө

курулушун,

көлөмүн,

бөлүү,

ык тары, алардын

рельефтүү

сүрөттү

реалдуу буюм менен салыштыруу;
реалдуу буюмдун мүнөздүү түрүн

рельефтүү

чагылдыруу

максатында өз алдынча тандай билүү ыктары;
тийип сезүү аркылуу буюмдун формасын, бөлүктөрүн аныкт оо
ыктары;
татаал эмес формадагы буюмдарды чагылдыра билүү, жөнөкөй
буюмдарды формасын ийлеп -чаптоодо, графикада колдонуу.
Тифлотехникалык

приборлордо

рельефтүү

сүрөттөрдү

аткаруу.
Декорат ивдик сүрөт .
Жөнөкөй
Жөнөкөй

формадагы

оюм -чийимдерди, аткаруу ыктары;

декоративдик элементтерди

оюу жөнүндө түзүү

үчүн колдонуу;
Темага сүрөт тартуу .
Берилген темага аппликация аткаруу;
Рельефтүү

сүрөттө

же

пластилинде

берилген

теманы

чагылдыруу ыктары.
Дене тарбия
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар азиз-сокур окуучу дене
тарбия боюнча окутуунун натыйжасында сокур окуучуларда дене
тарбиянын, кыймылдуу оюндардын
жакшыртууга,

ден соолугуна, окууга,

ишти

маанисин, денелик гармониялуу, адеп -ахлактык

жана коомдук өнүгүүгө
дене тарбия каражаттары

көмөгүн түшүнүүгө үйрөнүш өт. Алардын
аркылуу өзүн -өзү жөнгө салуу боюнча

алгачкы көндүмдөрү калыптанат.
Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо,
басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык
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сапаттары

(күч,

ийкемдүүлүк,

ылдамдык,

тең

чыдамкайлык,

салмактуулук)

к оординация,

калыптанат.

Дене

тарбия

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузулууларын алдын
алууга

жардам

берет.

Азиз -сокур

окуучуларда

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы
Түзөтүү-өнүктүрүүчү

дене

тарбия

калыптанат.

аймак

Ийкемдүү дене тарбия (АФК)
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур
ден соолукка

окуучулар

бекемдетүүгө жана коргоого көнүгүүлөр, анын

ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган көнүгүүлөр,
тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда
пайдаланууну
Алардын

керектиги

негизги

калган көрү үнү сарамжалдуу

жөнүндө

физикалык

дене

билимдерди

сапаттарын

өздөштүрүшөт.

жакшыртууга

болот,

физикалык ыкшоолук, туура басышы жана келбети калыптанат.
ЫФДТ

сабактары

коррекциялоого

эрксиз

өбөлгө

стереотиптешкен

түзүлөт.

каражаттарын

пайдалануу

тайманбас

алып

Окуучуларда

аркылуу,

жүрүү

дене

мейкиндикте

көндүмдөрү

кыймылдарын
тарбия

өзүн

калыптанып,

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун

эркин
денелик

эсебинен

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.
Акыл-эсинде
билимдердин,

жеӊил

ыктардын,

артта

калуусу

көндүмдөрдүн

бар

а зиз-сокур

белгилүү

окуучу

системасын

үйрөнөт.
Ийкемдүү дене тарбия (т еориялык билимдер):
• өзүнүн ден соолугун

сактоо жана өнүктүрүү

үчүн

ийкемдүү дене тарбиянын ролун түшүнүү жөндөмү;
• ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөр түрлөрү жөнүндө
билимдер, айырмалоо жөндөмдүүлүгү;
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• жөнөкөй кыймылдуу оюндар жана алардын эрежелерин
билүү;
• туура дем алууну, көнүгүүлөрдү аткарууда карама каршылыктардын
•

дене

эске алуу жөнүндө билүү;
мүчөлөрүн

жана

алардын

кыймыл-

жөндөмдүүлүктөрүн билүү.
Жалпы көнүгүүлөр:
• көнүгүүлөрдү түрү, максаты менен айырмалоо жөндөмү;
• көнүгүүлөрдү уюштурууну жана аткарууну
кыймыл

макулдашуу

негизинде

жана

кептик -угуу-

көзөмөлү

астында

жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;
• окуучулардын тизилүүлөрдү жана тизилүүлөрдүн түрлөрүн
жүзөгө

ашыруу

ыктарын:

сапта,

колоннада,

айлананын

ичинде; шеренгада түздөнүү; шеренгада жана

колоннада

биринчи жана экинчи эсептөө; ачуу жана жабуу же өзгөртүү;
басуу

(карама-каршы

жана

диоганал

б оюнча)

команда

түрлөрү;
• жалпы өнүктүрүүчү ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрү:
ийилүү,

буруу

(башты,

денени);

Негиздери

жана

кол

кыймылы; колдору менен негизги абалдар жана биргелешкен
кыймылдар: башы жана колдору, колдору жана буттары,
колдору

жана

секириктер
кыймылдары,

денес и

(карама жай

менен,

олтуруу,

каршылыктарды
чуркоо;

туруп,

жарты
эске

олтуруу,

алып),

отуруп,

бут

тизелеп

көнүгүүлөрдү аткаруу;
• буюмдар менен көнүгүүлөр (топ менен, желектер менен
гимнастикалык таяк менен);
•

негизги

кыймылдарды

калыптандыруучу

көнүгүүлөр:

чуркоо, басуу түрлөрү, секириктер, топту ыргытуулар;
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•

дем

алуу

үчүн

көнүгүүлөр:

негизги,

эсеп

боюнча,

кыймылдын убакыт -мейкиндик өзгөчөлүктөрүн өзгөртүү, дем
алууну калыбына келтирүү көнүгүүлөр;
• жөнөкөй машыгууларды жана

оюн кыймылдарын жүргүзүү

мүмкүнчүлүгү;
•

кыймылдуу оюндарды уюштуруу, алардын

жараша

өз

кыймылдарын

жүзөгө

түрлөрүнө

ашыруу,

кыймыл

активдүүлүгүн көрсөтүү ыктары;
• бий элементтерин аткаруу ыктары: кадам ритми менен
кыймылдоо

(музыка

менен)

кол

чабуу

м енен,

отуруп,

секирип; ритмикалык кыймылдар менен: жөө басуу, чуркоо,
биринчи абалдагы секириктер, музыка менен көнүгүүлөр
аткаруу ыктары;
• басуу, чуркоонун түрлөрүн жүзөгө ашыруу;
• кыймылды жүзөгө ашыруу үчүн туура калыпты, баштапкы,
орто, акыркы абалд ы кармоо ыктары;
•

дененин

жана

дене

бөлүктөрүн

өнүктүрүү

боюнча

кыймылдарды аткаруу жана жөнгө салуу ыктары;
• кыймылдарды буйрук менен, берилген ритм жана

ыргак

менен, жөнгө салуу ыктары;
• так жана ачык -кыймыл-аракет кылууга умтулуу ыктары;
• кыймыл мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү ыктары;
• буйруктарды натыйжалуу аткаруу жөндөмдүүлүктөрү;
Дарылоо жана түзөт үүчү көнүгүүлөр:
•

дарылоо

-

түзөтүүчү

көнүгүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрү

жөнүндө билүү;
• кыймылынын жана сөз макулдашуу негизинде көнүгүүлөрдү
аткаруу ыктары;
• кыймылдарды так аткаруу ыктары ;
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• дем алуу машыгуулары (1 - топ окуучулары) мурду менен дем
алуу;

эсеп менен

дем алуу; демди калыбына келтирүү

жөнүндө;
• жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрүн аткарууда туура

дем алуу

ыктары;
• көнүгүүлөрдү денени н ар кандай абалында
•

жеке

булчуң

көнүгүүлөр,

топторунун

күчүн

аткаруу;

жогорулатуу

боюнча

муундар үчүн көнүгүүлөр: ийилүүлөр, чоң

амплитуда менен тегерек айлануулар;
• туура дем алуу менен ар кандай темпте үзгүлтүксүз

жөө

басуу ыктары (велотренажёр);
• дене келбети жана таманды бекемдөө үчүн көнүгүүлөр ( 2 топтун окуучулары): статикалык (тик түздүктө, гимнастикалык
дубалга бетме-бет

туруп,

гимнастикалык отург учта отуруп,

башына жүктү кармоо менен) жана динамикалуу (басуунун ар
кандай түрлөрү, отуруулар, буюмдар менен көнүгүүлөр);
• макулдашуу жана багыт алуу үчүн көнүгүүлөр: сигнал боюнча
жылып, топ менен жеке оюн, негизги жана берилген
кол менен кыймылдар,

багытта

оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө

боюнча, көнүгүү аткаруудан

кийин, бир багытта, эс тартып),

устундагы кыймылдар, топ менен түгөйлөш оюндар;
• көрүү милдеттерин жакшыртуу үчүн көнүгүүлөрү (көрүүсү
калган

сокур окуучулардын 3 - тобу): жарык сигналы боюнча

кыймылдар, бири -бири менен топту тоголотуп, горизонталдуу,
үн чыккан бута(врача-офтальмологдун сунушуна

ылайык).

• туура калыпты кабыл алуу ыктары.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү багыттагы көнүгүүлөр:
• макулдашуу, туруктуулук жана шамдага й көнүгүүлөрдү
жасоо ыктары;
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•

сөз

макулдашуу

жана

кыймыл

көнүгүүлөрдү аткаруу жана уюштуруу
•

токтоо

менен

басуу,

чуркоо

аракет

негизинде

ыктары;

тоскоолдуктарды

жоюу

көнүгүүлөрүн аткаруу ыктары;
•

чоң топ менен белги боюнча чектелген мейкиндигинде

эркин кыймылдап, жупта
ыктары;

егизги

кыймылдар,
көнүгүү

жана

топ менен иш -аракет кылуу

берилген

багытта

кол

менен

оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө боюнча,

аткаруудан

кийин,

бир

багытта,

эс

тартып),

устундагы кыймылдар, топ менен түгөйлөш оюндар;
• үн,
билүү;

жарык сигналдары

боюнча кыймылдарды жасай

топ менен көнүгүүлөрдү аткаруу ыктары: ыргытып,

тоголотуп,

алдашып

(

көрүүсү

калган

сокур окуучулар

үчүн);
• кыймылдуу оюндарда

окшош жана оюн кыймылдарын

аткаруу ыктары;
• кыймылдуу ою ндарды түрүнө жараша айырмалоо жөндөмү;
• машыгуу учурунда

чектеме кыймылдардан арылуу ыктары.

Дарылоо тренажёрлорунда

көнүгүүлөр

• жөнөкөй тренажёрлордун ар кандай дайындалышы жөнүндө
билүү;
• көнүгүүлөр үчүн жөнөкөй
алуу

ыктары

тренажердо

(врача -офтальмологдун

баштапкы абалын
сунушу

менен

жүргүзүлөт);
• жөнөкөй тренажёрлордо көнүгүүлөрдү аткаруу ыктары;
• эрк сапаттарын көрсөтүү ыктары.
Сезүүнү өнүктүрүү
"Сенсордук өнүгүү" курсун изилдөө натыйжасында сокур
окуучулар тийип сезүүнү көндүмдөрүн , ар кандай жолдор
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менен

изилдөөнү

маданияты

өздөштүрүшөт.

Аларда

тийип

калыптанып, теринин сезгичтиги

сезүү

өнүгөт. Алар

курчап турган дүйнөнүн тийип сезүү текшерүүнү ыкмаларын
өздөштүрүшөт.
моторикасы

Алар булчуң -муундук сезүү жана майда

(

рель ефтүү

–чекиттик

чеберчиликтин кошо алганда)

Брайл

арибиндеги

предметтик -практикалык иш -

чаралардын алкагында жана сабактан тышкаркы иш учуруда.
Окуучулардын

башкалар менен байланыштарды түзүүгө,

баарлашуу көндүмдөрү, өзү жана жөндөмдүүлүктөрү жөнүндө ,
айланасында жашаган адамдар тууралуу элестөөлөрү кеңейип,
оозеки жана кептик эмес сөз каражаттары өнүгүп, коомдук
тажрыйбасы байыйт.
Алар

арасындагы

«Сокур

–

координаттар системасы калыптанат.
жана өз мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө

сокур»,

«сокур -көргөн»

Сокур окуучулар

өзү

билимдери кеӊейет.

Сокур окуучулар андан ары өнүгүү жана ийгиликтүү окуу
үчүн адам жашоосундагы калган көрү үнүн маанисин сезишет.
Алар калган көрүүнү

окуу ишмердигинде

алуу

канал

үчүн,

кошумча

канааттандыруу үчүн

баарлашуу

маалыматтарды
муктаждыктарын

пайдалана билүү керек.

Сокур окуучулар көрүүнүн адам жашоосундагы маанисин,
аны

коргоо

жана

колдоо

ыкмаларын

үйрөнүү,

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллектуалдык
бузулуулары бар) азиз-сокур окуучу билимдердин, ыктардын,
көндүмдөрдүн белгилүү системасын үйрөнөт:
• тийип сезүү аркылуу

текшерүү, теринин сезгичтигин

жогорулатуу, колдордун

майда моторикасын

ыкмаларына;
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өнүктүрүү

• окуу ишинде, күнүмдүк жашоодо
майда

тийип сезүү жана

кыймыл жөндөмүн пайдалануу ыктарын;

• үнү боюнча адамдын психикалык абалын аныктай билүү;
• баарлашуунун негизги ченемдерин жана

э режелерин

түшүнүү жөндөмү;
•

оозеки

жана

кептик

эмес

баарлашуу

каражаттарын

түшүнүү жана айырмалоо жөндөмү;
• баарлашууда

угуу, сүйлөө, кыймылдын, көрүүнүн

(көрүүсү калган

сокур окуучулар үчүн) ролун түшүнүү;

• курчап турган айлана -чөйрөдө
таануу

байырлаштыруу,

(предметти)

үндөрдү айырмалоо,

үндү

жана

байланыштыруу жөндөмдүүлүгү;

• калган көрүүнү коопсуз жүрүү үчүн,
уюштуруу үчүн
•

объектини

калган

баарлашуу

жумуш ордун

пайдалануу боюнча тажрыйбасы;

көрүүнү

жашоодо,

мук таждыктарын

окуу ишмердигинде,
канааттандыруу

үчүн

оптималдуу пайдалануу;
•

көрүүнүн

чарчоосун

алдын

алуу,

көздүн

тонусун

жакшыртуу үчүн көнүгүүлөрдү жасоо жөндөмү;
• көз-гигиенасын жана оптикалык коррекция каражаттары
үчүн

санитардык -гигиеналык

талаптарды

сактоо

тажрыйбасын;
• так көрсөтмө маалыматты

алуу үчүн тифлотехникалык

каражаттарды пайдалануу тажрыйбасы;
• жашоодо

суроо -талапка ээ

буюмдарды

жыт сезүүнү, пайдалана билүү,

аныктоо үчүн

айлана -чөйрөсүндөгү

жытты айырмалоо, ордун билүү жөндөмдүүлүгү;
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• буюмдардын жана дүйнөс объектилеринин формасын,
өлчөмүн жана түсүн калдык

көрүүнүн

жардамы менен

таануу жана атын атоо жөндөмү;
•

буюмдар

жана

мейкиндик

объекттерм

мамилелерди

арасында

түшүнүүгө

предметтик -

жөндөмдүүлүк;

жөнөкөй себептик байланыштарды белгилөө.
Коомдук-турмуштук багыт алуу
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучулар
билим берүү уюмунда жашоонун
чөйрөлөрү

тууралуу

баштапкы

алардын мектептеги жашоосун
бүлөлүк

макамын

коомдук жана турмуштук
элестөөлөрүн

калыптандыруу,

жетиштүү ынгайлуу кылууг а,

жакшыртууга,

байланыш

үй-

чөйрөсүнүн

жайылышына билимдерин жана көндүмдөрүн байышына түрткү
болот.

Окуучулар

тегерегиндеги

мамилелери жөнүндө маалымат алышат,

объекттер,

адамдардын

бул аларга жашоодо өз

ордун түзүүгө жардам берет.
Акыл-эсинде
билимдердин,

жеӊил

артта

ыктардын,

калуусу

бар

көндүмдөрдүн

а зиз-сокур

белгилүү

окуучу

системасын

үйрөнөт.
Жеке гигиена:
 балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү,
жеке

гигиена

калыптанышына

көмөк

көрсөтүүчү

иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;
 коомдук

жайларда

жүрүм-гигиеналык

эрежелерин

сактоого;
 кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө

пайдалануучу ар түрдүү

тазалык каражаттарын колдонууну;
Кийим жана бут кийим:
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 Кийимдерди кийим бөлүктөрүн атоону, кийимдин оң жана
тескери жактарын аныктоо ыктарын;
 Кийим

жана

бут

кийимди

дайыны

менен

пайдалануу

ыктарын ;
 кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо ;
 кийимдерин колдонуу ыктарын;
 көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.
Турак -жай:
 мектеп

жана

үй

шарттарынын

негизги

мазмунун,

функционалдык белгисин атоого;
 үйгө

коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;

 үйдү

тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

туруу

үчүн

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;
 тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды
сактоо ыкмаларын колдонууну;
 бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;
 сакталган

анализаторлорду

коомдук -турмуштук

багыт

алууда колдонуу;
 турмуш-тиричилик

буюмдарын

коопсуздук

эрежелерин

сактоо менен колдонуу.
Тамактануу:
 Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы
келбети боюнча айырмалай билүү;
 Нукура таза

тамак-ашты айырмалай билүү;

 жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;
 азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү,
мөмө-жемиштерди

чыгарганды,

куйганды, ж.б.;
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суюк

азыктарды

 кесүү аспаптары жана шаймандары менен иштөөдө, тамак
даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;
 жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак
суу куюу;
 таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;
 дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.
Транспорт:
 транспорт каражаттарын таануу;


Жүргүнчү ташуучу

 Жүргүнчү

т ранспортту пайдалануу;

ташуучу

унаа

аялдамаларынын

мүнөздүү

өзгөчөлүктөрү боюнча табууга;
 коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Жүрүм-турум маданияты:
 күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;
 курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;
 курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
 баарлашуунун

кептик

(калыбын кармай билүү,

эмес

каражаттарын

колдонууга

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
 курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылууга;
 театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;
 дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап
алууга укуктуу;
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 токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;
 белектерди тандоону билүү ыктарын.
Сатуу мекемелери:
 дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;
 соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктарын ;
 дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктарын;
 соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү ыктарын;
 сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо ыктарын ;
 акча

банкнотторун

пайдалануу

сатып

алуучунун

сүйлөө

этикеттин пайдалануу ыктарын;
Мейкиндикте

багыт алуу:

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур
микро

жана

макро

мейкиндите

багыт

алуудагы

окуучулар

элементардык

ыктарды жана көндүмдөрдү өздөштүрүшөт.
Мейкиндикте
маанилүүлүгүн

багыт

алуу

көндүмдөрүн

өздөштүрүү

өз алдынчалуулугун, , көз карандысыздыгын

мындан ары өнүктүрүү үчүн мааниси менен таанышат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу
өз алдынча багыт алууда, ишенимдин жоктугунан жана коркуу
сезиминен арылууга, муктаждыктар калыптанат.
Окуучулар
органдарынан
тааныш

мейкиндикте

келген

жабык

багыт

маалыматты

жана

бош

үчүн

бекем

колдонууга

мейкиндикте

сезүү

үйрөнүшөт;

багыт

алууну

үйрөнүшөт .
Окуучулар,
көрүнүштөрү

менен

мейкиндикте
жашап

багыт

жаткан
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алуунун

жеринде,

негизги

эстеликтерди

мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн иштеп чыгуу
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучулар
таякчаны колдонуунун ар түрдүү ыкмалары, методдору
техникалары

менен

жана

таанышышат. Алар баш ка техникалык

каражаттар жөнүндө баштапкы элестөөлөр, ошондой эле, "карта план"жана
калыптанат.

"карта

жол"

Сокур

жөнүндөгү

баштапкы

элестөөлөр

окуучулар аларды түзүү боюнча

алгачкы

көндүмдөргө ээ болушат. Окуучулар сүйлөө этикеттин эрежелерин
сактоо менен

ар кандай жагдайларда тааныш жана бейтааныш

адамдарга жардам сурап

кайрылууну үйрөнүшөт. Ошондой эле

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу үйрөнөт:
 Көргөн

курдаштары

кыймылдоодо
 мектептин

жана

чоӊ

кишилер

менен

бирге

туура калыпты са ктоого;

бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө, тепкичтен түшүүдө

жана чыгууда

курдаштары жана / же чоӊ кишилер

менен

чогуу кыймылдаганды;
 таякты пайдаланып бөтөн мейкиндикте

аны коштоп жүргөн

адам менен жол жүргөндү;
 тарбиячыдан, мугалимдерден, кө ргөн курдаштарынан

жардам

сурап кайрылуу;
 мектеп

класстарынан,

мектеп

имаратынан

таяк

менен

жүргөндү.
Сакталган анализаторлорду өнүктүрүү:
o күнүмдүк турмушта зарыл болгон объектилерди жана
окутуу-машыктыруу ишин жакшы так макулдашылган
кыймылдарды жасоо го жөндөмдүүлүк;
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o мейкиндиктеги үндөрдү таануу жана байырлаштыруу;
жандуу жана жансыз жаратылыштын, адамдардын үнүн
айырмалоо жөндөмү;
o үн булагынын аралыгын, багытын баалоо жөндөмү;
o мүнөздүү

жыттар менен

айланасындагы объекттерди

таануу жөндөмдүүлүгү;
o калган көрүүнүн

жардамы менен

курчап турган

объекттердин сөлөкөттөрүн таануу жөндөмдүүлүгү.
Микромейкиндикте багыт алууну өнүктүрүү:
o
o

"өзү жөнүндө"эркин багыт алуу жөндөмү;
Микромейкиндикте багыт алуу жөндөмдүүлүгү - стөлдө
- Брайл приборунда, алиппеде,

Брайл бөгөттөөлөрүндө

(алты чекит бөлүгү);
o алфавит катарында,
o

тилкесинде багыт алуу жөндөмү;

"Ориентир" түзмөктө багыт алуу жөндөмү.
Предметтик жана мейкиндик элестөө лөрүн түзүү:

o
o

тааныш тегерек объекттерин, таануу жөндөмү;
мектептин айланасындагы

объекттерди таануу жана

алардын мейкиндикте жайгашуусун аныктай билүүнү.
Жабык жана бош

мейкиндикте багыт алууну окутуу,

топографиялык элестөөлөрүн калыптандыруу:
o

бир тааныш чакан тиркелген мейкиндикте өзүн багыт
алууга жөндөмдүүлүк;

o мектепке жана мектеп аянтында

өзү багыт алууга

жөндөмдүү.
Буюмдарды

таануу

жүрүшүндө

абалын жана жандоону түзүү :
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дененин туура

o

окуу, жазуу,

горизонталдык тегиздикте буюмдарды

изилдөөдө парта, стол, креслодо отурганда,

туура

калыпты алып жүрүүгө жөндөмдүүлүк;
o

тоскоолдуктарды табуу жана алардан
өсүшүнөн

жогору

же

төмөн

өтүү, окуучунун

буюмдарды

текшерүү,

транспорттон чыгуу жана кире беришинде денесин туура
калыпта алып жүрүүгө жөндөмдүүлүк;
o түшүп кеткен

буюмду издеп жатканда туура калыпты

кабыл алуу жөндөмүн.
Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу:
 Көргөн

курдаштары

кыймылдоодо
 мектептин

жана

чоӊ

кишилер

менен

бирге

туура калыпты сактоого;

бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө, те пкичтен түшүүдө

жана чыгууда

курдаштары жана / же чоӊ кишилер

менен

чогуу кыймылдаганды;
 таякты пайдаланып бөтөн мейкиндикте

аны коштоп жүргөн

адам менен жол жүргөндү;
 мектеп

класстарынан,

мектеп

имаратынан

таяк

менен

жүргөндү;
 тарбиячыдан, мугали мдерден, көргөн курдаштарынан

жардам

сурап кайрылуу.
Таякчаны

жана

башка

тифлотехникалык

каражаттарды колдонууга үйрөнүү:
o мектеп аянтында, мектеп имаратында таякчаны колдонуу
мүмкүнчүлүгү;
o тепкичке чыкканда жана түшкөндө таякчаны колдонуу
ыктары.
4.1.3. Инклюзивдик билим

берүү

идеялары менен

иштеген мектептин акыл-эсинде жеӊил артта калуусу
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бар азиз- сокур окуучулардын башталгыч билим берүү
боюнча

жалпы

билим

берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн

белгиленген

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
Акыл-эсинде
окуучулардын

жеӊил

артта

БББ

калуусу

бар

ЖББЫБПты

а зиз-сокур
өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерине баа берүү жолдорун
аныктоодо

төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:

1)

өнүгүүүнүн

жекече

жана

типологиялык

өзгөчөлүктөрүнө жана сокур окуучулардын атайын билим алуу
муктаждыктарына жараша
2)

сокур

баалоону чектөө;

окуучулардын

психикалык

жана

коомдук

өнүгүүсүн, жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүнд өгү өзгөрүүлөрдү
изилдөө

менен,

жетишкендиктериндеги

динамикасына

баа

берүү;
3) сокур окуучулар үчүн БББ ЖББЫБПтын мазмунунун
өздөштүрүү жыйынтыктарындагы ж етишкендиктерди баалоодо
өлчөө параметрлерди, критерийлерди жана инструменттердин
биримдиги
БББ

калыс баалоону камсыз кыла алат.
ЖББЫБПты

окуучулардын

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө

билим берүү иштеринин натыйжалар ына комплекстүү мамиле
кылуу, баа берүү үчүн

үч топтогу күтүлгөн натыйжаларга

жетүүгө жол берет : жеке, метапредметтик жана предметтик.
Азиз-сокур

баланын

күчтүү

предметтер боюнча сабакта ийгилик
бул

жагы

болуп

саналган

жагдайын түзүү зарыл,

балдар кээде ага жардам сурап кайрылуусуна жол т үзөт.

Башка сөз менен айтканда, мугалимдер сабакта окуучулар
атайын билим алуу муктаждыктары бар балага гана берип
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эмес, ал бала башкаларга жардам бергендей кылып,

ар бир

бала

керек.

сабакка

активд үү

катыша

алган дай

куруу

Ошентип, сокур бала өзүн зарыл жана пайдалуу сезүүгө
жөндөмдүү

болот.

Жеке

жетишкендиктерин

мониторинг жүргүзүү учурунда

баалоо

жүзөгө ашырылышы мүмкүн,

баа берүүнүн мазмуну инклюзивдик билим бер үүнүн

негизги

принциптерин,

денелик

окуучула рдын

акыл-эс

жана

өзгөчөлүктөрүн , жекече атайын билим берүү керектөөлөрүн
эске алуу менен билим берүү уюму тарабынан аныкталат.
БББ

ЖББЫБПты

жетишкендиктерин
предметтер

баалоо

боюнча,

курстары боюнча

өздөштүрүү
с окур

жыйынтыктарындагы
окуучулардын

коррекци ялык-өнүктүрүү

өзүнчө
аймактын

пландаштырылган натыйжаларга

жетишүү

болуп саналат.
Окуу

предметтерин

жетишкендиктер
жыйынтыктарды
билим

алуу

өздөштүрүү

менен
баалоо

жыйынтыктарындагы

байланышкан

системасы,

жетишкендиктеринин

сокур

предметтик
окуучулардын

динамикасын

баалоону

камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү баалоо
менен

предметтик

мазмунду

өздөштүрүү

денгээлин

баалоону камтыйт.
Окуу

сабактарын

өздөштүрүү

менен

байланышкан

предметтик натыйжаларга баа берүү объектиси , андан ары
күнүмдүк жашоо шартка көнүү боюнча окуучулардын

окуу-

таанып

чечүү

билүү,

окуу-практикалык

маселелерди

жөндөмдүүлүгү болуп саналат.
Жыйынтыктоо

баалоо

сабактагы

кыймылдарды

ийгиликтүү өздөштүрүүсүн контролдоо менен чектелет.
Баалоо программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:
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1)

стандарттын

мазмунунда

к өрсөтүлгөн

жыйынтыктардын толук тизмеси баалоо критерийлери катары
кызмат кылат. Ошол

белгиленген

натыйжалардын тизмеси

билим берүү уюму тарабынан

өз алдынча кеӊейтилиши

мүмкүн;
2) ар бир жыйынтыктын көрсөткүчтөр үн

жана баалоо

көрсөткүчтөрүнүн тизмесин.
Пландаштырылган
баалоо

толук

натыйжаларга

болуш

үчүн

жетишкендиктерин

ата -энелердин

өкүлдөрдүн) пикирин эске алуу керек,
маанилүү

параметри

чөйрөлөрдө

(мектеп,

окуучулардын
үй -бүлө),

(мыйзамдуу

анткени баалоонун
ар

кандай

күндөлүк

коомдук

турмушунда,

өз

даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн көрс өтүүсү болуп саналат.
Жыйынтык
чыгарылат, алар

баага

предметтер

билим берүүнүн

боюнча

кийинки

натыйжалар
баскычка өтүү

мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечим кабыл а луу үчүн колдонулат.
түзөтүү-

өнүктүрүүчү

аймактын

өздөштүрүү менен байланышкан

курстардын

мазмунун

жыйынтыктар Стандарттын

талаптарына ылайык акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок
окуучунун

жеке

делосуна

"укту"

деген

жазуу

түрүндө

чагылдырылат.
Окуучуга

карата

жүрүшүндө, о.э.

баалоо

2022-жылы

педагогикалык

анын

аккредиттөөнүн

кадрларды аттестациялоонун

чегинде жүзөгө ашырылат.
Бул

окуучулардын

жыйынтыктарындагы

БББ

ЖББЫБПты

жетишкендиктерди

ПМПКлардын

мониторинг

изилдө ө

натыйжаларын

эске

менен

алуу
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өздөштүрүү

баалоо
жана

жүрүшүндө

мүнөздөмөлөрү

өнүктүрүүнүн

күтүлүүчү

натыйжаларга

жетишүүгө

акыркы

баа

берүү

билим

берүү

жыйынтыгына

негизделген.
4.2. Мазмундуу бөлүм
4.2.1.

Инклюзивдик

окуучулардын

жалпы

(универсалдуу)

шартында

окуу

сокур

иш-аракеттерин

(ЖОИ) калыптандыруу программасы.
Окуу

сабактар

боюнча

жалпы

иш-аракеттерин

көрсөткөн,

сокур окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин
калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык

компоненттеринде

окуучулардын

таанып

кеӊири

билүү

жана

багыт

алуусуна,

билим

берүү

сокур

максатарын

өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.
ЖОИ программасы сокур окуучулардын инсандык, жөнгө салуу,
таанып-билүүчүлүк

жана

коммуникативдик

иш -аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Инсандык жалпы окуу

иш -аракеттерине төмөнкүлөр кирет:

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички
абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт
алуу жана "Жакшы окуучу" үлгүсүн кабыл алуу;
 коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

материалдарына

окуу -таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

муктаждыкты

өнүктүрүү,

окутуу

сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды

колдонуу жөндөмү;
 мугалимдердин,

балдардын,

ата-энелердин

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү
ийгиликсиздиктин

баалоосун
ийгиликтин /

себептерин түшүнүүгө багыт алуу;
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 өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;
 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш курагына ылайыктуу баалуулуктарды жан а коомдук ролун
кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек
коргоо:

жашоого
калган

орнотуу, аны

(анын

ичинде

көрүү,

угуу,

өзгөрүүсүз

теринин

анализаторлор

сезгичтигин,

ж.б.)

реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда

ишке ашыруу;
 кыймылдуу активдүүлүктүн

зарылдыгы, мобилдүүлүк;

 өз алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз
карандысыздыкка багыт алуу;
 экологиялык

маданияттын

баалуулуктарын
экологиялык,

кабыл

негиздери:
алуу,

сарамжалдуу,

табигый

өз

дүйнөнүн

ишмердүүлүгүндө

саламаттык -жүрүм-турумдун

нормалары ээрчүү даярдыгы;
 дүйнө

жана

улуттук

көркөм

маданият

негизинде сулуулук жана эстетикалык

менен

таанышуу

сезимин өнүктүрүү;

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.
Жөнгө

салуучу жалпы окуу

иш -аракеттери төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;
 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте
жаңы окуу материалында
 коюлган тапшырмалар
ылайык

иш -аракет кылуу;
боюнча, ишке ашыруу шарттарына

иш-аракеттерин пландоо;
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 натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү

жана

акыркы

текшерүү жүргүзүүнү;
 милдеттерди

жыйынтык

деӊгээлинде баа

талаптарына

берүү, иш -аракеттерди

ылайык
жүзөгө

тиешелүү
ашыруунун

тууралыгын баалоо;
 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын
сунуштарын жана
 сакталган

баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;

анализаторлорду

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;
 иш-аракет
аларга

баа

аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,
берүү

жана

эсеп ке

алуунун

негизинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары
жөнүндө жазууну пайдаланууга;


зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;



Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

аракеттерди кы луу.
Таанып билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар менен
көрсөтүлгөн:
 окуу максаттарын
үчүн

ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө

(рельефтүү -чекиттик

Брайл

арибин

пайдалануунун

негизинде) окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама
китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде
контролдонуучу Интернет мейкиндигинде

окуу (анын ичинде

электрондук, санариптик);
 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты рельефтүү чекиттик Брайл арибин колдонуп, үн жаздыруу, жалпак жазуу

1015

аркылуу

жазышат,

анын

ичинде

МКТ

инструменттерин

колдонуу;


маселелерди

чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;



көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин
билип,

билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүн

тийиштүү

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;


аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу
жана

классификация

сыяктуу

логикалык

о перацияларды

критерийлерди жана негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;
 айлананын кубулуштарын

изилдөө алкагында

себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;


объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

алардын

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;


аналогияларды түзүү;



маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;


билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;


ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.

Коммуникативдик жалпы окуу

иш-аракеттер төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 Коммуникативдик

милдеттерди

болгон каражаттарды
берүүнү колдоонуу

ишке

туура колдонуу,

ашыруу

үчүн

зарыл

монологдук айтып

менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын
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жана аралыктан баарлашуу каражаттарын

колдон уу аркылуу

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;
 ар түрдүү

ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн

кызматташуу позициясына умтулуу;
 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;
 маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым
жасоо;


монологдук айтып берүүнү куруу
туура колдонуу,



ар

кандай

баарлашуу каражаттарын

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;

оозеки

тапшырмалардын

толуктоочу ыкмаларды,

туура

калган көрүүнү

чечүү

үчүн

кантип колдонууну

билүү;


шериги

менен пикир алышууну н тиешелүү оозеки эмес

каражаттарды колдонуу.


жалпы

окуу

окуучулардын
таанып

иш-аракеттерин
жалпы

билүүсүнүн

калыптандыруу,

маданиятын,
өнүгүү

баалуулук

маселелерин

кылуучу, сабактан тышкаркы иш -чараларда
коррекциялык- өнүктүрүүчүү аймактын

сокур

-инсандык,

чечүүнү

камсыз

жана сабактарда,

курстарында

ишке

ашырылат.
Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -аракеттерин
калыптандыруу
"Математика",

"Кыргыз
"Мекен

/

орус

таануу

тили",

(адам,

"Адабий

окуу",

жаратылыш,

коом)",

"Технология (эмгек)" "Көркөм искусство "," Музыка "," Дене
тарбия

"

сыяктуу

өнүктүрүүчү
ритмика","

окуу

аймактардын
калган

сабактарында

жана

"Адаптивдүү

көрүүнүн

жана

дене

көрүп

коррекциялык тарбия
кабыл

жана

алуунун

коопсуздугу, жана аны өнүктүрүү ", "Социалдык -турмуштук багыт
алуу", "Мейкиндикте багыт алуу" курстарында ишке ашырылат.
1017

Жалпы

(универсалдык)

иш -аракеттер

төмөнкү

окуу

предметтердин алкагында калыптандырылат:
"Кыргыз / орус тили":
 анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды
түзүү боюнча лог икалык аракеттер;
 символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты
тамга менен);
 билимдердин структуралаштыруу;
 билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;
 окуу иш-аракеттерин алгоритмизациялоо;
 ой-жүгүртүүнүн логикалык тизмегин түзүү;
 оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү жана эрктүү сүйлөө;
 моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) жана
моделди кайра куруу (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү);
 пландаштыруу,

контролдоо

жана

жыйынтыктын

натыйжалуугун текшерүү;
 жаш курагына
функцияларын,

тийиш түү
анын

ичинде

кептин

формаларын

толуктоочу

жана

функциясын

пайдалануу.
" Окуу":
 окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;
 сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур

окуучулардын,

"Мен-образын" түшүнүүнү;
 окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын тагдырына
көз салуу аркылуу окуучунун
калыптандыруу;
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инсандык

багыт

алуусун

 адабий чыгармалардын каармандарын

сезимдик натыйжалуу

аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу

негизинде

өзүн-өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;
 жаратылышты сүйүү сезими;
 каармандардын

аракеттеринин

мазмунун

жана

маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;
 дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун
негизинде

сулуулук

жана

эстетикалык

сезимдерин

иштеп

чыгуу;
 каармандардын

аракеттерин ин

мазмунун

жана

маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;
 окуялардын
аракеттерин

сүрөттөрүн

жана

каармандардын

иш -

оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө

(кайра түзүү);
 баарлашуу

максаттарын,

өзгөчөлүктөрүн

эске

анын

алуу

ичинде

менен,

угуучунун

аудио -визуалдык

каражаттарын пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү
жана көркөм куруу;
 окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык
себеп- ырааттуулугун түзүү;
 олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий
чыгарманын планын куруу;
 билимдерди түзүмдөштүрүү;
 өз оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;
 көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;
 билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);
 "көргөн

-

көрбөгөн"

системасынын

өнөктөштөр менен кызматташуу;
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координаттарында

 Окулган чыгармаларды жана башка

иштерди талкуулоодо

"сокур-сокур" системасынын координаттарында өнөктөштөр
менен кызматташуу.
Бирок,

көрүү

бузулуулары

анализаторунун абалына карабастан акыл -эс

(интеллектуалдык

бузулушу)

бар

сокурлардын:

мейкиндиктик кабыл алуу жана мейкиндик түшүнүктөрү, себептик жыйынтык

байланыштарды

түзүү,

так,

бүтүн

образдарды

калыптандыруусу бузулуулары байкалат.
Бул

топтогу окуучулардын

карабастан

көрүү анализаторунун абалына

ыктыярдуу жана эрксиз эске т утуунун төмөндөшү

мүнөздүү, түшүнүксүз жана так эмес элестөөлөрдүн бардыгы,
окуяларды кайра чыгарууда

кыйынчылыктардын

пайда болушу

мүнөздүү.
Бул

топтогу

окуучулардын

басымдуу

көпчүлүгүндө

окуучулардын кетик өнү гүүсүндө бузулуулар белгиленет, кепте
бардык сүйлөө компоненттери

жабыр тарткан: лексика, тыбыш

айтуу, грамматикалык жагы. Кептин
бузулушу,

үзгүлтүктүүлүгү,

бузулушу,

сүйлөмдөрдү

грамматикалык түзүлүшүнүн

сүйлөмдөрдү

көркөмдөөнүн

негизги мүчөлөрүн калтырып кетүүдө

көрүнөт. Байланыштуу кептин жай темпи жана
өзгөчөлүктөрү
кайталоо

мүнөздүү: вербализм, сүйлөө жасалмалуулук,
кыйынчылыктары,

түшүнүүдө

анын сапаттык

кыйынчылыктар,

себептүү -байланыштыктарды

убакыт

жана

мейкиндик

белгилөө

болушу, сөз байлыгынын кедейлиги.
Акыл-эс бузулуулары бар сокурлардын (акыл -эс бузулуулары
менен)

ой жүгүртүүсү бузулган (ой алсыздыгы, жалпылоонун

чектелиши,
татаалдашса,

бир жагынан, сезүү маалыматынын жетишсиздигинен
экинчи

жагынан
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-

башка

ой

операциялардын

жетишсиздигинен
абстракция

татаалдашат

ж.б..).

ой -

(анализ,

синтез,

жүгүртүүсүнүн

салыштыруу,

тыгыздыгы

менен

мүнөздөлөт.
Акыл-эс бузулуулары бар сокур окуучул арда (акыл-эс бузулуулары
бар)

ишмердиктин

курулушунун

жана

мотивациясынын

бузулуулары байк алат көпчүлүк иш -аракет ошол ишке расмий
мүнөзгө ээ, ошондуктан, максаттары жана иш -аракеттердин туура
эмес

катышы

байкалат:

пайда

болот,

ошондуктан

жыйынтыктарды

окуучулар

алабыз

ишмердүүлүктүн

шыктандыруучу
деп

иш

чынында

бузулуулар

эле

күтүшпөйт.

олуттуу
Окуучулар

максатын алмаштыруу же иш -аракетинин

жөнөкөйлөтүү, иш -аракетти алдын ала багыт алуусуз, мазмунунун
анализи жок

кылышат,

алар көп учурда аларда камтылган

маалыматтардын туура талдап туруп, ага алдын ала багыты жок
жүзөгө ашырылат. Алардын көпчүлүгү иш жүрүмүндө алынган
жыйынтыгы боюнча, таанып -билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүү
төмөн катышуусуна жетишсиз сын көз менен мүнөздөлөт.
Мындан

тышкары,

алардын

жан

чөйрөсүнүн

өнүкпөгөндүгүндөгү бар. Эмоционалдык

сезим

дүйнөнүн

туура

маанайдан

динамикасынын
башка

маанайга тез өтүү байкалат.

көбүнчө эрк процесстери
алдынча

таасирине

жетиле

курчап турган
келбейт,

Окуучуларда

бузулган: өзгөчө демилгелүүлүк,

иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,

бир
өз

алардын иш -

аракеттерине баа алышпайт : көп учурда окуучулар өз кылыктарын
баалай алышпайт. бул топтогу окуучулардын инсандык
сапаттары жана негативдүү инсандык терс сапаттары байкалат.
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терс

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

(интеллектуалдык

бузулуулары бар) сокур окуучулардын өзгөчө

билим алуу

муктаждыктары
Акыл-эсинде

жеӊил

артта

мүнөздүү болуп өзгөчө

калуусу

бар

билим алуу

сокур

окуучуларга

муктаждыктары болуп

төмөнкүлөр саналат:
 Окутуу жана тарбиялоону уюштурууда кээ бир факторлорду
эске

алуу: сакталган көрүүсү бар болгон учурда: көрүү

диагнозун (негизги жана кошумча), көрүүнүн бузулуусунун
убактысын

жана

функциялардын

баланын

абалын,

көрүүсүн коррекциялоо

жашын,

оптикалык

негизги

көрүү

каражаттар

менен

мүмкүндүгүн (көрүүнү

жакшыртуу

үчүн приборлор жана сунуш талган оптикалык коррекция),
көрүү же/жана тийип сезүү, физикалык

жүктүн режимин; ал

эми жарыкты гана сезүү жана толук сокурлукта - көрүүсүн
жоготуу

убактысын,

жашоо

ишмердигинин

тар

сенсордук

негизде ишке ашырылган убактысын жана баланын жашын,
сунушталган тийип сезүү, физикалык жүктүн режимин;
 өзгөрүүсүз анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)
аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);
 тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу ;
 мейкиндик

жана

предметтик

калыптандыруу,

байытуу,

элестөөлөрүн,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;


сокур окуучулардын

окутуу жана таанып -билүү иш-аракети

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алгори тмизация);
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окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;



дүйнөнүн объектилерин жана

буюмдарын өнүктүрүү

көп

сезимдүү кабылдоону өнүктүрүү;
 көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо
үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;


көрүү

сезими

тарбиялоодо:
кошумча),

сакталган

калган

жаш

сокур

көрүү

курагын

жана

балдарды

диагнозун
көрүү

окутууда,

(негизги

жана

жөндөмдүүлүгүн

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын абалы,
оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу
көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык
жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен
сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш
курагын

жана көрүүсүн

жоготуу убакы тын, тийүү жана

физикалык иш режимин;
 туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген
жекече көргөзмө куралдарды
 ишмердүүлүктүн

толуктоочу

басымдуу пайдалануу;
жолдорунун

калыптануу

көлөмүнө жараша,

сокур окуучулардын окуу ишинин темпин

эске

сабак

алуу

менен;

структурасына

даярдоочу

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
 кептин

вербализм

жана формализмин

алдын

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;
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алуу жана

 микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн жана
ыктарын максаттуу калыптандыруу;


коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;

 сокур окуучулардын демилгелерин, таанып билүү жана жалпы
активдүүлүгүн

(кыймылдарын

дагы)

өнүктүрүү

үчүн

шарттарды түзүү;
 ишмердүүлүктүн

мотивациялык

компонентин

ар

түрдүү

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;
 коммуникативдүү

ишмердүүлүктү

өнүкт үрүү

жана

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;
 кыймыл

чөйрөсүндө

бузууларды

коррекциялоо

үчүн

шарттарды түзүү;
 жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн
өзү

баалоо

сезимин)

жана

рефлексивдүү

мамилелерди

калыптандыруу;
 мүнөздүн

терс

бузулууларды
 педагог

менен

сапаттарын

тууралоо,

жүрүм -турумдагы

ортосундагы

карым –катышты

алдын алуу;
окуучулар

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо;


билим

берүү

уюму

менен

үй

бүлөөнүн

карым –катышын

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо.
4.1.2.

Азиз-сокур

берүүнүн

окуучулардын

болжолдуу

берүүнүн программасын

жалпы

башталгыч

ылайыкташтырылган
өздөштүрүүсүнүн

жалпы

билим
билим

пландаштырылган

натыйжалары
Инсандык жыйынтыктар т өмөнкүлөрдү
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чагылыдырат:



окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу
ишмердүүлүгүнө

кызыгууну жана

мугалим жана окуучулар

менен карым-катыш түзүү көндүмдөрүн калыптандыруу;


Өз өлкөсүн жана шаарын сүйүүнү өнүктүрүү;

 башкалардын

сезимдерин

түшүнүүгө

жана

сезе

билүү

баалуулуктарын

жана

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
 эстетикалык

муктаждыктарын,

эмоционалдык адептик сезгичтигин калыптандыруу;


баарлашуу көндүмдөрүн

калыптандыруу жана

коомдук

кызматташуу ченедерин өздөштүрүү;
 ден соолукту сактоо, коопсуз, саламат жашоо

эрежелери

жөнүндө билимдерин калыптандыруу;
 предметтик-практикалык ишмердикке, эмгек кыймылдарына
кызыгуусун

калыптандыруу .

Предметтик жыйынтыктар окуучулардын окуу предметтерди жана
коррекциялык-

өнүктүрүүчү

аймактардын

курстарын

өздөштүрүүнү чагылдырат.
Предметт ик жыйынт ыкт ар
"Кыргыз / орус тили" предметин окуунун натыйжасында акылэсинде жеӊил артта калуусу бар сокур
адамдын

бааарлашуусунун

түшүнүшүп,

негизги

окуучулар

каражаты

тилди
катары

эне тилине позитивдүү мамиле калыптанат, бул

аларды окутуунун негизи, өнүктүрүүнүн каражаты болуп калат.
Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы жана тийип
сезүү

жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт

(көрүү мүмкүнчүлүктөрү сакталган

сокур окуучулар үчүн),

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү

калыптанат (жумуш

ордунда, китепте, Л.Брайль түзмөгүндө, дептерде) , кыймылдардын
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макулдашуусу жана темпи, дидак тикалык материал менен иштөөдө
тийип

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүгөт.

Алар

жаратылыш

объекттерин жана алардын моделдерин рельефтүү сүрөттөр менен
байланыштыруу жөндөмүнө ээ болушат.
Сокур

окуучулар

чекиттик -рельефтүү

Брайл

арибин

колдонуу көндүмдөрүн ө жана жазуу ыктарын ээ болушат.

Бир

эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана көрсөткөндү ү
йрөнүшөт:
абалы.

жазуудагы бир абалы,

окуудагы башка экинчи

Жазуу ишин көзөмөлдөө үчүн, жазуу приборун ачпастан

жазылган текстти окуу жөндөмү т үзүлөт.
«Тил системасы» мазмундук линиясы боюнча:
Фонет ика жана графика:


тамга жана тыбышты айырмалаганды;



тыбыштарды

мүнөздөгөндү:

басым

түшпөгөн үндүүлөр; жумшак жана каткалаң


түшкөн

жана

үнсүздөр,

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң

үнсүз тыбыштар;


алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;



фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;



сөздөрдү

дидактикалык материалдын жардамы менен

жана жардамсыз тыбыштардын

сапаттык мүнөздөмөлөрүн,

фонетикалык-графикалык аныктоо.
Орфоэпия:


кепте адабий эне тилинин сүйлөө ченемдерин колдонууну
(орфоэпиялык,

лексикалык,

грамматикалык)

жана

сүйлөө

этикеттин эрежелери жөнүндө баштапкы түшүнүктөрү;
 Баарлашуу процессинде өздөштүрүлгөн оозеки жана жазуу
речинин кептик формаларын колдоно билүү.
Сөздөр курамы (морфемика):
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 уӊгулаш сөздөрдү жана сөздөрдүн формаларын айырмалай
билүү.
Морфология:
 ар кандай категориядагы сөздөрдү

суроо боюнча тандай

билүү; ,
 сүйлөмдөрдү талдоодо ар кандай дидактикалык материалдарды
колдонуу.
Синт аксис:
 Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;
 Сөздөрдөн

сүйлөмдүн түзө

билүү, сөздөрдүн бузулган

тартибин рельефтүү сүрөттөргө таянып калыбына келтирүү;
«Орфография жана пунктуация» мазмундук линиясы:
 Туура жазуу эрежелерин колдонуу (курстун мазмунунун 60 %
көлөмүндө);
 Брайл ариби менен окуу китебинен же карточкадан тексттен
30-35 сөздү туура

көчүрүп жазуу;

 өздөштүрүлгөн oрфограммаларды колдонуп

20 -25 сөз

көлөмүндө текстти угуп жазуу;
 өз окуу куралдарында багыт алууну жана өз алдынча сабакка
даярдануу көндүмдөрүн калыптандыруу;
"Сөз өстүрүү" мазмундук линиясы:
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

азиз-сокур окуучу

өздөштүрөт:
 күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин жана
сүйлөө

этикетинин

эрежелерин

(угуу

көндүмдөрүн,

репликаларга жооп берүү, маекти улап кетүү) сактоо;


Текстти

сүйлөмдөргө бөлүү ыктарын;
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текстти атоо боюнча талкууга катышуу ыктарын;

 текстти өз алдынча атоо ыктарын;
 тексттин планын мугалимдин жардамы менен

иштеп чыгуу

ыктарын ;
 тексттен

өз алдынча анын анализинен кийин

3 -4 сүйлөм

жазуу ыктарын;
 мугалимдин жардамы менен

баяндама жана дилбаян жазуу

ыктары;
 баарлашуунун конкреттүү кырдаалдары боюнча

каттарды,

куттуктоо каттарын жазуу жана, жана башка кыска тексттерди
түзүү;
Окуу.
Сокур окуучулар
бардык окуу
жана

окуу

алардын

жашоодо өз ордун түзүү,

предметтери боюнча окутуунун ийгиликтүүлүгүн ө

инсандык

Брайлдын

өнүгүүсүнө

арибин

жардам

колдонуу

берээрин

аркылуу

сезишет.

окуу

Л.

техникасын

өздөштүрүшөт.
Башталгыч

мектепти

окуучулардын
компетенттүүлүгү,
жетет,

аяктоо учуруна карата азиз - сокур

керектүү

деӊгээлдеги

окурмандык

жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине

базалык окуу ыкмаларын үйрөнүшөт.

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен,
кандай

коммуникативдүү

балдар адабиятынын
катышууну

жагдайларда

диалог

уккан (окуган) чыгармаларын

үйрөнүшөт.

Алар балдар

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү
планга жараша тексттин

ар

жүргүзүүнү,
талкуулоого

чыгармалары

тууралуу

түзүшөт, (каармандар, окуялар),

мазмунун

оозеки

бере

алышат, ой

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди
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түзүшөт. Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар
жөнөкөй

ырларды жатка (окуп) айтып үйрөнүшөт.

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар

Л.

Брайлдын арибин колдонуу менен атайын каражаттар: чоңойтулган
алты чекит,

кош

Брайл пеналын,

магниттик жана чачырама

түздөн -түз окуу приборун,

тамгаларды аркылуу окуу техникасын

өздөштүрүшөт.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар (акылэс бузулуулары бар) окуу китебинде
сүрөттөрдү кабыл алганга жана

жайгаштырылган рельефтүү

түшүнө билүүгө мүмкүнчүлүк

алышат. Окуу ылдамдыгын жогорулатуу үчүн жана сапаттуу окуу
учурунда

туура

колу

кыймылдарынын

ыкмаларын

өздөштүрө

алышат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
билимдердин, көндүмдөрдүн, ыктардын

азиз-сокур окуучу

белгилүү системасын

өздөштүрүшөт:
Кепт ик жана окуу ишмердүүлүкт үн
• муундар
системасын

жана

сөздөрдү

колдонуу

т үрлөрү:

рельефтүү -чекиттик

менен

туура

окуу

Брайл

көндүмдөрүн

калыптандыруу;
• туура тыбыш айтууну (сүйлөөчүүнүн

артикуляциясын

түздөн- түз кабыл алуу мүмкүн эмес болгондо);
• баарлашуу үчүн

кепт ин толук түрүн

колдоно билүү

жөндөмдүүлүгү;
• окуу маанисин түшүнүү менен,
колдонуп китеп окуу жөндөмү;
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Л. Брайл

системасын

• калган көрүүнү пайдаланбай, эки колу менен текстти окуу
жөндөмдүүлүгү (көрүүсү сакталган сокурлар үчүн);
• Л.

Брайл

китепти

системасын
окуусу

көндүмдөрү,

пай далануу

менен

чыгарып)

жана

(үн

алдын

ала

даярдыктан

окуучулардын
ичинен

окуу

кийин

ыр

чыгармаларын уккулуктуу айтып берүү көндүмдөрү

(7 -8-

ыр);
• үн китептерин,

басма китептерин

угуу көндүмдөрү;

• чыгарманын негизги идеясын ж ана каармандардын оюн
аныктоо көндүмдөрү;
алардын

тизмегин

негизги окуяларды аныктоо жана

жана

өз

ара

байланышын

түзүү;

тексттеги негизги ойду билдирип, мугалимдин жардамы
менен

тексти

атоо;

чыгарманын

мазмуну

боюнча

суроолорду берип, аларга жооп берүү гө;
• тексттин ар кандай түрлөрү боюнча талдоонун

жөнөкөй

ыкмаларын колдоно билүү, мугалимдин жардамы менен
текстти 5-6 жөнөкөй сүйлөмдөн турган бөлүктөргө бөлүү,
аларды атоо;
мазмунун

айтып

жамааттык баалоо

жөнөкөй план түзүү;
берүү;

окуяларды

жөнөкөй тексттин

жан а

каармандарды

иштерине катышууга;

• Окулган чыгарманын адептик мазмунунда багыт алуу, адеп ахлактык нормалар менен каармандардын иш -аракеттерин
салыштырып, жыйынтык чыгара алуу жөндөмү;
• текстке же өз тажрыйбасына таянып окулган чыгарман ын
окуяларды жана каармандарды

талкуулоо

иштерине

катышуу көндүмдөрү (жөнөкөй суроолорду берүү, сөз
этикеттин эрежелерин жана топто иштөөнүн эрежелерин
урматтоо менен өз ой -пикирин билдирүү).
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Балдардын окуу (т екстт ердин бардык т үрлөрү үчүн)
т егереги:
• китепканадан бир темада балдар үчүн адабий китептерди
тандоо жүргүзүү көндүмдөрү;
• 1-2-беттен турган

балдар китебинен текстти

өз

алдынча окуу көндүмдөрү ( балдар үчүн жомоктор,
окуялар) сокурлар үчүн.
Адабий пропедевт ика (адабий текстт ер үчүн ган а):
• көркөм чыгармалардын ар түрдүү жанрларын айырмалай
билүү (окуя, уламыш, жомок, табышмак, макалдар, ылакаптар),
чыгармалардан конкреттүү мисалдарды берүү.
Чыгармачылык ишмердүүлүгү:
• сүрөт боюнча оозеки баян

түзүү мүмкүнчүлүгү;

• жаш курагына ыла йык күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү үчүн
оозеки жана жазуу тилин колдоно билүү;
Математика
"Математика" окуу предметин

үйрөнүүнүн натыйжасында,

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
логикалык

жана

алгоритмдик

ыкмаларын

өздөштүрүү

ой

сокур окуучулар изилдөө,
жүгүртүүсүн

мүмкүндүгүн

алышат,

элементардык
мейкиндиктик

элестетүүлөрүн жана математикалык кептин негиздерин, керектүү
эсептөө шыктарына ээ болушат.
Окуучулар Брайл арибин колдо нуп математикалык цифраларды
жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.
"Математика" окуу предметин окуунун натыйжасында, акылэсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар сокур окуучулар
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микро

жана

макро -мейкиндикте

тажрыйбасын

байытууга,

нускоочу

көндүмдөрдү,

багытталган

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин
жайгашуусуну сөз менен
Окуучуларда

түшүндүрүү жөндөмүнө

предметтердин

көлөмү,

ээ болушат.

түзүлү шү,

саны,

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары жөнүндө
конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу үйрөнөт:
Сандар жана көпт үкт өр:
 Л. Брайл арибин колдонуп жазылган сандарды окуганды,
 Л. Брайл

жазуу аспабы, түздөн -түз окуу куралы менен

сандарды жазууну, салыштырууну;
 сандардын

жана

цифралардын

катарын

колдонуу

менен

сандарды тизүүнү;
 жеке түзүү полотносун колдонуп, топтоону

уюштурууну;

Арифмет икалык амалдар :
 түз окуу приборунда, Л. Б райл приборунда рельетфүү
чекиттик арибин колдонуп

иш -аракеттерди

орундуу сандарды кошуу, кемитүү,

эки

көбөйтүү жана бөлүү

амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын алгоритмин
кошуу

жана

көбөйтүү

(анын

бөлүүнү)жадыбалдарын

ичинде

колд онуу

калдыгы
аркылуу

менен
жүзөгө

ашыруу;
 бир орундуу, эки орундуу, сандарды 100дүн тегерегинде
амалдарды оозеки кошуу, кемитүү, көбөйүү жана бөлүүнү
жадыбалдын жардамы менен
саны менен) жүзөгө ашыруу;
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(анын ичинде нөл

жана 1

 математикалык

туюнтмаларды

туюнтманын маанисин

окуганды,

сан дык

эсептегенди (2 -3 арифметикалык

амалды камтыган кашаасы бар жана кашаасы жок);
 көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;
 арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу
жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдаланууну;
Текстт ик маселелер м енен иштөө:
 маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара
байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун
ойлонуштуруу,

тандоо

жана

тандоо

иш -аракетин

түшүндүрүү;
 окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен
байланышкан маселелерди арифметикалык жол менен
(1-2
Мейкиндик мамилелер. Геомет риялык фигуралар:
 объекттердин

мейкиндикте

жана

түздүктө

салыштырмалуу абалын сүрөттөө;
 геометриялык фигураларды таануу, атоо, тартуу, анын
ичинде сокур окуучулар үчүн куруу тифлотехникалык
каражаттарын пайдаланып (чекит, сызык, үзүк, бурч,
көп бурчтук,

үч бурчтук, тик бурчтук, төрт бурчтук,

айлана, тегерек;
 геометриялык
сызыктарды

фигуралардын,
чийүү;

сызыктардын,

үзүк

( Н.А. Семевскийдин; Н.В.

Клушинанын приборлору, «Графика», «Школьник»);
 көрсөтүлгөн чен-өлчөмдөр

менен

геометриялык

фигураларды курууну ишке ашырат;
 маселелерди

чечүү

үчүн,

төрт

бурчтук

бурчтуктун касиеттерин пайдаланууну;
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жана

тик

Маалымат менен ишт өө:
 жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;
 рельефтүү чекиттик ариби

менен жасалган жөнөк өй

таблицаларды толтурууга;
Табият таануу (адам, жаратылыш, коом)
Табият таануу окуу предметин окуунун натыйжасында, Акылэсинде жеӊил артта калуусу бар сокур окуучулар
коомдук обьектилер

табигый,

жана кубулуштар бирдиктүү дүйнөнүн бир

бөлүгү катары элестөөлөрүн кеңейтүүгө, системалаштырууга жана
тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат,
практикалык

адам жана коом

тажрыйбага багытталган

өздөштүрүшөт,

билимдин

жөнүндө
негиздерин

дүйнөгө бирдиктүү көз карашта болушат.

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу б ар сокур окуучулар билим, ык,
көндүмдөрдүн белгилүү системасына ээ болушат:


жандуу

жана

жансыз

жаратылыш

объектилерин

жана

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;
 берилген

алгоритм

негизинде

Жандуу

жана

жансыз

жаратылыштын изилденген объекттер дин жана кубулуштардын
сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөндү;
 жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же
тышкы

белгилери

объектилердин

боюнча

салыштырып,

изилденген

жөнөкөй классификациясын аткарууга;

 чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүрг үзүүнү жүзөгө ашырууну.


керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол
менен

жасалган

ар

түрдүү

маалыматтык

(табигый илимдердин сөздүгү,
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басылмаларды

карталар атласы, өсүмдүктөр

менен жаныбарларды

аныктоочу, анын ичинде компьютер

каражаттарын) пайдаланууга;
 кубулуштарды

түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус,
карта, план);
 Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй
мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын түшүндүрүү
үчүн аларды пайдаланууга;


Кыргыз

Республикасынын

рельефтүү

жол

менен

мамлекеттик

жасалган

белгилерин

куралдарды

пайдалануу

аркылуу таануу;


коомдук

топтордогу

мамилелерине
топтордун),

адамдардын

(үй-бүлө,

ак

курбулардын

ниеттүүлүк

жана

карым -катнаш

тобу,

руханий,

этникалык

адеп -ахлактык

ийкемдүүлүгүнө, этикалык сезимдердин позициясында, анын
ичинде

алардын

башка,

боорукерлигин жана түшүнүү

адамдарга

ой -сезимдерин,

мамилеси боюнча

адамдарга

баа берүү.
Музыка (элективдик предмет катары)
Музыканы

изилдөө натыйжасында, акыл-эсинде жеӊил артта

калуусу бар сокур

окуучулардын сезимдик активдүү кабылдоо

аркылуу музыкалык маданияттын негиз дери калыптанат.
Сокур

окуучуларда

өнүгүшүнө

адам

адамдын руханий жана адеп -ахлактык

жашоосунда

музыка

жана

анын

ролу

ролу

тууралуу баштапкы элестөөлөр калыптанат. Окуучулар музыкалык
маданияттын

негиздерин

(анын

ичинде,

маданиятынын мат ериалында) үйрөнүшөт.

кыргыз

музыкалык

Алардын

музыка

искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм табити
жана кызыгуусу

өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды жана
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музыкалык чыгармаларга

өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт;

музыкалык образдарды колдонуу тажрыйбасын а ээ болушат.
Көркөм

искусство. Тифлографика.

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар сокур
көркөм

искусствону

окуунун

искусствонун эстетикалык

натыйжасында

көркөм

баштапкы түшүнүктөр калыптанат,

сулуулукту «сулуу эместен» айырмалай билишет.
искусство чыгармалары

окуучуларда

жөнүндө

оюн

Окуучуларда

билдирүү

мүмкүнчүлүгү

алуунун

элементардык

пайда болот («жагат» - «жакпайт»).
Тартуу
ыкмаларын

үчүн

куралдарда

үйрөнөт,

багыт

көркөм

искусствонун

элементардык

каражаттары аркылуу көркөмдөө тажрыйбасын кеӊейтишет.
Акыл-эсинде
билимдердин,

жеӊил

артта

ыктардын,

калуусу

көндүмдөрдүн

бар

а зиз-сокур

белгилүү

окуучу

системасын

үйрөнөт.
Техникалык каражатт ар мене н рельефт үү чийүү ыкмалары :
 Техникалык

каражаттар

менен

рельефтүү

чийүү

ыкмаларын;
 Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иште
колдонуу жөндөмдүүлүгүнө;
 Сокурлар үчүн чийме аппаратта багыт алууну;
Рельефт үү сүрөттөрдү окуу:
 Рельефтүү сүрөттөрдү окуу ыкмаларын;
 Буюмдарды формасы жана көлөмү боюнча салыштыруу;
 Рельефтүү сүрөттү реалдуу буюм менен салыштыруу;
 Рельефтүү сүрөттөрдү жана буюмдарды баяндоо, алардын
дайындалышын билүү.
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Нат урадан т арт уу:
Жөнөкөй
формасын,

формадагы буюмдарды изилдө ө

курулушун,

көлөмүн,

бөлүү,

ыктары, алардын

рельефтүү

сүрөттү

реалдуу буюм менен салыштыруу;
реалдуу буюмдун мүнөздүү түрүн

рельефтүү

чагылдыруу

максатында өз алдынча тандай билүү ыктары;
тийип сезүү аркылуу буюмдун формасын, бөлүктөрүн аныктоо
ыктары;
татаал эмес формадагы буюмдарды чагылдыра билүү, жөнөкөй
буюмдарды формасын ийлеп -чаптоодо, графикада колдонуу.
Тифлотехникалык

приборлордо

рельефтүү

сүрөттөрдү

аткаруу.
Декорат ивдик сүрөт .
Жөнөкөй
Жөнөкөй

формадагы

оюм -чийимдерди, ат каруу ыктары;

декоративдик элементтерди

оюу жөнүндө түзүү

үчүн колдонуу;
Темага сүрөт тартуу .
Берилген темага аппликация аткаруу;
Рельефтүү

сүрөттө

же

пластилинде

берилген

теманы

чагылдыруу ыктары.
Дене тарбия
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар азиз-сокур окуучу дене
тарбия боюнча окутуунун натыйжасында сокур окуучуларда дене
тарбиянын, кыймылдуу оюндардын
жакшыртууга,

ден соолугуна, окууга,

ишти

маанисин, денелик гармониялуу, адеп -ахлактык

жана коомдук өнүгүүгө
дене тарбия каражаттары

көмөгүн түшүнүүгө үйрөнүшөт. Алардын
аркылуу өзүн -өзү жөнгө салуу боюнча

алгачкы көндүмдөрү калыптанат.
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Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо,
басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык
сапаттары

(күч,

ийкемдүүлүк,

ылдамдык,

тең

чыдамк айлык,

салмактуулук)

координация,

калыптанат.

Дене

тарбия

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузулууларын алдын
алууга

жардам

берет.

Азиз -сокур

окуучуларда

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы
Түзөтүү-өнүктүрүүчү

дене

тарбия

калыптанат.

аймак

Ийкемдүү дене тарбия (АФК)
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур
ден соолукка

окуучулар

бекемдетүүгө жана коргоого көнүгүүлөр, анын

ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган көнүгүүлөр,
тарбия көнүгүүлөрүн
пайдаланууну
Алардын

аткарууда

керектиги

негизги

калган көрүүнү сарамжалдуу

жөнүндө

физикалык

дене

билимдерди

сапаттарын

өздөштүрүшөт.

жакшыртууга

болот,

физикалык ыкшоолук, туура басышы жана келбети калыптанат.
ЫФДТ

сабактары

коррекциялоого

эрксиз

өбөлгө

стереотиптешкен

түзүлөт.

каражаттарын

пайдалануу

тайманбас

алып

Окуучуларда

аркылуу,

жүрүү

дене

мейкиндикте

көндүмдөрү

кыймы лдарын
тарбия

өзүн

калыптанып,

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун

эркин
денелик

эсебинен

толуктоочу мүмкүнчүлү ктөрү өнүгөт.
Акыл-эсинде
билимдердин,

жеӊил

артта

ыктардын,

калуусу

көндүмдөрдүн

бар

а зиз-сокур

белгилүү

окуучу

системасын

үйрөнөт.
Ийкемдүү дене тарбия (т еориялык билимдер):
• өзүнүн ден соолугун

сактоо жана өнүктүрүү

ийкемдүү дене тарбиянын рол ун түшүнүү жөндөмү;
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үчүн

• ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөр түрлөрү жөнүндө
билимдер, айырмалоо жөндөмдүүлүгү;
• жөнөкөй кыймылдуу оюндар жана алардын эрежелерин
билүү;
• туура дем алууну, көнүгүүлөрдү аткарууда карама каршылыктардын
•

дене

эске алуу жөнүндө билүү;
мүчөлөрүн

жана

алардын

кыймыл -

жөндөмдүүлүктөрүн билүү.
Жалпы көнүгүүлөр:
• көнүгүүлөрдү түрү, максаты менен айырмалоо жөндөмү;
• көнүгүүлөрдү уюштурууну жана аткарууну
кыймыл

макулдашуу

негизинде

жана

кептик -угуу-

көзөмөлү

астында

жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;
• окуучулардын тизилүүлөрдү жана тизилүүлөрдүн түрлөрүн
жүзөгө

ашыруу

ыктарын:

сапта,

колоннада,

айлананын

ичинде; шеренгада түздөнүү; шеренгада жана

колоннада

биринчи жана экинчи эсептөө; ачуу жана жабуу же өзгөртүү;
басуу

(карама-каршы

жана

диоганал

боюнча)

команда

түрлөрү;
• жалпы өнүктүрүүчү ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрү:
ийилүү,

буруу

(башты,

денени);

Негиздери

жана

кол

кыймылы; колдору менен негизги абалдар жана биргелешкен
кыймылдар: башы жана колдору, колдору жана буттары,
колдору

жана

секириктер
кыймылдары,

денеси

(карама жай

менен,

олтуруу,

каршылыктарды
чуркоо;

туруп,

жарты
эске

олтуруу,

алып),

отуруп,

бут

тизелеп

көнүгүүлөрдү аткаруу;
• буюмдар менен көнүгүүлөр (топ менен, желектер менен
гимнастикалык таяк менен);
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•

негизги

кыймылдарды

калыптандыруучу

көнүгүүлөр:

чуркоо, басуу түрлөрү, секириктер, топту ыргытуулар;
•

дем

алуу

үчүн

көнүгүүлөр:

негизги,

эсеп

боюнча,

кыймылдын убакыт -мейкиндик өзгөчөлүктөрүн өзгөртүү, дем
алууну калыбына келтирүү көнүгүүлөр;
• жөнөкөй машыгууларды жана оюн кыймылдарын жүргүзүү
мүмкүнчүлүгү;
•

кыймылдуу оюндарды уюштуруу, алардын

жараша

өз

кыймылдарын

жүзөгө

түрлөрүнө

ашыруу,

кыймыл

активдүүлүгүн көрсөтүү ыктары;
• бий элементтерин аткаруу ыктары: кадам ритми менен
кыймылдоо

(музыка

м енен)

кол

чабуу

менен,

отуруп,

секирип; ритмикалык кыймылдар менен: жөө басуу, чуркоо,
биринчи абалдагы секириктер, музыка менен көнүгүүлөр
аткаруу ыктары;
• басуу, чуркоонун түрлөрүн жүзөгө ашыруу;
• кыймылды жүзөгө ашыруу үчүн туура калыпты, баштапкы,
орто, акыркы абалды кармоо ыктары;
•

дененин

жана

дене

бөлүктөрүн

өнүктүрүү

боюнча

кыймылдарды аткаруу жана жөнгө салуу ыктары;
• кыймылдарды буйрук менен, берилген ритм жана

ыргак

менен, жөнгө салуу ыктары;
• так жана ачык -кыймыл-аракет кылууга умтулуу ыктары;
• кыймыл мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү ыктары;
• буйруктарды натыйжалуу аткаруу жөндөмдүүлүктөрү;
Дарылоо жана түзөт үүчү көнүгүүлөр:
•

дарылоо

-

түзөтүүчү

көнүгүүлөрдүн

жөнүндө билүү;
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ар

кандай

түрлөрү

• кыймылынын жана сөз макулдашуу негизинд е көнүгүүлөрдү
аткаруу ыктары;
• кыймылдарды так аткаруу ыктары ;
• дем алуу машыгуулары (1 - топ окуучулары) мурду менен дем
алуу;

эсеп менен

дем алуу; демди калыбына келтирүү

жөнүндө;
• жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрүн аткарууда туура

дем алуу

ыктары;
• көнүгүүлөрдү дененин ар кандай абалында
•

жеке

булчуң

көнүгүүлөр,

топторунун

күчүн

аткаруу;

жогорулатуу

боюнча

муундар үчүн көнүгүүлөр: ийилүүлөр, чоң

амплитуда менен тегерек айлануулар;
• туура дем алуу менен ар кандай темпте үзгүлтүксүз

жөө

басуу ыктары (велотренажёр);
• дене келбети жана таманды бекемдөө үчүн көнүгүүлөр ( 2 топтун окуучулары): статикалык (тик түздүктө, гимнастикалык
дубалга бетме-бет

туруп,

гимнастикалык отургучта отуруп,

башына жүктү кармоо менен) жана динамикалуу (басуу нун ар
кандай түрлөрү, отуруулар, буюмдар менен көнүгүүлөр);
• макулдашуу жана багыт алуу үчүн көнүгүүлөр: сигнал боюнча
жылып, топ менен жеке оюн, негизги жана берилген
кол менен кыймылдар,

багытта

оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө

боюнча, көнүгүү а ткаруудан

кийин, бир багытта, эс тартып),

устундагы кыймылдар, топ менен түгөйлөш оюндар;
• көрүү милдеттерин жакшыртуу үчүн көнүгүүлөрү (көрүүсү
калган

сокур окуучулардын 3 - тобу): жарык сигналы боюнча

кыймылдар, бири -бири менен топту тоголотуп, го ризонталдуу,
үн чыккан бута(врача-офтальмологдун сунушуна
• туура калыпты кабыл алуу ыктары.
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ылайык).

Коррекциялык -өнүктүрүүчү багыттагы көнүгүүлөр:
• макулдашуу, туруктуулук жана шамдагай көнүгүүлөрдү
жасоо ыктары;
•

сөз

макулдашуу

жана

кыймыл

көнүгүүлөрдү аткаруу жана уюштуруу
•

токтоо

менен

басуу,

чуркоо

аракет

негизинде

ыктары;

тоскоолдуктарды

жоюу

көнүгүүлөрүн аткаруу ыктары;
•

чоң топ менен белги боюнча чектелген мейкиндигинде

эркин кыймылдап, жупта
ыктары;

егизги

кыймылдар,
көнүгүү

жана

топ менен иш -аракет кылуу

берилген

багытта

кол

менен

оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө боюнча,

аткаруудан

кийин,

бир

багытта,

эс

тартып),

устундагы кыймылдар, топ менен түгөйлөш оюндар;
• үн,
билүү;

жарык сигналдары

боюнча кыймылдарды жасай

топ менен көнүгүүлөрдү аткаруу ыктары: ыргытып,

тоголотуп,

алдашып

(

көрүүсү

калган

сокур окуучулар

үчүн);
• кыймылдуу оюндарда

окшош жана оюн кыймылдарын

аткаруу ыктары;
• кыймылдуу оюн дарды түрүнө жараша айырмалоо жөндөмү;
• машыгуу учурунда

чектеме кыймылдардан арылуу ыктары.

Дарылоо тренажёрлорунда

көнүгүүлөр

• жөнөкөй тренажёрлордун ар кандай дайындалышы жөнүндө
билүү;
• көнүгүүлөр үчүн жөнөкөй
алуу

ыктары

тренажердо

(врача -офтальмологдун

баштапкы абалын
сунушу

менен

жүргүзүлөт);
• жөнөкөй тренажёрлордо көнүгүүлөрдү аткаруу ыктары;
• эрк сапаттарын көрсөтүү ыктары.
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Сезүүнү өнүктүрүү
"Сенсордук өнүгүү" курсун изилдөө натыйжасында сокур
окуучулар тийип сезүүнү көндүмдөрүн, ар кандай жолдор
менен

изилдөөнү

маданияты

өздөштүрүшөт.

Аларда

тийип

калыптанып, теринин сезгичтиги

сезүү

өнүгөт. Алар

курчап турган дүйнөнүн тийип сезүү текшерүүнү ыкмаларын
өздөштүрүшөт.
моторикасы

(

Алар булчуң -муундук сезүү жана майда
релье фтүү

–чекиттик

чеберчиликтин кошо алганда)

Брайл

арибиндеги

предметтик -практикалык иш -

чаралардын алкагында жана сабактан тышкаркы иш учуруда.
Окуучулардын

башкалар менен байланыштарды түзүүгө,

баарлашуу көндүмдөрү, өзү жана жөндөмдүүлүктөрү жөнүндө,
айланасында жашаган адамдар тууралуу элестөөлөрү кеңейип,
оозеки жана кептик эмес сөз каражаттары өнүгүп, коомдук
тажрыйбасы байыйт.
Алар

арасындагы

«Сокур

–

координаттар системасы калыптанат.
жана өз мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө

сокур»,

«сокур -көргөн»

Сокур окуучулар

өзү

билимдери кеӊейет.

Сокур окуучулар андан ары өнүгүү жана ийгиликтүү окуу
үчүн адам жашоосундагы калган көрүүнүн маанисин сезишет.
Алар калган көрүүнү

окуу ишмердигинде

алуу

канал

үчүн,

кошумча

канааттандыруу үчүн

баарлашуу

маалыматтарды
мукт аждыктарын

пайдалана билүү керек.

Сокур окуучулар көрүүнүн адам жашоосундагы маанисин,
аны

коргоо

жана

колдоо

ыкмаларын

үйрөнүү,

мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллектуалдык
бузулуулары бар) азиз-сокур окуучу билимдердин, ыктардын,
көндүмдөрдүн белгилүү системасын үйрөнөт:
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• тийип сезүү аркылуу

текшерүү, теринин сезгичтигин

жогорулатуу, колдордун

майда моторикасын

өнүктүрүү

ыкмаларына;
• окуу ишинде, күнүмдүк жашоодо
майда

тийип сезүү жана

кыймыл жөндөмүн пайдалануу ыктарын;

• үнү боюнча адамдын психикалык абалын аныктай билүү;
• баарлашуунун негизги ченемдерин жана

эрежелерин

түшүнүү жөндөмү;
•

оозеки

жана

кептик

эмес

баарлашуу

каражаттарын

түшүнүү жана айырмалоо жөндөмү;
• баарлашууда

угуу, сүйлөө, кыймылдын, көрүүнүн

(көрүүсү калган

сокур окуучулар үчүн) ролун түшүнүү;

• курчап турган айлана -чөйрөдө
таануу

байырлаштыруу,

(предметти)

үндөрдү айырмалоо,

үндү

жана

байланыштыруу жөндөмдүүлүгү;

• калган көрүүнү коо псуз жүрүү үчүн,
уюштуруу үчүн
•

объектини

калган

баарлашуу

жумуш ордун

пайдалануу боюнча тажрыйбасы;

көрүүнү

жашоодо,

муктаждыктарын

окуу ишмердигинде,
канааттандыруу

үчүн

оптималдуу пайдалануу;
•

көрүүнүн

чарчоосун

алдын

алуу,

көздүн

тонусун

жакшыртуу үчүн көнүгүүлөрдү жасоо жөндөмү;
• көз-гигиенасын жана оптикалык коррекция каражаттары
үчүн

санитардык -гигиеналык

талаптарды

сактоо

тажрыйбасын;
• так көрсөтмө маалыматты

алуу үчүн тифлотехникалык

каражаттарды пайдалануу тажрыйбасы;
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• жашоодо

суроо -талапка ээ

буюмдарды

жыт сезүүнү, пайдалана билүү,

аныктоо үчүн

айлана -чөйрөсүндөгү

жытты айырмалоо, ордун билүү жөндөмдүүлүгү;
• буюмдардын жана дүйнөс объектилеринин формасын,
өлчөмүн жана түсүн калдык

көрүүнүн

жардамы менен

таануу жана атын атоо жөнд өмү;
•

буюмдар

жана

мейкиндик

объекттерм

мамилелерди

арасында

түшүнүүгө

предметтик -

жөндөмдүүлүк;

жөнөкөй себептик байланыштарды белгилөө.
Коомдук-турмуштук багыт алуу
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучулар
билим берүү уюмунда жашоону н
чөйрөлөрү

тууралуу

баштапкы

алардын мектептеги жашоосун
бүлөлүк

макамын

коомдук жана турмуштук
элестөөлөрүн

калыптандыруу,

жетиштүү ынгайлуу кылууга,

жакшыртууга,

байланыш

үй -

чөйрөсүнүн

жайылышына билимдерин жана көндүмдөрүн байышына түрткү
болот.

Окуучулар

тегерегиндеги

мамилелери жөнүндө маалымат алышат,

объекттер,

адамдардын

бул аларга жашоодо өз

ордун түзүүгө жардам берет.
Акыл-эсинде
билимдердин,

жеӊил

артта

ыктардын,

калуусу

көндүмдөрдүн

бар

а зиз-сокур

белгилүү

окуучу

системасын

үйрөнөт.
Жеке гигиена:
 балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү,
жеке

гигиена

калыптанышына

көмөк

көрсөтүүчү

иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;
 коомдук

жайларда

жүрүм-гигиеналык

сактоого;
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эрежелерин

 кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө

пайдалануучу ар түрдү ү

тазалык каражаттарын колдонууну;
Кийим жана бут кийим:
 Кийимдерди кийим бөлүктөрүн атоону, кийимдин оң жана
тескери жактарын аныктоо ыктарын;
 Кийим

жана

бут

кийимди

дайыны

менен

пайдалануу

ыктарын ;
 кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо ;
 кийимдерин колдонуу ыктарын;
 көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.
Турак -жай:
 мектеп

жана

үй

шарттарынын

негизги

мазмунун,

функционалдык белгисин атоого;
 үйгө

коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;

 үйдү

тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

туруу

үчүн

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;
 тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды
сактоо ыкмаларын колдонууну;
 бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;
 сакталган

анализаторлорду

коомдук -турмуштук

багыт

алууда колдонуу;
 турмуш-тиричилик

буюмдары н

коопсуздук

эрежелерин

сактоо менен колдонуу.
Тамактануу:
 Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы
келбети боюнча айырмалай билүү;
 Нукура таза

тамак -ашты айырмалай билүү;

 жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;
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 азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү,
мөмө-жемиштерди

чыгарганды,

суюк

азыктарды

куйганды, ж.б.;
 кесүү аспаптары жана шаймандары менен иштөөдө, тамак
даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;
 жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак
суу куюу;
 таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;
 дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.
Транспорт:
 транспорт каражаттарын таануу;


Жүргүнчү ташуучу

 Жүргүнчү

транспортту пайдалануу;

ташуучу

унаа

аялдамаларынын

мүнөздүү

өзгөчөлүктөрү боюнча табууга ;
 коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Жүрүм-турум маданияты:
 күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;
 курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;
 курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
 баарлашуунун

кептик

(калыбын кармай билүү,

эмес

каражаттарын

колдонууга

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
 курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен ка йрылууга;
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 театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;
 дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап
алууга укуктуу;
 токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;
 белектерди тандоону билүү ыктарын.
Сатуу мекемелери:
 дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;
 соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктарын ;
 дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктарын;
 соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү ыктарын;
 сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо ыктарын ;
 акча

банкнотторун

пайдалануу

сатып

алуучунун

сүйлөө

этикеттин пайдалануу ыктарын;
Мейкиндикте

багыт алуу:

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур
микро

жана

макро

мейкиндите

багыт

алуудагы

окуучулар

элементардык

ыктарды жана көндүмдөрдү өздөштүрүшөт.
Мейкиндикте
маанилүүлүгүн

багыт

алуу

көндүмдөрүн

өздөштүрүү

өз алдынчалуулугун, , көз карандысыздыгын

мындан ары өнүктүрүү үчүн мааниси менен тааныш ат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу
өз алдынча багыт алууда, ишенимдин жоктугунан жана коркуу
сезиминен арылууга, муктаждыктар калыптанат.
Окуучулар
органдарынан

мейкиндикте

келген

багыт

маалыматты
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үчүн

колдонууга

бекем

сезүү

үйрөнү шөт;

тааныш

жабык

жана

бош

мейкиндикте

багыт

алууну

үйрөнүшөт .
Окуучулар,
көрүнүштөрү

мейкиндикте

менен

жашап

багыт

жаткан

алуунун

жеринде,

негизги

эстеликтерди

мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн иштеп чыгуу
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучулар
таякчаны колдонуунун ар түрдүү ыкмалары, методдору
техникалары

менен

жана

таанышышат. Алар башка техникалык

каражаттар жөнүндө баштапкы элестөөлөр, ошондой эле, "карта план"жана
калыптанат.

"карта

жол"

Сокур

жөн үндөгү

баштапкы

элестөөлөр

окуучулар аларды түзүү боюнча

алгачкы

көндүмдөргө ээ болушат. Окуучулар сүйлөө этикеттин эрежелерин
сактоо менен

ар кандай жагдайларда тааныш жана бейтааныш

адамдарга жардам сурап

кайрылууну үйрөнүшөт. О шондой эле

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар а зиз-сокур окуучу үйрөнөт:
 Көргөн

курдаштары

кыймылдоодо
 мектептин

жана

чоӊ

кишилер

менен

бирге

туура калыпты сактоого;

бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө, тепкичтен түшүүдө

жана чыгууда

курдаштары жана / же чоӊ кишилер

менен

чогуу кыймылдаганды;
 таякты пайдаланып бөтөн мейкиндикте

аны коштоп жүргөн

адам менен жол жүргөндү;
 тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан

жардам

сурап кайрылуу;
 мектеп

класстарынан,

мектеп

имаратынан

жүргөндү.
Сакталган анализаторлорду өнүктүрүү:
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таяк

менен

o күнүмдүк турмушта зарыл болгон объектилерди жана
окутуу-машыктыруу ишин жакшы так макулдашылган
кыймылдарды жасоого жөндөмдүүлүк;
o мейкиндиктеги үндөрдү таануу жана байырлаштыруу;
жандуу жана жансыз жаратылыштын, адамдардын үнүн
айырмалоо жөндөмү;
o үн булагынын аралыгын, багытын баалоо жөндөмү;
o мүнөздүү

жыттар менен

айланасындагы объекттерди

таануу жөндөмдүүлүгү;
o калган көрүүнүн

жардамы менен

курчап турган

объекттердин сөлөкөттөрүн таануу жөндөмдүүлүгү.
Микромейкиндикте багыт алууну өнүктүрүү:
o
o

"өзү жөнүндө"эркин багыт алуу жөндөмү;
Микромейкиндикте багыт алуу жөндөмдүүлүгү - стөлдө
- Брайл приборунда, алиппеде,

Брайл бөгөттөөлөрүндө

(алты чекит бөлүгү);
o алфавит катарында,
o

тилкесинде багыт алуу жөндө мү;

"Ориентир" түзмөктө багыт алуу жөндөмү.
Предметтик жана мейкиндик элестөөлөрүн түзүү:

o
o

тааныш тегерек объекттерин, таануу жөндөмү;
мектептин айланасындагы

объекттерди таануу жана

алардын мейкиндикте жайгашуусун аныктай билүүнү.
Жабык жана бош

мейкиндикте багыт алууну окутуу,

топографиялык элестөөлөрүн калыптандыруу:
o

бир тааныш чакан тиркелген мейкиндикте өзүн багыт
алууга жөндөмдүүлүк;

o мектепке жана мектеп аянтында
жөндөмдүү.
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өзү багыт алууга

Буюмдарды

таануу

жүрүшүндө

дененин туура

абалын жана жандоону түзүү :
o

окуу, жазуу,

горизонталдык тегиздикте буюмдарды

изилдөөдө парта, стол, креслодо отурганда,

туура

калыпты алып жүрүүгө жөндөмдүүлүк;
o

тоскоолдуктарды табуу жана алардан
өсүшүнөн

жогору

же

төмөн

өтүү, окуучунун

буюмдарды

тек шерүү,

транспорттон чыгуу жана кире беришинде денесин туура
калыпта алып жүрүүгө жөндөмдүүлүк;
o түшүп кеткен

буюмду издеп жатканда туура калыпты

кабыл алуу жөндөмүн.
Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу:
 Көргөн

курдаштары

кыймылдоодо
 мектептин

жана

чоӊ

кишилер

менен

бирге

туура калыпты сактоого;

бөлмөсүнүн эшигинен өтүүдө, тепкичтен түшүүдө

жана чыгууда

курдаштары жана / же чоӊ кишилер

менен

чогуу кыймылдаганды;
 таякты пайдаланып бөтөн мейкиндикте

аны коштоп жүргөн

адам менен жол жүргөндү;
 мектеп

класстарынан,

мектеп

имаратынан

таяк

менен

жүргөндү;
 тарбиячыдан, мугалимдерден, көргөн курдаштарынан

жардам

сурап кайрылуу.
Таякчаны

жана

башка

тифлотехникалык

каражаттарды колдонууга үйрөнүү:
o мектеп аянтында, мектеп имаратында таякчаны колдонуу
мүмкүнчүлүгү;
o тепкичке чыкканда жана түшкөндө таякчаны колдонуу
ыктары.
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4.1.3. Инклюзивдик билим

берүү

идеялары менен

иштеген мектептин акыл-эсинде жеӊил артта калуусу
бар азиз- сокур окуучулардын башталгыч билим берүү
боюнча

жалпы

билим

берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн

белгиленген

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
Акыл-эсинде
окуучулардын

жеӊил

артта

БББ

калуусу

бар

ЖББЫБПты

а зиз-сокур
өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерине баа берүү жолдорун
аныктоодо

төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:

1)

өнүгүүүнүн

жекече

жана

типологиялык

өзгөчөлүктөрүнө жана сокур окуучулардын атайын билим алуу
муктаждыктарына жараша
2)

сокур

баалоону чектөө;

окуучулардын

психикалык

жана

коомдук

өнүгүүсүн, жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүнд өгү өзгөрүүлөрдү
изилдөө

менен,

жетишкендиктериндеги

динамикасына

баа

берүү;
3) сокур окуучулар үчүн БББ ЖББЫБПтын мазмунунун
өздөштүрүү жыйынтыктарындагы ж етишкендиктерди баалоодо
өлчөө параметрлерди, критерийлерди жана инструменттердин
биримдиги
БББ

калыс баалоону камсыз кыла алат.
ЖББЫБПты

окуучулардын

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө

билим берүү иштеринин натыйжалар ына комплекстүү мамиле
кылуу, баа берүү үчүн

үч топтогу күтүлгөн натыйжаларга

жетүүгө жол берет : жеке, метапредметтик жана предметтик.
Азиз-сокур

баланын

күчтүү

предметтер боюнча сабакта ийгилик
бул

жагы

болуп

саналган

жагдайын түзүү зарыл,

балдар кээде ага жардам сурап кайрылуусуна жол т үзөт.
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Башка сөз менен айтканда, мугалимдер сабакта окуучулар
атайын билим алуу муктаждыктары бар балага гана берип
эмес, ал бала башкаларга жардам бергендей кылып,

ар бир

бала

керек.

сабакка

активд үү

катыша

алган дай

куруу

Ошентип, сокур бала өзүн зарыл жана пайдалуу сезүүгө
жөндөмдүү

болот.

Жеке

жетишкендиктерин

мониторинг жүргүзүү учурунда

баалоо

жүзөгө ашырылышы мүмкүн,

баа берүүнүн мазмуну инклюзивдик билим бер үүнүн

негизги

принциптерин,

денелик

окуучула рдын

акыл-эс

жана

өзгөчөлүктөрүн , жекече атайын билим берүү керектөөлөрүн
эске алуу менен билим берүү уюму тарабынан аныкталат.
БББ

ЖББЫБПты

жетишкендиктерин
предметтер

баалоо

боюнча,

курстары боюнча

өздөштүрүү
с окур

жыйынтыктарындагы
окуучулардын

коррекци ялык-өнүктүрүү

өзүнчө
аймактын

пландаштырылган натыйжаларга

жетишүү

болуп саналат.
Окуу

предметтерин

жетишкендиктер
жыйынтыктарды
билим

алуу

өздөштүрүү

менен
баалоо

жыйынтыктарындагы

байланышкан

системасы,

жетишкендиктеринин

сокур

предметтик
окуучулардын

динамикасын

баалоону

камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү баалоо
менен

предметтик

мазмунду

өздөштүрүү

денгээлин

баалоону камтыйт.
Окуу

сабактарын

өздөштүрүү

менен

байланышкан

предметтик натыйжаларга баа берүү объектиси , андан ары
күнүмдүк жашоо шартка көнүү боюнча окуучулардын

окуу-

таанып

чечүү

билүү,

окуу-практикалык

жөндөмдүүлүгү болуп саналат.
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маселелерди

Жыйынтыктоо

баалоо

сабактагы

кыймылдарды

ийгиликтүү өздөштүрүүсүн контролдоо менен чектелет.
Баалоо программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:
1)

стандарттын

мазмунунда

к өрсөтүлгөн

жыйынтыктардын толук тизмеси баалоо критерийлери катары
кызмат кылат. Ошол

белгиленген

натыйжалардын тизмеси

билим берүү уюму тарабынан

өз алдынча кеӊейтилиши

мүмкүн;
2) ар бир жыйынтыктын көрсөткүчтөр үн

жана баалоо

көрсөткүчтөрүнүн тизмесин.
Пландаштырылган
баалоо

толук

натыйжаларга

болуш

үчүн

жетишкендиктерин

ата -энелердин

өкүлдөрдүн) пикирин эске алуу керек,
маанилүү

параметри

чөйрөлөрдө

(мектеп,

окуучулардын
үй -бүлө),

(мыйзамдуу

анткени баалоонун
ар

кандай

күндөлүк

коомдук

турмушунда,

өз

даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн көрс өтүүсү болуп саналат.
Жыйынтык
чыгарылат, алар

баага

предметтер

билим берүүнүн

боюнча

кийинки

натыйжалар
баскычка өтүү

мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечим кабыл а луу үчүн колдонулат.
түзөтүү-

өнүктүрүүчү

аймактын

өздөштүрүү менен байланышкан

курстардын

мазмунун

жыйынтыктар Стандарттын

талаптарына ылайык акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок
окуучунун

жеке

делосуна

"укту"

деген

жазуу

түрүндө

чагылдырылат.
Окуучуга

карата

жүрүшүндө, о.э.

баалоо

2022-жылы

педагогикалык

анын

аккредиттөөнүн

кадрларды аттестациялоонун

чегинде жүзөгө ашырылат.
Бул

окуучулардын

жыйынтыктарындагы

БББ

ЖББЫБПты

жетишкендиктерди
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баалоо

өздөштүрүү
жүрүшүндө

ПМПКлардын

мониторинг

изилдө ө

натыйжаларын

эске

менен

натыйжаларга

алуу

жетишүүгө

жана

мүнөздөмөлөрү

өнүктүрүүнүн

акыркы

баа

берүү

билим

берүү

күтүлүүчү

жыйынтыгына

негизделген.
4.2. Мазмундуу бөлүм
4.2.1.

Инклюзивдик

окуучулардын

жалпы

(универсалдуу)

шартында

окуу

сокур

иш -аракеттерин

(ЖОИ) калыптандыруу программасы.
Окуу

сабактар

боюнча

жалпы

иш-аракеттерин

көрсөткөн,

сокур окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин
калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык

компоненттеринде

окуучулардын

таанып

кеӊири

билүү

жана

багыт

алу усуна,

билим

берүү

сокур

максатарын

өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт.
ЖОИ программасы сокур окуучулардын инсандык, жөнгө салуу,
таанып-билүүчүлүк

жана

коммуникативдик

иш -аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Инсандык жалпы окуу

иш-аракеттерине төмөнкүлөр кирет:

 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички
абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт
алуу жана "Жакшы окуучу" үлгүсүн кабыл алуу;
 коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

материалдарына

окуу -таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

муктаждыкты

өнүктүрүү,

окутуу

сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды

колдонуу жөндөмү;
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 мугалимдердин,

балдардын,

ата -энелердин

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердүүлүгүндөгү
ийгиликсиздиктин

баалоосун
ийгиликтин /

себептерин түшүнүүгө багыт алуу;

 өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;
 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомд ук ролун
кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек
коргоо:

жашоого
калган

орнотуу, аны

(анын

ичинде

көрүү,

угуу,

өзгөрүүсүз

теринин

анализаторлор

сезгичтигин,

ж.б.)

реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда

ишке ашыруу;
 кыймылдуу активдүүлүктүн

зарылдыгы, мобилдүүлүк;

 өз алдынчалуулук, активдүүлүк, коомдук - турмуштук көз
карандысыздыкка багыт алуу;
 экологиялык

маданияттын

баалуулуктарын
экологиялык,

кабыл

негиздери:
алуу,

сарамжалдуу,

табигый

өз

дүйнөнүн

ишмердүүлүгүндө

саламаттык -жүрүм-турумдун

нормалары ээрчүү даярдыгы;
 дүйнө

жана

улуттук

көркөм

маданият

негизинде сулуулук жана эстетикалык

менен

таанышуу

сезимин өнүктүрүү;

 жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.
Жөнгө

салуучу жалпы окуу

иш -аракеттери төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;
 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте
жаңы окуу материалында

иш -аракет кылуу;
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 коюлган тапшырмалар
ылайык

боюнча, ишке ашыруу шарттарына

иш-аракеттерин пландоо;

 натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү

жана

акыркы

текшерүү жүргүзүүнү;
 милдеттерди

жыйынтык

деӊгээлинде баа

талаптарына

берүү, иш -аракеттерди

ылайык
жүзөгө

тиешелүү
ашыруунун

тууралыгын баалоо;
 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын
сунуштарын жана
 сакталган

баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;

анализаторлорду

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;
 иш-аракет
аларга

баа

аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,
берүү

жана

эсепке

алуунун

негизинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары
жөнүндө жазууну пайдаланууга;


зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;



Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

аракеттерди кылуу.
Таанып билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар менен
көрсөтүлгөн:
 окуу максаттарын
үчүн

ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө

(рельефтүү -чекиттик

Брайл

арибин

пайдалануунун

негизинде) окуу китептерин, энциклопедияларды, маалымдама
китептерди ачык маалыма ттык мейкиндикте, анын ичинде
контролдонуучу Интернет мейкиндигинде
электрондук, санариптик);
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окуу (анын ичинде

 дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты рельефтүү чекиттик Брайл арибин колдонуп, үн жаздыруу, жалпак жазуу
аркылуу

жазышат,

анын

ичинде

МКТ

инструменттерин

колдонуу;


маселелерди

чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;



көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин
билип,

билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүн

тийиштүү

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;


аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу
жана

классификация

сыяктуу

логикалык

операциялард ы

критерийлерди жана негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;
 айлананын кубулуштарын

изилдөө алкагында

себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;


объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

алардын

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;


аналогияларды түз үү;



маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;


билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;


ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.

Коммуникативдик жалпы окуу

иш -аракеттер төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 Коммуникативдик

милдеттерди

болгон каражаттарды

ишке

туура колдонуу,
1058

ашыруу

үчүн

зарыл

монологдук айтып

берүүнү колдоонуу

менен ишке ашыруу, ИКТ каражаттарын

жана аралыктан баарлашуу каражаттарын

колдонуу аркылуу

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү ;
 ар түрдүү

ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн

кызматташуу позициясына умтулуу;
 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;
 маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым
жасоо;


монологдук айтып берүүнү куруу
туура колдонуу,



ар

кандай

баарлашуу каражаттарын

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;

оозеки

тапшырмалардын

толуктоочу ыкмаларды,

туура

калган көрүүнү

чечүү

үчүн

кантип колдонууну

билүү;


шериги

менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес

каражаттарды колдонуу.


жалпы

окуу

окуучулардын
таанып

иш-аракеттерин
жалпы

билүүсүнүн

калыптандыруу,

маданиятын,
өнүгүү

баалуулук

маселелерин

кылуучу, сабактан тышкаркы иш -чараларда
коррекциялык- өнүктүрүүчүү аймактын

сокур

-инсандык,

чечүүнү

камсыз

жана сабактарда,

курстарын да

ишке

ашырылат.
Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -аракеттерин
калыптандыруу
"Математика",

"Кыргыз
"Мекен

/

орус

таануу

тили",

(адам,

"Адабий

окуу",

жаратылыш,

коом)",

"Технология (эмгек)" "Көркөм искусство "," Музыка "," Дене
тарбия

"

сы яктуу

өнүктүрүүчү
ритмика","

окуу

аймактардын
калган

сабактарында

жана

"Адаптивдүү

көрүүнүн

жана
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дене

көрүп

коррекциялык тарбия
кабыл

жана

алуунун

коопсуздугу, жана аны өнүктүрүү ", "Социалдык -турмуштук багыт
алуу", "Мейкиндикте багыт алуу" курстарында ишке ашырылат.
Жалпы

(универсалдык)

иш -аракеттер

төмөнкү

окуу

предметтердин алкагында калыптандырылат:
"Кыргыз / орус тили":
 анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды
түзүү боюнча логикалык аракеттер;
 символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты
тамга менен);
 билимдердин структуралаштыруу;
 билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;
 окуу иш-аракеттерин алгоритмизациялоо;
 ой-жүгүртүүнүн логикалык тизмегин түзүү;
 оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү жана эрктүү сүйлөө;
 моделдештирүүү (мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) жана
моделди кайра куруу (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү);
 пландаштыруу,

контролдоо

жана

жыйынтыктын

натыйжалуугун текшерүү;
 жаш курагына
функцияларын,

тийиштүү
анын

ичинд е

кептин

формаларын

толуктоочу

жана

функциясын

пайдалануу.
" Окуу":
 окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;
 сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур
"Мен-образын" түшүнүүнү;
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окуучулардын,

 окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын тагдырына
көз салуу аркылуу окуучунун

инсандык

багыт

алуусун

калыптандыруу;
 адабий чыгармалардын каармандарын

сезимдик натыйжалуу

аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу

негизинде

өзүн-өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;
 жаратылышты сүйүү сезими;
 каармандардын

аракеттеринин

мазмунун

жана

маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;
 дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун
негизинде

сулуулук

жана

эстетикалык

сезимдерин

иштеп

чыгуу;
 каармандардын

аракеттеринин

мазмунун

жана

маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;
 окуялардын
аракеттерин

сүрөттөрүн

жана

каармандардын

иш -

оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө

(кайра түзүү);
 баарлашуу

максаттарын,

өзгөчөлүктөрүн

эске

алуу

анын

ичинде

менен,

угуучунун

аудио -визуалдык

каражаттарын пайдалану у аркылуу конкреттүү кепти эрктүү
жана көркөм куруу;
 окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык
себеп- ырааттуулугун түзүү;
 олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий
чыгарманын планын куруу;
 билимдерди түзүмдөштүрүү;
 өз оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;
 көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;
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 билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);
 "көргөн

көрбөгөн"

-

системасынын

координаттарында

өнөктөштөр менен кызматташ уу;
"Математика":
 математикалык маселелерди чечүүдө кадамдарын
уюштуруу;
 коюлган максатына жана аны ишке ашыруу шарттарына
ылайык

иш-аракеттерин пландаштыруу;

 натыйжа боюнча акыркы

жана кадамдык контролду ишке

ашыруу;
 маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды
жана натыйжасын

айырмалоо;

 максатка жетүү үчүн

жол тандоо;

 олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация
(мис, объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);
 элементардык маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;
 математика сабактарында
көрбөгөн"

"сокур -сокур", "көргөн -

системасынын координаттарында

математикалык жана практикалык маселелерди чечүүдө,
мисалы дүкөндөн эсептөө сыяктуу, өнөктөштөр менен
иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;
 практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык
кепти аң-сезимдүү пайдаланышат.
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"Табият таануу ":


өз өлкөсү, шаары үчүн сүйүү сезүү;

 экологиялык маданиятты калыптандыруу: табигый дүйнөнүн
баалуулуктарын
экологиялык,

кабыл

алуу,

жаратылышты

өз

коргоо

ишмердүүлүгүндө
жана

сарамжалдуу

пайдалануу, саламат жүрүм -турум нормаларын колдонуу;
 негизги адеп-ахлактык нормаларды жана башка адамдарга,
коомдук топтор жана жамааттар арасындагы

мамилелеринин

эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу боюнча багыт алуу;
 сергек

жашоону

анализаторлор

орнотуу
коргоо

бузулууларына)реалдуу
турумунда

боюнча
жана

ичинде

бардык

начар

көрүүнүн

иш -аракеттерди жасоо

жана жүрүм -

аны ишке ашыруу;

 белги-символдук каражаттарды
даяр

(ан ын

моделдерди

пайдалануу, анын ичинде

кубулуштарын

түшүндүрүүдө

же

объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;
 жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин

ышкы

белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин негизинде
салыштыруу, сериация жана аналитикалык жана синтетикалык
ишин жүзөгө ашыруу;
 сакталган көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү жана

издөө-

багыт алуу ролун шайкеш пайдалануу;
 сакталган

анализаторлордун

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун калыптандырууга шайкеш пайдалануу;
 курчап турган дүйнөнү таануууда - "сокур-сокур","көргөн көрбөгөн"

координаттар системасында боюнча өнөктөштөр

менен иштөө жөндөмү;

1063

 ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн

тиешелүү кеп

каражаттарын колдонуу, монолог кебин түзүү, кептин диалог
формасына ээ болуу;
 өз иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну уюштуруу
үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;
"Көркөм искусство. Тифлографика":
 көркөм

иш

жыйынтыгына

окутуу

жана

таанып

билүү

кызыкчылыгы;
 окуу маселесин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүү;
 окуучулардын

чыгармачыл

ишмердүүлүгүндө

табигый жана коомдук -маданий

дүйнөнүн

объекттери

менен

кубулуштарын моделдештирүү жана алмаштыруу;
 максатына жана аны чечүү үчүн шарттарына ылайык, алардын
иш-аракеттеринин уюштуруу;
 жетишкендиктерин

жетиштүү

түшүнүү,

көркөм

жана

жемиштүү иш- натыйжасын баалоого жөндөмдүүлүгү;
 суроо

берүү

жөндөмдүүлүгү

(таанып

билүү,

тактоо,

коммуникативдик мүнөздөгү );
 билим

мейкиндигин

өнүктүрүү,

чараларды ишке ашырууга

кеңейтүү;

жемиштүү

иш -

сезүү көндүмдөрдү, толуктоочу

ыкмаларды туура колдонуу;
 чыгармачылык

жана

изилдөө

мүнөзүндөгү

маселелерди

чыгаруу ыкмаларын камсыз кылуу;
 көркөм иштин түрлөрү боюнча тажрыйбасын кеңейтүү;
 көркөм ишмердүүлүктө

"көргөн - көрбөгөн",

"сокур -сокур"

системасынын координаттарында өнөктөштөр менен иштей
билүү;

1064

 зарыл

практикалык

жардамды

туура

талап

кылууга

жана

алууга жөндөмдүүлүк.
"Дене тарбия":
 ден

соолугун

бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

дене

тарбия

маанилүүлүгүн түшүнүү;
 коомдук

жана

карандысыздыгы

үй -бүлөдөгү
өнүктүрүү

өз

алдынчалуулугу

үчүн

күндүн

жана

режимин

көз

сактоо

маанилүүлүгүн түшүнүү;
 адамдын ден соолугуна, ден е бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү
үчүн дене тарбия маанисин

баштапкы

түшүнүктөргө ээ

болуу;
 кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча тажрыйбаны
өздөштүрүүгө;
 кыймыл активдүүлүккө багыт алуу, өзүн -өзү кабыл алуу, дене
тарбия жүрүшүндө билим тапшырманы са ктоо жөндөмдүүлүгү;
 дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;
 машыгуу учурунда иш -аракеттерди көрсөтүлгөн ырааттуулукта
кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;
 машыгуу

учурунда

кыйынчылыктарга

туруштук

берүүгө

түрткү иштеп чыгуу;
 өз жетишкендиктер ин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн
жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;
 физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын
ала билүүнү;
 физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга
жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;
 кыймылга

жыйынтыкка жетишүү ү чүн кыймылдын ичине

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып кирүү жөндөмү;
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 өзгөрүүсүз

анализаторлорду

ыктыярдуу

кыймыл -аткарууда

пайдаланууга;
 ишмердүүлүк

ыкмасын

жана

ишинин

натыйжасын

айырмалай билүү жөндөмүнө;
 дени

сак

жана

коопсуз

жашоону

жөндөө,

саламаттыкты

сактоонун, жүрүм -туруму; дени сак жана коопсуз жашоо
эрежелерин өздөштүрүү;
 кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти
пайдалануу;
 машыгуу учурунда

"көргөн - көрбөгөн",

"сокур - сокур "

координаттар системасында улуу адамдар жана курд аштары
менен өз ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;
 дене тарбия

сабактарында баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу, түшүнүү жана

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.
коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактын алкагында төмөнкү
(универсалдык)

иш-аракеттер

жалпы

калыптандырылат:

"Ийкемдүү дене тарбия":
 көнүгүүлөрдү
физикалык

аткарууда

сакталган

пассивдүүлүктө,

коррекциялоодо

стереотиптүү

анализаторлорду
кыймылдарды

калыптанып жигердүү пайдаланууга;

 ийкемдүү дене тарбия, түрткү берүүчү иш менен камсыз кылуу
максатында ортосунда тыгыз байланыш түзүү, ден соолугун
бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

түзөтүүчү

көнүгүүлөрдүн маанилүүлүгүн түшүнүү;
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дене

тарбия

 ийгиликке

жетүүнүн

өнүгүүдөгү

мотивациясын

өнүктүрүү,

жана кыймыл сферасындагы

физикалык

бузу луулардан

арылууга даярдыгын иштеп чыгуу;
 өздөштүрүлгөн

кыймылдарынын

туура

аткарылышын

контролдоо;
 машыгуу учурунда кыймылдарга туура баа берүү жөндөмү;
 кыйынчылыктарды жоюуга жана кыймыл -аракеттерди жасоо
үчүн күч жана энергия муштап, күч топтоо өзүн жөнгө салуу
жөндөмү катары;
 кыймыл органдардын жана алардын функциялары, кыймыл аракеттеринин мазмунуна, мүнөзүнө жараша өзгөчөлөнүү жана
баа

берүү

боюнча

аналитикалык

жана

синтетикалык

көндүмдөр;
 кыймыл-аракеттердин этабын, алардын макулдашуусу;
 түзөтүүчү көнүгүүлөрдүн жана натыйжалуу ишке ашыруу үчүн
негиз болуп мейкиндик багыт ыкмаларын иштеп чыгуу;
"Сенсордук өнүктүрүү":
 аныктоо белгилерин

бөлүү үчүн

обьекттердин анализин

колдонуу жөндөмү (түс, көлөмү, түзүлүшү);


көрүү кыймылдык координациян ы

 сезүү

иш-аракеттерди

кылууга

өнүктүрүү;

муктаждыкты

өнүктүрүү,

сезүү аркылуу таанып билүүнүн ар кандай жолдорун окуу
максаттарына тиешелүү

пайдалануу;

 көрүп кабыл алууну таанып билүүнүн процесси

катары

өнүктүрүү;
 перцептивдүү

иш -аракеттин

тапшырманын

жыйынтык

талаптарына ылайык келүүсүнө жараша туура баа берүү;
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 таанып билүү

максатын өз алдынча тандап алуу жана көрүп

кабыл алуу шартында билдирүү;
 ишмердүүлүктө

натыйжаларга жетишүү үчүн толуктоочу

жолу катары көрүү кыймылдарын ыраттул угун жөнгө салуу;
 аныктоо

белгилерин

бөлүп

көрсөтүү

үчүн

объектилерди

талдоо (түс, көлөмү, өлчөмү, курамы);
 көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү
алуу ролун

жана

издөө -багыт

шайкеш пайдалануу;

 көрүү- кыймылдык

макулдашууну өнүктүрүү;

 имейкиндикте багыт алууда калган көрүүнү пайдалануу;
 "көргөн

-

көрбөгөн",

координаттарында

"сокур -сокур"

калган

көрүүнү

системасынын

колдонуу

аркылуу

өнөктөштөр менен иштей билүү;
"Коомдук-турмуштук багыт алуу":
 көз карандысыздык үчүн коомдук -керектөө багыт алуунун
ыкмаларын өздөштүрүү маанилүүлүгүн түшүнүү;
 коомдук-турмуштук көз карандысыздыгына багыт алуу;
 улуу адамдар жана курдаштардын баалоосунда
ишмердүүлүктүн

турмуштук,

баарлашуу

багыт алуу,
сфераларында

ийгилигин/ ийгиликсиздигинин себептерин түшүнүү;
 курчап турган объектилер жана

алар менен иш -аракеттер

жөнүндө конкреттүү түшүнүктөргө ээ болуу;
 коомдук-турмуштук

багыт алуу боюнча окутуу жана таанып

билүү кызыкчылыгын иштеп чыгуу;
 коомдук-турмуштук
үчүн

багыт алууда натыйжаларга жетишүү

толуктооч у

жол

алгоритмдештирүүнү пайдалануу;
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катары

иш -аракеттерди

 конкреттүү

шарттарга

жараша

коомдук -тиричилик

маселелерин чечүү үчүн кыйла натыйжалуу жолдорду тандап
алуу;
 коомдук-турмуштук

багыт

алуу

үчүн

аналитикалык -

синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу (салыш тыруу, талдоо,
маанилүү

белгилерин

алардын синтези)

тандап

алуу,

классификация

жана

үчүн негиздерди жана критерийлерди

тандоо;
 коомдук-турмуштук

багыт алууда практикалык көндүмдөрүн

жана адаттарды өздөштүрүү үчүн сакталган анализаторлорду
пайдалануу;
 коомдук-турмуштук
салыштыруу,

багыт

талдоо,

алуу

курчаган

окутуу

процессинде

объектилери

(буюмдарды)

топтоону өздөштүрүү;
 биргелешкен өндүрүштүк иш -аракеттерин уюштуруу аркылуу
сокур окуучулардын оозеки ыйгарымдарын өнүктүрүү;
 каалаган натыйжага жетишүү үчүн мурда өздөштүргөн иш аракеттерге

зарыл

болгон

өзгөртүүлөрдү

киргизүү

жөндөмдүүлүгү;
 биргелешкен коомдук -турмуштук

иш жүрүшүндө көркөм

чыгармачылык жана иштиктүү иштин негизинде эстетикалык
идеяларды жана критерийлерди өнүктүрүү;
 коомдук –турмуштук жагдайларда оозеки жана жазуу түрүндө
кептик пикир куруу;
 "көргөн

-

көрбөгөн",

координаттарында

"сокур -сокур"

курдаштары

биргелешкен үзүрлүү ишинде
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жана

иштей билүү;

системасынын
улуу

кишилер

 коомдук-турмуштук

багыт алуу процессинде

баарлашууну н

вербалдык жана вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу,

түшүнүү жана чыгарууга жөндөмдүүлүгү.
"Мейкиндикте багыт алуу":
 сакталган анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында
жана

мейкиндик

багыт

ыкмаларын

өздөштүрүүдө

пайдаланууну;
 курчаган буюмдар

жана алар менен

иш -

аракет кылуу

жөнүндө мейкиндик элестөөлөрүн өздөштүрүү;
 мейкиндикте

багыт

алууда

окуу

жана

таанып

билүү

кызыкчылыктарын иштеп чыгуу;
 мейкиндикте багыт алуунун негизги көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 таанып билүү

максаттарын өз алдынча тандап алуу

жана

бөлүү;
 мейкиндикте багыт алууда жыйынтыктарга жетишүү үчүн
толуктоочу жол катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү;
 конкреттүү

шарттарга

жараша,

мейкиндикте

багыт

алуу

боюнча маселелерди чечүү үчүн натыйжалуу жолдорун өз
алдынча тандап алуу;
 мейкиндикте

багыт

алууну

аналитикалык-синтетикалык

өздөштүрүү
ишин

учурунда

жүзөгө

(салыштыруу, талдоо, маанилүү белгилерин

ашыруу

тандап алуу,

классификация жана алардын синтези);
 "көргөн

-

көрбөгөн",

"сокур -сокур"

системасынын

координаттарында курд аштары жана улуу кишилер
иштей билүү жөндөмүнө ээ болуу;
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менен

 мейкиндикте багыт алууда баарлашуунун вербалдык жана
вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу, түшүнүү жана

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.
4.2.2. Инклюзивдик билим берүү идеясында иштеген
мектептердин окуу сабактарынын жана коррекциялык өнүктүрүүчү аймактын курстарынын программасы.
Программа

болжолдуу

мүнөздө

болот

мугалимдердин окуу программаларын даярдоодо

жана

жана

мүмкүн болгон

шилтеме болуп саналат.
Кыргыз / орус тили:
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү

Угуу. Оозеки

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.
тексттеги угуп жаткан

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу анын мазмуну билдирүү.
Окуу.
Үн
Муундук

чыгарып окуу .

Л. Брайль чекиттик арибин колдонуу.

окуудан сөздөрдү түшүнүп

туура

окууга

өтүү.

Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине ылайык
ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу. Сөздөрдү, сөз айкаштарын,
сүйлөмдөрдү

жана

кыска

тексттерди

түшүнүп

окуу.

Тыныш

белгилерине ылайык басым жана тыным менен окуу.
Ичинен окуу. Окуу текстин түшүнүү.
Тексттердин түрлөрү менен иштөө. Тексттердин түрлөрү
жөнүндө

жалпы

элестер:

окуу
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жана

көркөм.

Тексттин

өзгөчөлүктөрү . Текстте колдонулган сөздөрдү жана сөз айкаштарын
түшүнүү. Текстти

сүйлөмдөрдөн

айырмалай көндүмдөрүн иш

жүзүндө иштеп чыгуу. өз алдынча
маселе, тексттин түзүмү;

теманы, аныктоо, негизги

ичинен маанилүү бөлүктөрүн тексттен

бөлүү. Жамааттык талкуулоого катышуу: суроолорго жооп бере
билүү, тема боюнча, жолдошторунун сөздөрдөн уга текстти менен
маектешүүнүн жүрүшүндө жооп толуктоо.
же анын бир бөлүгүн,
Окуу

Текстти

план менен

негизги сөздөр боюнча айтып берүү.

милдетине ылайык оозеки

монологдук баяндоонун

практикалык өздөштүрүү ( сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү). Окуу
жана

күнүмдүк

өздөштүрүү

кырдаалдарда

(саламдашуу,

сөз

коштошуу,

этикетинин
кечирим,

эрежелерин
ыраазычылык,

суроо-талап менен кайрылуу).
Жазуу.

Колдордун

моторикасын өнүктүрүү.
багыт алуу ыктарын

эркин кыймылдарын жана манжалардын
Такта

мейкиндигинде жана баракта

өнүктүрүү. Айтылышы менен

жазылышы

карама-каршы келбеген сөз жана сүйлөмдөрдү айтуу менен жазуу.
Сөздөр жана сүйлөмдөр. Сөздү талдоо үчүн материал, изилдөөнүн
объектиси катары кабыл алуу. .

Б елгилүү эрежелер боюнча

угуп,

окуп көчүрүп жазуу. Сөздүн

маанисине көз салуу. Сөз

жана

сүйлөм
тандап,

ортосундагы айырма. Сүйлөм

менен иштөө: сөздөрдү

тартибин өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.

интонация менен сүйлөмдү куруу.
Математика
Пропедевтика.
Буюмдардын касиеттери
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Берилген

Кээ

бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол
жакта) жана башкалар.
Салыштыруу
Эки буюмду салыштыруу, катар сабактар.
Көлөмү,

аянты

менен

салыштыруу

ири,

чоң,

кичине,

ошончолук көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол
эле баллга. өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу:
узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке);
узун, кыска (кенен, тар, жогору, т өмөн, сайын, жоон, ичке); бирдей,
узундугуна
бирдей, бир
тереңдик

барабар

(туурасы,

бийиктиги,

тереңдик,

туурасы);

түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы, бийиктиги

жана

туурасы).

узундугу

үч

же

төрт

заттар

менен

салыштыруу (туурасы, бийиктиги, кылдат, туурасы ); Мындан ары,
кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке, жоон); узун, кыска
(кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке).
Массасы боюнча

эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор,

жарык, оор, уламдан -бирдей, тартылуу күчү менен окшош, мисалы,
тартылуу күчү сыяктуу эле, анткени, анын (салмагы) (бирдей, бир
түрдүү, ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт заттар менен
салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ жеӊил;
Заттар

жана алардын компоненттеринин саны, предметин

салыштыруу. эки же үч тийиш ка лкты салыштыруу. Сөз: канчалык
көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле суммасы, бир аз, бир, бир, эч ким.
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Кичинекей

тийиш

калктын

бир -бир,

алар

же

алардын

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу: көп,
аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.
Объектилердин мейкиндикте, түздүктө абалы.
Объектилердин мейкиндикте, түздүктө абалы боюнча бири бирине
жогорку,

окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол,
төмөнкү,

жогоруда,

төмөндө,

алыс,

жакын,

боюнча,

жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, мене н, жана, алдында,
артында,

жогоруда,

төмөндө,

ортосунда,

өз

ара

борборунда,

алдында.
Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто
(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол
эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үстүн кү оң, сол,
төмөнкү оң, сол бурчунда.
Бирдиктер жана алардын катышы
Убакыт бирдиги - сутка. Сутка: эртең менен, түштөн кийин,
кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч, убагында,
узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.
Курагы

боюнча с алыштыруу: жаштар, карылар, жаш, же

болбосо улуу.
Геометриялык материал
Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб,
жыгач.
Сандар

жана

көлөмдөр.

Буюмдарды

эсептөө.

Нөлдөн

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана
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разряддар. Кошулучулардын
менен

суммасы катары көп орундуу сандар

тааныштыруу. Сандарды

салыштыруу жана сандардын

тартиби, салыштыруу белгилери.
(грамм,
убакыт

килограмм,
бирдиги

центнер,

(секунда,

Салмакты өлчөө бирдиктери

тонна);

мүн өт,

көлөм бирдиги

саат).

Бир

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир

(литр),

тектүү

өлчөө

тектүү көлөмдөрдү

салыштыруу жана эсептөө. Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири,
төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
Арифмет икалык амалдар.
Кошуу,
амалдардын

кемитүү,

көбөйтүү

компоненттеринин

жана
аттары,

бөлүү.

Арифметикалык

белгилери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз
бир компонентин табуу.
Кашаалуу жана

Калдык менен бөлүү. Сандык туюн тма.

кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби.

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө

арифметикалык

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу
жана топтоо; сумманы жана айырманы санга көбөйтүү).
Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү текшерүү
аракеттер,

тууралыгын

ыкмалары
баалоо,

(алгоритм, тескери иш -

жыйынтыкты

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).
Текстт ик маселелер менен иштөө
Тексттик
Мамилелерди

маселелерди
камтыган

арфмет икалык
маселелер:
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жол

эсеге

менен

көп,

чыгаруу.

мынчага

көп

(мынчага аз, мынча эсе аз)

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар сан ы, анын
жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү

жолун

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар
жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны

жана анын

жалпы

үлүшү табуу боюнча маселелер. Мейкиндик мамилелер.
Геометриялык фигурала р.

Предметтердин мейкиндикте жана

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол,
ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык,

бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга
чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык
фигуралар.
пирамида,

Таануу

жана

айтуу:

куб,

шар,

параллелепипед,

цилиндр, конус.

Геомет риялык көлөмдөр аларды өлчөө .
узундугу. Узундук

Үзүк

бирдиги (мм, см, дм, км).

сызыктын

Периметр. Көп

бурчтуктун периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ).
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.
Маалымат
байланышкан
маалыматты

менен

ишт өө.

маалыматт арды

Эсеп,

көлөмдү

чогултуу

жана

өлчөө

берүү,

менен
алынган

турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана

сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана»,
«жок», «эгер ... анда ...», «чыныгы / жалган экенин ...», «ар бири»,
«баардыгы»,«кээ

бири»).

Передметт ердин,
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сандардын,

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча
даярдоо. Маалымат

издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу,

түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны окуу жана толтуруу
Табият таануу.
Адам жана жарат ылыш
Жаратылыш бизди курчап тура т, бирок адам тарабынан түзүлгөн
эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз
жана жандуу жаратылыш. Объекттердин белгилери (түс, формасы,
салыштырмалуу
жайгашуусу

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

ж.б.).

сол,
мисал:

Мейкиндикте

жогору,
жыл

төмөн,

предметтердин

ж.б.).

мезгилдеринин

Ж аратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Бардык табигый

объекттер заттардан турат.

Айлана

заттард ын

-чөйрөдөгү

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер,
суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар.
Заттар, суюктуктар, газдар
Жылдыздар

менен жөнөкөй практикалык иштер.

жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер

бетинде жашоо үчүн ысыкт ык жана жарык булагы. Жер - планета,
Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус
Жердин

модели

катары.

Географиялык

карта

жана

план.

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана
картада жайгашуусу.
Өз өлкөбүздүн, аймактын маани лүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.
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Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү
аймактагы

(байкоолордун

негизинде).

Өзүнүн

туулган

жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба ырайы, анын

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар,
шамал).

Өз аймактын аба -ырайы.

Жер кыртышынын формалары:

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн
жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз
Жер кыртышынын формалары:

аймагынын

(байкоолордун негизинде кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмд ер,

үчүн

касиеттери. Суунун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

аймагынын

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
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(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Жапайы,

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси .

адам

маданий

жана

жашоо

бөлмө

чарбачылыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.
Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын
жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоо чулардын,
сойлоп

жүрүүчүлөр,

айырмачылыктары.
өзгөчөлүктөрү.

канаттуулар,
Ар

кандай

Жаныбарлардын

жаныбарлар

жана

жаныбарлардын
көбөйүүсү.

алардын

тамактануу

Жапайы

жана

үй

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын
ролу. Жапайы
жаныбарларын

жаныбарлар ды коргоо, аларга аяр мамиле, үй
багуу.

Өз

аймагынын

жаныбарлары,

алардын

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) бир имдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

Табигый

жаныбарлар

үчүн

жааматтын
азык -түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) таби гый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзамдарды

Иш

өздөштүрүүсү.

1079

менен адам

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын
Жаратылышка

адам

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

мисалынын

жа на

терс

таасирлери

негизинде).

(тегерегиндеги

Табияттагы

жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары,
улуттук парктар жана алардын жаратылышты корг оодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын иши н

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү,
сыйлоо.
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдорго колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оо рукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
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жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мектеп окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук-маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын негизги мыйзамы. Бала укуктары.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектешт икти жана
мекендештер
катары.

ортосундагы
Өзү

туулган

байланышты
жердин
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бекемдөө

адамдардын

каражаты
эмгегинин

өзгөчөлүктөрү ,
аттары,

кесиптери.

турмуштук

Өз

аймагынын жашаган элдердин

өзгөчөлүктөрү,

салттары.

Тууган

жерине

тарыхынын маанилүү окуяла ры.
Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.
Мектеп окуучусунун

күн тартиби,

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,

эмгек жана эс алуу
таза абадагы оюн ден

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ ден соолук
үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын
номерлери.

Жеӊил

жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн

мектепке чейинки жол, жолдо

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын

ар кайсы мезгилинде

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт
коопсуздугунун

эрежелери,

газ,

электр

энергиясын,

сууну

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм турум эрежелери.
Көркөм искусст во жана т ифлографика
Техникалык каражатт ар менен рельефт үү чийүү ыкмалары .
Сокур окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.
Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш
мааниси.

Сокурлар

Н.В.Клушиной,
чийүү

үчүн

үчүн

үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского,

«Школьник»

приборлор.

ж.б. приборлор.). Куралдар жана

Рельефтүү

сүрөттөрдү

жүргүзүү

үчүн

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар
менен

иштөөнүн

коопсуздук

чаралары.

Прибордо

багыт

алуу.

Куралдар жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирдей
бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линия ларды чийүү ыкмалары.
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Сүрөт

тартуу ыкмалары.

иштөө

техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.

Сүрөттөрдү окууда
түшүнүктөрү
таныштыруу.

кагазда, пластикалык массада, тасмада
мейкиндикте багыт алуунун

(сол-оӊ,

жогорку

төмөнкү,

ортоңку)

менен

с үрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска,

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм
Заттарды

башталгыч

түзүлүшү, өлчөмү,

боюнча салыштыруу,
Формасы

мейкиндиктеги

рельефтүү сүрөтү менен

жөнөкөй

буюмдарды

көлөмү,

түшүнүгү.

геометр иялык

абалы

байланыштыруу.

эталондорго

окуу. Геометриялык формалардын

жакын

айкалышын

камтыган буюмдарды окуу. Татаал формадагы буюмдарды окуу. Ар
кандай

татаалдык

деӊгээлдеги

сүрөттөрдү

тартуу

ыкмалары.

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.
Даяр
аткаруу.

формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды
айкелчилик

көндүмдөрүн өздөштүрүү.

Пластилинден

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.
Нат урадан т арт уу.
Сызыктардын ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,
тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу
буюмдун

формасын

өткөрүү.

түшүнүктөрдү

калыптандыруу.

«Школьник»,

«Графика»).

Контур

(Приборлор:

Кесиндини

түшүнүгү.

Контур

Н.В.Клушинанын,
бирдей

бөлүктөргө

бөлүштүрүү. Тик бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын
катышы.
Предметтин сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен

салыштыруу.
Предметтик

дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен

мейкиндикте аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи.
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Окшоштуктар

жана

ортосундагы

айырмачылык.

Мүнөздүү

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй г еометриялык формалар.
Табигый формалар.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде

болгон буюмдарды натурасынан тартуу. Трафареттерди колдонуу,
даяр

элементтерден

Предметтин

аппликацияларды

сүрөтү

жана

жасоо,

рельефтүү

ийлеп -чаптоо.

тарт ылышы

менен

салыштыруу.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (оюнчук)

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар

негизде

болгон

бир элементтин обочолонтуу

жана белгилөө.
Кубиктерден

куруу,

трафареттерди

колдонуу,

даяр

элементтерден аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо. Предметтин
сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу. Өсүмдүк

формаларын натурасынан тартуу.
Изилдөө
салыштыруу.

алгоритмдери.

Структурасынын

анализи,

Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү

рельефтүү тартылышы менен окуу.

Аппликаци яларды

жана
жасоо,

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Жаныбарлардын

сүрөтүн

натурасынан

тартуу.

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.
Түзүлүшүнүн
Буюмдун

анализи,

салыштыруу.

рельефтүү тартылышын

Мүнөздүү

окуу жана

белгилери.

натурасы менен

байланыштыруу. Аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо, буюмдун
рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Декорат ивдик сүрөт .
Кыргыз

оюм-чийимдери,

анын

турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.
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дайындалышы,

жана

Оюнун тийип сезүү

аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун

анализи. Жасалгалоо түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек,
ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.
өнөрчүлүктө

Көркөм

өнөр жана кол

ыргактын ролу.

Жөнөкөй оюну сапта даяр формалардан аткаруу.
оюларын

трафаретти

колдонуу

аркылуу

Өсүмдүк

жабык

үлгү

жасалгаларын аткаруу.
Пластикалык

материалдардан

изилденген оюулардан

ар

кандай

жасалгаларды аткаруу.

темаларга

Декоративдик -

прикладдык и шмердикте кооздук жасалгаларын пайдалануу.
Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар
кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.). Көркөм
түзүү үчүн ар кандай

материалдар менен иштөөнүн

образын
башталгыч

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу , көлөм чогултуу, форманы чоюу,
кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).
Көркөм

долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Мат ериалдарды кол менен кайра ишт ет үү т ехнологиясы.
Көркөм сапаттын элемент т ери.
Материалдар жөнүндө жалпы түшүнүк, алардын келип чыгышы.
көрүү,

тийүү

элес

негизинде

изилдөө

материалдары

жана

өзгөрүүсүз талдагычтары.
Ишти

аткаруу

үчүн

материалдарды

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын
боюнча материалдарды тандоо,
продукт

багытына

жараша

даярдоо.

Материалдарды

структуралык өзгөчөлүк төрү
мугалимдин жардамы менен

кайра

иштетүү

пайдалануунун тиешелүү ыкмалары, пайдалануу.
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материалдарды

Материалдарды иштетүү үчүн

(колдонулуп жаткан куралдардын

аттарын билим, масштабы, пайдалану у шарттары) үчүн аспаптар
жана жабдуулар, аларды сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу
үчүн ыкмаларын ишке ашыруу. куралдар менен иштеген коопсуздук
чаралары.
материалды

кол менен иштетүү үчүн негизги

операцияларды

атоо

жана

аткаруу:

эсептө ө

технологиялык

бөлүктөрүн

(үлгү

шаблон үчүн, шаблондор, Брайл сызык менен полигон, компас),
тандоо ден (жашына, кайчы менен кесип) бөлүгүн түзүүдө (ийилип,
кабатталып, ж.б.), жамаат продукт (желим, жип, зым, сай жана
башка

бирикмелер),

даяр

продукт

же

алардын

бир

бөлүг ү

(аппликация ж.б.). Кыргызстандын ар кайсы элдеринин (жашылча,
геометриялык жана башка жасалгалар)

оюу -мүнөздөмөлөрүнө

ылайык аткарылышы.
Жөнөкөй практикалык маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй өлчөө
жана курулуштарды пайдалануу. Белгилүү

бир ишти -контролдоо

жана акыркы продуктысы (мугалимдердин жардамы менен).
Куруу жана моделдешт ирүү
Кандайдыр

бир продуктунун дизайны түзүү сыяктуу долбоор

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана
башкалар.).
долбоор

Продукт,

жөнүндө

өндүрүмдүн

түшүнүк.

чоо -жайы

Түрлөрү

бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга

жана

(жалпы).

Продукт

байланыштыруучу

негизги талаптар (дал келген

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).
Долбоорлоо

жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды

моделдөө.
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Дене тарбия.
Дене т арбия жөнүндө билимдер
Дене

тарбия.

Дене

калыптандыруу. Дене

тарбия

жөнүндө баштапкы билимдерди

тарбия

ден соолуукту бекемдөө үчүн

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө,
лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кый мылдар
катары. Дене

тарбия

көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү

жүктөмдөр.
Машыгуу

учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды
тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык көнүгүүлөр . Физикалык көнүгүүлөрдүн
сапаттардын

өсүшүнө

көнүгүүлөрдүн
физикалык

жана

спорттук

сапаттарын

физикалык

физикалык

өнүгүүсүнө

таасири,

техникасынын

негиздери.

Негизги

өнүктүрүү

менен

дене

тарбиянын

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдам кайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Спортт ук иш-ыкмалары.
Өз алдынча машыгуулар .

Дененин

туура турушуна шарт

түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды
өнүктүрүү

үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден

соолукту чыӊдоо

боюнча иш-чараларды аткаруу; (эртең мененки

машыгуу, физкультминуткалар).
Өз

алдынча оюндар жана оюн -зоокт ор. Таза

абада ойной

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында
жана спорттук залда). Оюндардын
мыктылык.

эрежелерин сактоо. Физикалык

Дене -бойду туура кармоо, анын

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,
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ооруларын алдын

физкультминуткалар

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды

өнүктүрүү

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн
топтому.

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо

ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

аракеттери; мугалимдин
тизмеде

командалары

аткаруу.

жана

колоннада тизме

көрсөтмөсү менен жөнөкөй

Буюмдар

менен

ыкмалары.

буйруктарын

(гимнастикалык

таяктар,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине то птор) жана буюмдар жок
көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
Таяныч секириктер : гимнастикалык эшекке
ишке

ашыруу

үчүн

имитациялык

көнүгүүлөр

чуркап чыгууну
(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүү лөр. Жөө басуу, жүгүрүү,
ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып,
жөргөлөп,

гимнастикалык

кыймылдары.

тактадан

басуу

аркылуу

жоюу

Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга

керектүү тараптан жакындоо, туура жана так көтөрө билүү, ту ура
кысуу,

аны

гимнастикалык

так

жана
таяктар,

аяр

коюу

(предметтер:

обручтар,

шарлар,

скамейкалар,

мат,

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
Лыжа тебүүгө окутуу . Лыжа

менен басуу; бурулуу; түшүү,

көтөрүлүү; токтотуу.
Сүзүү. Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү
кыймылдар; калкууга үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана
буттардын кыймылдарын

макулдашуу үчүн көнү гүүлөр. Суудагы

оюндар. Кыймылдуу жана спорттук оюндардын элементтери.
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Гимнастика

элементтери : тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана
Лыжа

окуу

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

материалы

шамдагайлыкты жана

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

Спорттук оюндардын материалы боюнча:
Футбол:

Туруктуу

жана

тоголоткон

топту

согуу;

топту

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу
оюндар.
Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар;
топту тосуу;

топту сактоо; шакекче түбүнөн эки колу менен бир

жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир
топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана
тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу оюндар.
Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жагынан
эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү
(төмөндө бир колу менен).
Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол
материалы боюнча кыймылдуу оюндар.
Ар түрдүү элдердин кыймылдуу оюндары.
Роллингбол жана гандбол
Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
өтүп. Дене бойду туура сактап ба суу.

Чуркоо менен басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп,
старт менен

ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку

баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен ; узундукка,
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бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип
секирүү.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак
Ийкемдүү дене т арбия.
Физикалык

калыбына

келтирүү.

Ийкемдүү

көнүгүүлөр ар түрдүүлүгү. Туура дем алуу.
келбети.

дене

тарбия

Адамдын дене

Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга талап,

алардын эрежелери. Дене тарбия көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр.
Тренажёрдогу

көнүгүүлөр . Көрүү жана

ийкемдүү дене тарбия

көнүгүүлөрү.
Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:
Жалпы көнүгүүлөр.
Катардагы

көнүгүү лөр. Даярдоочу

көнүгүүлөр. Жалпы

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Буюмдар менен жалпы өнүктүрүүчү
көнүгүүлөр.

Негизги

көнүгүүлөр. Мурда
Кыймылдуу

кыймылдарды

калыптандыруучу

өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо.

оюндар.

Бий

элементтери.

Дем

алуу

көнүгүүлөрү.
Медициналык - түзөт үүчү көнүгүүлөр.
Дем алуу көнүгүүлөрү
үчүн). Далы

жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн

көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр

( окуучулардын биринчи тобу

Таман
(2-топтун

булчуӊдарын

калыптандыруу

окуучулары

үчүн).

үчүн

Муундардын

кыймылдуулугун калыптандырууга багытталган көнүгүүлөрдү
аткаруу.
Сабактар
топторунун

карама -каршылыктарды жана жеке булчуң
жогорулатуу

боюнча

сунуштарын эске алуу менен өткөрүлөт.
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врач -офтальмологдун

Көрүү

функциясын

жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр.

Түзөтүү-өнүктүрүүчү
Координациялык

багыттагы
ыкмаларды

көнүгүүлөр.

өнүктүрүүчү

Чыдамкайлыкты өнүктүрүү боюнча

көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр. Эптүүлүктү

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн
көнүгүүлөр.

Көрүүсү

сакталган

окуучулар үчүн

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын
үчүн

көнүгүүлөр.

Табигый

кыймылдоо

көздүн

жакшыртуу

мүмкүнчүлүгүн

турукташтыруучу көнүгүүлөр.
Дарылоо т ренажёрлорундагы көнүгүүлөр .
Велотренажёрдогу
көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр.

"Ден соолук" тренажёрунда

Чуркоо

боюнча

көнүгүүлөр.

Коомдук-турмуштук багыт алуу
Жеке гигиена:
Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.
Балдар

менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. Коомдук
жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, тиштерди
күтүүгө пайдалануучу ар түрдүү тазалык каражаттарын колдонуу.
Жеке туалетти к буюмдарды сактоо.
таракты тазалоо эрежелери.

Чачын тароо, таракты сактоо,

Кол жуу үчүн щётка.

Кийим жана бут кийим.
Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар
жана балдар үчүн кийимдер. Сезон боюнча кийим.
Кийимдин он жана терс жагы. Кийим бөлүктөрү.
Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары.
Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;

Кийим сактоо боюнча

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка
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менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди планына
ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар, толугу менен.
Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу
багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так
ылайык тийиштүү кийим кийүү.
Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан,
жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.
Бут

кийим, ар кандай буюмдар. Бут

кийим, ар кандай

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим:
кышкы, жайкы, сезондук.
Бут

кийим

бөлүктөрү,

байпак,

апкыты,

кончу,

таманы,

согончогу, батеги.
Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар,
аспаптар.
каралган мейкиндиктеги бут кийимди коюу.
Тамактануу:
Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы,
жыты сырткы келбети.
Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө-жемиштер, эт, балык,
нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү
оромолунан

алып

чыгуу:

ачуу,

чечүү,

чыгарганды,

суюк азыктарды куйганды, ж.б.;

мөмө -жемиштерди

Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак суу
куюу; кесүү аспаптары

жана шаймандары менен иштөө, тамак

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.
бычакты

Тамак - аш даярдоодо

колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп кетен жерлерин

алып таштоо.
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Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти
даярдоо.
Дасторкондо жүрүм-турум эрежелерин сактоого.
Турак -жай:
Мектеп

жана

үй

шарттарынын

функционалдык белгилери, үйгө

негизги

мазмунун,

коюлуучу гигиеналык талаптар.

Эмерек анын бөлүктөрү.
Үйдү

тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

каражаттарды пай далануу ыкмалары. Тазалоо
жабдууларды

колдонуу;

аларды

туруу

үчүн

үчүн зарыл болгон

сактоо

ыкмалары.Бөлмө

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду

коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик буюмдарын
коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдо нуу.
Транспорт :
Транспорт
транспортту

каражаттарын

таануу.

пайдалануу.

Жүргүнчү

Жүргүнчү

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча

ташууч у

ташуучу

унаа

табуу. Коомдук

транспортто жүрүм -турум эрежелери.
Транспорт каражаттарын токтотуу. Жүргүн чү унаадан

чыгуу.

Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл
транспорттук:

айдоочу,

дирижер,

инспектору.

Коомдук

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен
туура

мамиле кылуу:

контролёрго,

айдоочуга

талабы

боюнча,

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.
Коомдук

транспорттогу

жүргүнчүлөрдү

эрежелериКепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Сатуу мекемелери:
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жүрүм -турум

Дүкөндөрдүн айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.
Соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.
Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.
Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Акча

банкнотторун

пайдалануу.

Сатып

алуучунун

сүйлөө

этикеттин пайдалануу.
Жүрүм-турум маданияты:
Күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.
Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.
Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
Баарлашуунун

кептик

(калыбын кармай билүү,

эмес

каражаттарын

колдонуу

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылуу.
Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Дүкөндө

жүрүм-турум

эрежелерин

сактоого

жана

сурап алуу.
Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.
Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.
Белектерди тандоону билүү.
"Мейкиндикте багыт алуу":
Сакт алган

анали зат орлорду пайдалануу .
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жардам

Сакталган

анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө пайдалануу.
Дүйнөнүн үн сүрөт. Объектилердин мүнөздүү касиеттерин жана
сапаттарын шилтеме катары колдонуу (жыт, жер, жаратылыш
угулат). болжолдоо жерлерди оозеки баяндоо. Курчаган буюмдар
жана

алар

менен

иш -

аракет

кылуу

жөнүндө

мейкиндик

элестөөлөрү. Мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү
кызыкчылыктары.
Микромейкиндикт е багыт алуу.
Окуу жумуш ордунда багыт, китепте,
Туура

түшүнүү

жана

мейкиндик

доскада, дасторкондо.

терминологиясын

кепте

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда
чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, төмөндө, анын
жанында.
Башынан

аягына

чейин,

солдон

онго,

солдон

мейкиндик

багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки
өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.
Рельефтүү

пландары жана план боюнча жабык мейкиндикте

багыт. Рельефтүү пландагы шарттуу белгилер.
Буюмдук жана
Жабык

мейкиндик түшүнүкт өрүн өнүкт ү рүү.

мейкиндиктин

толушу

жөнүндө

түшүнүктөрү

(класстык бөлмө батир, ашкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш
жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн
колдонуу.
Алардын моделдери, моделдери жана тъшърългён сърёттёлъш
менен реалдуу объекттерин катышы.
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Мектептердин

аянтындагы

жана

мейкиндик

жайгашкан

толтуруп объектилерин түшүнүктөрү.
Шаардагы

объектилер

жөнүндө

т үшүнүкт өрүн

калыптандыруу: дарактар, бадалдар, газондор, оюн аянтчалары,
көчөлөр, тротуар,

жол чырактары, жер астындагы жана жер

үстүндөгү жол, мектепке жакын жайгашкан аядамалар, үйлөр,
күркөлөр, дүкөндөр; коомдук транспорт (автобус, троллейбус,
такси, машина).
Багыт

боюнча

максаттар

жана

мейкинд ик

түшүнүктөрүн

конкреттештирүү.
Шаар (айыл) жана алардын

предметтик толушунун негизги

маданий жана коомдук мекемелердин жөнүндө түшүнүктөрүн
түзүү.
Мейкиндикте

багыт

алуунун

негизги

көндүмдөрүн

өздөштүрүү.
Таанып билүү

максаттарын өз алдынча тандап алуу

жана

бөлүү.
Мейкиндикте

багыт алууда

жыйынтыктарга жетишүү

үчүн

толуктоочу жол катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү.
Жабык жана ачык мейкиндиги боюнча багыт алуу
"Карта-жол" түрдөгү сезүүгө

негизделген тааныш жабык

мейкиндикте багыт алуу, реал дуу жабык мейкиндик жана багыт
боюнча окуучулардын түшүнүктөрүн өткөрүү.
Мектеп аянтчасында, мектепте өз алдынча багыт алуу.
Көчөдөн өтүү эрежелери.
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Рельефтүү

пландар

жана

долбоорлор

менен

шаар

(айыл)

жөнүндө жалпыланган түшүнүктөрдүн пайда болушу.
Оозеки баяндоо боюнча жабык мейкиндигин пландоо.
Шаардын

чегинде бир нече маршруттарды иштеп чыгуу.

Коомдук транспорттун ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү.
Окуучу

үчүн көбүрөөк мааниге ээ коомдук

транспорттук

каттамдарды изилдөө.
Конкреттүү шарттарга жараша, мейкиндикте багыт алуу боюнча
маселелерди

чечүү

үчүн

натыйжалуу

жолдорун

өз

алдынча

тандап алуу;
"Көргөн

-

көрбөгөн",

"сокур -сокур"

системасынын

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер

менен

иштей билүү ыктары.
Мейкиндикте

багыт алу уда баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каражаттарын кабыл алуу, түшүнүү.
Затт арды т екшерүүдө жана

т уура абалды кабыл алуу жана

ишараттарды калыпт андыруу.
Окуучунун

турганда,

дайыма өткөн ориентирде
кыймыл

менен

горизонталдык

поза

(д убал, тосмо тепкич)

кабыл

тегиздикте

Тоскоолдуктарды
Туура

столдо, партада, стулда, басууда,
алуу.
туура

өз алдынча

окууда,
абалды

кабыл

жазууда,
алуу

.

табуу жана качууда туура абалды кабыл алуу

ири объектилерди, текшерүүдө

алуу. Бири -бири менен,

жупта

туура абалды кабыл

басууда туура абалды кабыл

алуу.
Багытты көрсөтүүчү
Баланын

боюнан

туура ишарат.

жогору же төмөн

туура абалды кабыл алуу. унаага
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буюмдарды

текшерүүдө

чыгып, кирип жатканда туура

абалды

кабыл

баратканда

алуу.

туура

дайыма

абалды

ориентири

кабыл

саламдашууда, коштошууда,

жок

мейкиндикте

алуу.

жолугушууда,

курдаштары жана чон кишилер

менен маектешүүдө туура абалды кабыл алуу.
Коомдук

транспортто, көчөдө, мектеп аянты боюнча, мектеп

има- көргөндөр менен

биргеле шип жана өз алдынча

багыт

алуу.
Тааныш

жана

бейтааныш

бош

орун

менен

өз

алдынча

текшерүүдө туура абалды кабыл алуу.
Түшүп

кеткен буюмдарды алууда туура абалды кабыл алуу.

Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу
Сокурдун

курдаштары жана кишилер м енен бирге жуп менен

алыста басуу абалы. Окутуу, оюндарда жана
багыт алуу. жашоо
Коомдук

иште

биргелешип

учурларын моделдөө.

жайларда

жүрүм

эрежелери.

жүрүм -туруму,

байланыш жана алысты курдаштары жана ата -энелер менен багыт
маданияты

(коомдук

транс портто, театрлардын, ресторандар,

парк,).
Дүкөндө

багыт алуу: сатуучу, кассир, азык -түлүк сатып

алуулар үчүн кайрылуу.
Почтада багыт алуу: кат, посылка жөнөтүү.
Чоочун кишиге жардам сурап менен кайрылуу.
Таяк жана

башка багыт алуу т ифлот ехникалык

каражаттарын колдонууга үйрөнүү
Ак

таяктын сокурлардын багыт алуудагы мааниси, милдети,

түрлөрү
Таяк

жекече тандоо ыкмалары.
менен багыт алуу

методдору: туура кармоо жана

кармоо, коопсуздугу.
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Таяк

менен басуу ыкмалары:

маятник, кайчылаш.

айланта сүйрөп жана тайган,

Таяк менен тепкичте ылдый жана жогору

басуу. Имараттардын жанында ичинде таяк менен басуу,
киши менен

басуу,

көргөн

транспортто таякты колдонуу, таяк менен

тоскоолдукту аныктоо.
Көчөдө өтүп бара жатканда таякты колдонуу.
4.2.3.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
сокур балдардын

жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук
башка субъекттерин
багытталган

адеп-ахлактык

жол менен

уюштурууга

бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын
негизинде жүзөгө ашырат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды
адеп-ахлактык
алардын

жактан

өнүк түрүү

адеп -сезимдерин

калыптандыруу

жана

шартында

жана

тарбиялоонун

адеп -ахлактык
коомдун

максаты

жүрүм-турумун

негизги

улуттук

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды коомдук -педагогикалык
колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы сокур балдарга
өз

өлкөсүн

чыгармачыл,
маанилүү

сүйгөн,

жогорку

адептүү,

жоопкерчиликтүү,

демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү

инсандык

коммуникабелдүү

сапаттарга
жаранын
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ээ:

активдүү,
тарбиялоого

өз

алдынча,

багытталга н.

Программанын негизи
окуучуларды
түшүнүктөрүн,

өзөктүү

жетишкендиктери болуп

тарбиялоо

процессинде

ишмердүүлүк

жолдорун,

сокур

калыптандырылган
туура

инсандык

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил
артта

калган

азиз

окуучулар

балдарды

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты
жана

адеп-ахлактык

жүрүм-турумун

адеп -ахлактык

жактан

алардын адеп -сезимдерин
калыптандыруу

шартында

коомдун негизги улуттук баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды
коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил
артта

калган

азиз

окуучулар

балдарды

адеп -ахлактык

жактан

өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:


инсандык

маданиятты

калыптандыруу

жаатында:
 "жакшы болуу" деген

жалпы адеп -ахлактык ыйгарым өбөлгөнү

түзүү – оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк жана
коомдук-багытталган иш

учурунда адеп -ахлактык талаптардын,

адеп-ахлак нормаларына негизделет;
 «Жакшы деген эмне?» жана «жаман деген эмне?» адеп -ахлактык
ойду пайда кылуу, окуучунун «жакшы» болуу деген сезимди аӊ сезимине орнотуу;
 өздөрүнүн адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү,
адеп-ахлак

нормаларына

жараша

өзүн

башкаруу,

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,

өзүнөн

өзүнүн жан а

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;
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 окуунун

адептик

маанисин

окуучулардын

аӊ -сезиминде

калыптандыруу;
 адептик

негиздерди

жүрүм-турумдун

калыптандыруу

–

окуучулардын

туура

керектигин, коомдо кабыл алынган жакшылык

менен жамандык,

туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ -

сезиминде калыптандыруу;
 негизги

адамдык

баалуулуктары

жөнүндө

элестөөлөрдү

калыптандыруу;
 негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө
элестөөлөрдү калыптандыруу;
 эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин
калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын
мамилени калыптандыруу,
иш-аракеттери

жана

жоопкерчиликти
аракеттерди

адеп -ахлактык тандоо, алардын өз

жүрүм -турумдун

натыйжасы

үчүн

билүүнүн негизинде кабыл алынган иш -

жана

иш-чараларды

бөлүү

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүү,

кыйынчылыктарды

чечүү

жөндөмдүүлүгү,

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын
калыптанышында;


өз Ата-Мекени, кыргыз эли жана Кыргызстандын тарыхы үчүн
сыймыктануу сезимин ойготуу;



улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү

сезүүсү,

алардын

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени
тарбиялоо;
 патриотизмди

жана

жамааттык

калыптандыруу;
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иштерге

таандык

сезимин

 ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер ж ана курдаштары
менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 башка адамдарга ишенимин күчөтүү;
 жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий
жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү
жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;


Үй-бүлөлүк

маданиятты

калыптандыруу

жаатында:
 үй-бүлөгө

коомдун

негизи

катары

мамилени

калыптандыруу;
 окуучулардын

ата -энелерге,

карыларды

сыйлоо

жана

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;
 үй-бүлөлүк

баалуулуктары

калыптандыруу,

гендердик,

жөнүндө
үй -бүлөлүк

элестөөлөрдү
ролдорун,

жана

аларга карата сый мамилени калыптандыруу;
 кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык
салттары менен тааныштыруу.
Акыл

эси жеӊил артта калган азиз окуучулар балдардын

адеп-ахлактык өнүктүрүү Кыргыз Р еспубликасынын жаранынын
адеп-ахлактык

жактан

калыптандыруусунун

аспектилеринин бири болуп

тарбиялык багыттар

маанилүү
менен тыгыз

байланышта.
Билим берүү уюму адептик тарбиялоонун жалпы милдеттерин
улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу
өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил артта калган азиз
окуучулар
(мыйзамдуу

окуучулардын
өкүлдөрүнүн)

жана

алардын

муктаждыктарын

конкреттештире алат.
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ата -энелеринин

эске

алуу

менен

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке
ашыруу,

биздин

өлкөнүн

адеп -ахлак

жана

маданий

каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

жана

жашоого

чыгармачылык

мамиле кылууга тарбиялоо;
 табиятка,

айлана -чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле
эстетикалык

идеалдар

жана

кылууга тарбиялоо,

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
(Эстетикалык билим берүү).
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

ишмердүүлүктөрдүн

берип,

формалары,

багыттарды

түрлөрү

менен

ар

түрдүү

толукташы

мүмкүн.
Балдарды

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп ул уттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну
педагогикалык

уюшулган процесси;
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-адеп-ахлактык

өнүгүү

инсандын

-

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемд өөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,

бир бүтүн дүйнөнүн,

мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
Программа практикалык жашоо ишмерд үүлүктө ишке ашыруу
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер
адеп-ахлактык

идеалдарын

жана

рухий жана

баалуулуктардын

өзөктүү

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкарк ы
иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун
усулдары менен; чоӊдор жана балдар ортосундагы байланыш жана
кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин
уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;
белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канаа ттандыруу үчүн
арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал
болуу менен.
Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши
үчүн

бардык

коомдук

катышуучулардын

-

тарбиянын

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар
кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана
спорт, массалык маалымат каражаттарынын.
Программа камсыз кылууга тийиш:
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 ар

бир

баланын

алган

билимин,

жүрүм -турум

ченемдерин, өздөш түрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга
жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;


тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы
ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн
түзүү.
Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү

программасы

төмөнкү

сыпаттаманы камтууга тийиш:
адептик тарбиялоо ишин уюштуруу формаларын, максаттарын
жана

милдеттерин,

тарбиянын

күтүлгөн

жыйынтыктардын

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, акыл эси жеӊил артта калга н
азиз окуучулар балдардын жүрүм -турум үлгүлөрүн.
Адептик

өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл эси жеӊил артта калган азиз
окуучулар

үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

балдардын билим

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктө рүн эске алуу менен Уюм
тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн.
Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын
артта калган азиз окуучулар

акыл эси жеӊил

адеп -ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө

жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган

түшүнүктөрүн (адеп-

ахлак

колдонуу

жана

жалпы)

реалдуу

жашоодо

жөндөмүн

өнүктүрүү .

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
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Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,
соолукту

сактоо

жана

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

сергек

калыптандыруу,

жашоону

ден

уюштуруу

экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.
Экологиялык

маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
көрүүсү начар окуучуларга
бөлүгү болуп саналат,

билим берүү жараянынын ажырагыс

жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине

(системалуу, үзгүлтүксү з, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан
тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын
(көрүү милдеттерин абалын эске алуу менен, атайын билим берүү
муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган

анализаторлорго

таянып, байытуу жана практикалык өн үктүрүү ) принциптерге
таянат.
Программанын
айлана

чөйрөнүн

максаты:

жогорулатуу

экологиялык

ылайык

жана

жана

коомдук

коопсуз

жана

жүрүм -

тажрыйбасын байытуу менен ден -соолукка пайдалуу жана коопсуз
жашоо негиздери экологиялык маданиятын калыптандыруу.
Программанын милдеттери:
 окуучуларды

окутуу шарттарын

санитардык -гигиеналык

нормаларга ылайык келтирүү;
 жамаатта

жагымдуу

психологиялык

жана

эмоционалдык

климатты камсыз кылуу;
 балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап
калууга салым кошуучу

психологиялык жардам менен

камсыз кылуу,
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 тышкы дүйнө менен баланын

ортосунда дени сак мамиле

түзүү;
 дүйнөнүн

органикалык

элдердин,

маданият

биримдиги
жана

жана

жаратылыштын,

диндердин

ар

түрдүүлүгү

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл
эмгекке түрткү болуу, иштин

жыйынтыгына

багыт алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
 окуучулардын

сергек

калыптандыруу

үчүн

программасынын
денелик,

жана

эс

коопсуз,

материалын

адеп -ахлактык

бекемдөө,

коопсуз

алууну

жашоо

саламат

колдонуу

жана

жашоо

менен

алардын

ден

соолугун

руханий

камсыз

мадани ятын

кылууга

байланышкан

маселелерди талкуулоо.
 Кыймыл

режимин

сарамжалдуу

уюштурууну,

с порттук

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу
физикалык

өнүгүүнү,

организмдин

ылайыкташуу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган
дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;
 туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар
адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз
карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык
сабаттуулукту,

эко -маданий

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн
маданиятты калыптандыруу;
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баалуулуктардын
жүр үшүндө

негизги

экологиялык

курчап турган чөйрөнү коргоо

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын
алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган
чөйрөнү

коргоо боюнча иш -чаралардын

учурунда ж.б.);

табият менен тажры йбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу
ата-энелер

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

менен

билим

берүү

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо
боюнча биргелешкен иш -чаралары;
 мониторинг жүргүзүү.

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып н егизделген болушу керек.
Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякатт ар.
Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Сабакта
коопсуз

психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана

жашоону

калыптандыруу

боюнча

жасалган

иштердин

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден
соолук
талаптарды

сактоо
жана

ашырылат. Сабактан

технологиялары,
ченемдерди

ө ткөрүү

санитардык -гигиеналык
жолу

менен

жүзөгө

тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы
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кыймылдуу

оюндарды

уюштуруу,

сергек

турмуш

жумасы,

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн
тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, меди циналык
кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.
Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу
модели

жол

инспекторлору

менен

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды

жолугушуу

аркылуу,

уюштуруу аркылуу ишке

ашат.
Төмөнкү

көрсөткүчтөр

программанын

жалпыланган

жыйынтыгы катары чыга алышат:
1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү
тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн
анализаторлор ж.б..);
2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө
коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү,
анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун
билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;
3.

оорунун

айынан

сабактарды

калтыруу

санынын

динамикасы.

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын мазмуну
Коррекциялык иштин программасы камсыз кылуусу керек:
 билим

берүү

уюмунун

кыйынчылыктарын жана
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шарттарына

көнүү

өзгөчө билим берүү (анын

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо
сокур окуучуларды

изилдөө жүргүзүү;

 топтук жана жекече
(анын

ичинде

максатында

түзөтүү жумуштарын ишке ашыруу

логопедиялык),

окуучулардын

атайын

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;
 сокур

окуучуларды коомдук көнүкт үрүү жана коомго

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;
 окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана
көндүмдөргө

илгерилетүү,

сокур

психикалык жана эмоционалдык

окуучулардын

абалы

жөнүндө

маалымат берчү учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 билим берүү жана күнүмдүк жашоодо

окуучулардын

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;
 сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздө штүрүүдө
окуучулардын

күтүлгөн

натыйжаларга

жетүүсүнө

баа

берүү.
Түзөтүүчү иштин
Жалпы

негизги мазмуну жана

башталгыч

билим

берүү

багыттары

баскычындагы

сокур

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги
мазмунун чагылдыруучу, өз ара ба гыттарды камтыйт:
Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү
үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,
өнүгүү

жана

ден

соолугунун

камсыз кылат.
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окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн

аныктоону

Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:
окуучулардын
аныктоо

белгилүү

үчүн

бир

окуу

муктаждыктарын

психологиялык -педагогикалык

жана

медициналык текшерүү:
- окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө
шарттарын аныктоо;
таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү
мазмунун

өздөштүрүүдөгү

өзгөчө

кыйынчылыктарын,

жана потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;
- окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана
эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;
окуучулардын өнүгүү
өздөштүрүүдө

динамикасын,

алардын

ЖББ БЫББПты

ийгиликтерин

мониторинг

жүргүзүү;
изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу
максатында

коррекциялык

иш -чаралардын

түзөтүүнү

иштеп чыгуу.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү
психофизикалык
өнүгүүсүн

өнүгүүнүн

жана

билим

иш

окуучулардын

жетишсиздигин,
берүү

жеке

мазмунун

инсандык

өз дөштүрүүгө

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү иш өзүнө камтыйт:
 класстагы

бардык

окуучулардын

инсандык

өнүктүрүү

үчүн жайлуу психологиялык чөйрө түзүү;
 окуучунун

жекече

психологиялык

жактан

программасын (мугалимдер менен) даярдоо;
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коштоо

 окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып билүүчүлүк

кызыкчылыгын

өнүктүрүүгө

багытталган

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;
 окуучуларды
жекече

оптималдуу

кийлигишүү

өнүктүрүүгө

программаларын

топтук

ал ардын

жана
өзгөчө

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп
чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана окутуу методдорун);
 окуучулардын

өнүгүү

бузууларын жоюу үчүн зарыл

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды
жүргүзүү;
 инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү,
жүрүм-турумун тууралоо;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 сокур

окуучунун

сунуштар

окутуу

комплексинин

жана

билим

ишке

берүү

ашыруу

(ар

боюнча
түрдүү

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынган)
Кеӊеш

иши

окуучуларды

билим

берүү

процессинде

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр
иштеген адистерди окуучулар

менен

үчүн окутуунун, тарбиялоонун,

өнүктүрүүнүн ар кандай психологи ялык-педагогикалык шарттарды
ишке ашырууну камсыз кылат
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
- жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн
болгон жардамды берүү жана

конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.

1112

-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн
тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш
берүү;
Маалыматтык-агартуучу иш

окуучуларды

окутуу жана

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин ж ана
курдаштары

менен

өз

ара

аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге
түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
-мугалимдер

жана

категорияларынын

ата -энелер

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
- маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;
-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу
үчүн психоло гиялык агартуу иштерин жүргүзүү;
-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн
калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
Азиз-сокур

окуучулардын

өздөштүрүүсүнүн

түзөтүү иштеринин программасын

пландаштырылган

натыйжалары

болуп

төмөнкүлөр чыгат:
 микро жана макро мейкиндикте багыт
калыптандыруу

жана

макромейкиндикте

ыктарын мыктылоо;
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алуу көндүмдөрүн
багыт

алуунун

 Бардык

сакталган

ишмердүүлүгүндө

анализаторлорду

багыт

колдонуу ыктарын,

алуу

оптикалык түзөтүү

каражаттарын жан а тифлотехникалык каражаттарды колдонуу
мүмкүнчүлүгүн

өздөштүрүүгө;

тааныш

эмес

(стандарттык

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно
билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү
түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда

аларды э ске

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

кайрылууну үйрөнүү;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер
жана

курбулары

менен

баарлашуу

ыктарын

өнүктүрүү;

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын
өнүктүрүү

(кабылдоо,

түшүнүү,

өндүрүү,

пайдалануу);

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;
 инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык
анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол
менен

ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти,
эмоционалдык

сезимталдыгын

иштеп

чыгуу;

өзүн -өзү

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;
 предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн
жайылтуу

аркылуу

ишмердүүлүктүн

сезүү

толуктоочу

предметтик-практикалык

тажрыйбасын
жолдорун

көндүмдөрдүн

байытуу;
өздөштүрүү;

(анын

ичинде

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;
 кырдаалга

ырааттуу

дүйнө

сүрөтүн

куруу

мүмкүнчүлүгүн

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өн үктүрүү;
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сокурлардын

таанып

билүү

мүмкүнчүлүгүн

кеӊейтүүчү

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда
окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык
тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу
ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук
иште

активдүүлүгүн

жогорулатуу;

жашоодо

өз

алдынчалуулугун жогорулатуу.
 Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;


коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү

элестөөлөрдү

(ар

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;
 Айлана

чөйрөдөгү ад амдардын

маанайына, өзүн сезүүсүнө,

абалына көӊүл бурууну өнүктүрүү.
Түзөтүүчү

ишинин

программасын

ишке

ашыруу

боюнча

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.
Түзөтүүчү иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү
уюмунда

иштеген

механизмин

ишке

адистердин
ашыруу

ортосунда

үчүн

негиз

өз

ара

аракеттенүү

болгон

комплекстүү

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук мазмундуу мүнөздөмөлөрү

түзөтүүчү иш

маалыматтарды эске

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан изилдөөнү:
дарыгерлер,
тараптуу

психологдор,

жана

эмоционалдык

мугалимдер)

комплекстүү
эрк

окуучуну

(таанып

сферасын,

билүү

окуучулардын

изилдөө;

ишин

ар

изилдөө,

жүрүм -турумун)

окуучуну изилдөө.
Түзөтүүчү
ашыруу

иштин сокур окуучулардын программасын ишке

үчүн

адистер

натыйжалуулугу

өз

негизинен

ара

аракеттеринин

коомдук

өнөктөштүктү

механизмин
өнүктүрүү

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана
үй-бүлөнүн

жооптуу

билим
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берүү

мекемелери

менен

кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөт түк
эмес)

жана

органдарга

билдирет;

майыптар

жана

ата -энелер

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.
Кыргыз / орус тили:
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү

Угуу. Оозеки

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.
тексттеги угуп жаткан

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу анын мазмуну билдирүү.
Окуу.
Үн
Муундук

чыгарып окуу .

Л. Брайль чекиттик арибин колдонуу.

окуудан сөздөрдү түшүнүп

туура

окууга

өтүү.

Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине ылайык
ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу. Сөздөрдү, сөз айкаштарын,
сүйлөмдөрдү

жана

кыска

тексттерди

түшүнүп

окуу.

Тыныш

белгилерине ы лайык басым жана тыным менен окуу.
Ичинен окуу. Окуу текстин түшүнүү.
Тексттердин түрлөрү менен иштөө. Тексттердин түрлөрү
жөнүндө

жалпы

элестер:

окуу

жана

көркөм.

Тексттин

өзгөчөлүктөрү. Текстте колдонулган сөздөрдү жана сөз айкаштарын
түшүнүү. Текстти

сүйлөмдөрдөн

жүзүндө иштеп чыгуу. өз алдынча
маселе, тексттин түзүмү;

айырмалай көндүмдөрүн иш
теманы, аныктоо, негизги

ичинен маанилүү бөлүктөрүн тексттен

бөлүү. Жамааттык талкуулоого катышуу: суроолорго жооп бере
билүү, тема боюнча, жолдошт орунун сөздөрдөн уга текстти менен
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маектешүүнүн жүрүшүндө жооп толуктоо.
же анын бир бөлүгүн,
Окуу

Текстти

план менен

негизги сөздөр боюнча айтып берүү.

милдетине ылайык оозеки

монологдук баяндоонун

практикалык өздөштүрүү (сүрөттөө, баяндоо, о й жүгүртүү). Окуу
жана

күнүмдүк

өздөштүрүү

кырдаалдарда

(саламдашуу,

сөз

коштошуу,

этикетинин
кечирим,

эрежелерин
ыраазычылык,

суроо-талап менен кайрылуу).
Жазуу.

Колдордун

моторикасын өнүктүрүү.
багыт алуу ыктарын

эркин кыймылдарын жана манжалардын
Такта

мейкиндигин де жана баракта

өнүктүрүү. Айтылышы менен

жазылышы

карама-каршы келбеген сөз жана сүйлөмдөрдү айтуу менен жазуу.
Сөздөр жана сүйлөмдөр. Сөздү талдоо үчүн материал, изилдөөнүн
объектиси катары кабыл алуу. .

Белгилүү эрежелер бо юнча

угуп,

окуп көчүрүп жазуу. Сөздүн

маанисине көз салуу. Сөз

жана

сүйлөм
тандап,

ортосундагы айырма. Сүйлөм

менен иштөө: сөздөрдү

тартибин өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.

Берилген

интонация менен сүйлөмдү куруу.
Математика
Пропедевтика.
Буюмдардын касиеттери
Кээ

бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол
жакта) жана башкалар.
Салыштыруу
Эки буюмду салыштыруу, катар сабактар.
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Көлөмү,

аянты

менен

салыштыруу

ири,

чоң,

кичине,

ошончолук көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол
эле баллга. өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу:
узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке);
узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, жоон, и чке); бирдей,
узундугуна

барабар

бирдей, бир
тереңдик

(туурасы,

бийиктиги,

тереңдик,

туурасы);

түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы, бийиктиги

жана

туурасы).

узундугу

үч

же

төрт

заттар

менен

салыштыруу (туурасы, бийиктиги, кылдат, туурасы); Мындан ары,
кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке, жоон); узун, кыска
(кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке).
Массасы боюнча

эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор,

жарык, оор, уламдан -бирдей, тартылуу күчү менен окшош, мисалы,
тартылуу күчү сыяктуу э ле, анткени, анын (салмагы) (бирдей, бир
түрдүү, ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт заттар менен
салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ жеӊил;
Заттар

жана алардын компоненттеринин саны, предметин

салыштыруу. эки же үч тийиш калкты салыштыруу. Сөз : канчалык
көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле суммасы, бир аз, бир, бир, эч ким.
Кичинекей

тийиш

калктын

бир -бир,

алар

же

алардын

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу: көп,
аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.
Объектилердин мейкиндикте, түздүктө абалы.
Объектилердин мейкиндикте, түздүктө абалы боюнча бири бирине
жогорку,

окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол,
төмөнкү,

жогоруда,

төмөндө,

алыс,

жакын,

боюнча,

жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, менен, жана, алдында,
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артында,

жогоруда,

төмөндө,

ортосунда,

өз

ара

борборунда,

алдында.
Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто
(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол
эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үстүнкү оң, сол,
төмөнкү оң, сол бурчунда.
Бирдиктер жана алардын катышы
Убакыт бирдиги - сутка. Сутка: эртең менен, түштөн кийин,
кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч, убагында,
узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.
Курагы

боюнча салыштыруу: жаштар, к арылар, жаш, же

болбосо улуу.
Геометриялык материал
Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб,
жыгач.
Сандар

жана

көлөмдөр.

Буюмдарды

эсептөө.

Нөлдөн

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана
разряддар. Кошулучулардын
менен

суммасы катары көп орундуу сандар

тааныштыруу. Сандарды

салыштыруу жана сандардын

тартиби, салыштыруу белгилери.
(грамм,
убакыт

килограмм,
бирдиги

центнер,

(секунда,

Салмакты өлчөө бирдиктери

тонна);

мүнөт,

көлөм бирдиги

саат).

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир

Бир

тектүү

(литр),
өлчөө

тектүү көлөмдөрдү

салыштыруу жана эсептөө. Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири,
төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
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Арифмет икалык амалдар.
Кошуу,
амалдардын

кемитүү,

көбөйтүү

компоненттеринин

жана

бөлүү.

аттары,

Арифме тикалык

белгилери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз
бир компонентин табуу.
Кашаалуу жан а

Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма.

кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби.

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө

арифметикалык

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу
жана топтоо; сумманы жана айырманы санга көбөйтүү).
Көп орундуу сандарды жазуу түрүн дө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү текшерүү
аракеттер,

тууралыгын

ыкмалары
баалоо,

(алгоритм, тескери иш -

жыйынтыкты

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).
Текстт ик маселелер менен иштөө
Тексттик

маселелерди

Мамилелерди

камтыган

арфметикалык
маселелер:

(мынчага аз, мынча эсе аз)

жол

эсеге

менен

көп,

ч ыгаруу.

мынчага

көп

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын
жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү

жолун

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар
жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны

жана анын

үлүшү табуу боюнча маселелер. Мейкиндик мамилелер.
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жалпы

Геометриялык фигуралар .

Предметтердин мейкиндикте жана

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол,
ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык,

бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик

бурчтук, төрт бурчтук, а йлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга
чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык
фигуралар.
пирамида,

Таануу

жана

айтуу:

куб,

шар,

параллелепипед,

цилиндр, конус.

Геомет риялык көлөмдөр аларды өлчөө .
узундугу. Узундук

Үзүк

бирдиги (мм, см, дм, км).

сызыктын

Периметр. Көп

бурчтуктун периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ).
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.
Маалымат
байланышкан
маалыматты

менен

ишт өө.

маалыматтарды

Эсеп,

көлөмдү

чогултуу

жана

өлчөө

берүү,

менен
алынган

турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана

сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана»,
«жок», «эгер ... анда ...», «чыныгы / жалган экенин .. .», «ар бири»,
«баардыгы»,«кээ

бири»).

Передметтердин,

сандардын,

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча
даярдоо. Маалымат

издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу,

түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны окуу жана толтуруу
Табият таануу.
Адам жана жарат ылыш
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Жаратылыш бизди курчап турат, бирок адам тарабынан түзүлгөн
эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз
жана жандуу жаратылыш. Объекттердин белгилери (түс, формасы,
салыштырмалуу
жайгашуусу

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

ж.б.).

сол,
мисал:

Мейкиндикте

жогору,
жыл

төмөн,

предметтерд ин

ж.б.).

мезгилдеринин

Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Бардык табигый

объек ттер заттардан турат.

Айлана

заттардын

-чөйрөдөгү

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер,
суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар.
Заттар, суюктуктар, газдар
Жылдыздар

менен жөнөкөй практикалык иштер.

жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета,
Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус
Жердин

модели

катары.

Географиялык

карта

жана

план.

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана
картада жайгашуусу.
Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.

Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү
аймактагы

(байкоолордун

негизинде).

Өзүнүн

туулган

жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба ырайы, анын

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар,
шамал).

Өз аймактын аба -ырайы.
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Жер кыртышынын формалары:

өрөөндөр, тоолор, адырлар, ко лоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн
жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз
Жер кыртышынын формалары:

аймагынын

(байкоолордун негизинде кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), ада м тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. С уу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

касиеттери. Суунун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

а ймагынын

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Жапайы,

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси.

адам

маданий
жашоо

жана

бөлмө

чарбачылыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.
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Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын
жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азыктүлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын,
сойлоп

жүрүүчүлөр,

айырмачылыктары.
өзгөчөлүктөрү.

канаттуулар,
Ар

кандай

Жаныбарлардын

жаныбарлар

жана

жаныбарлардын
көбөйүүсү.

алардын

тамактануу

Жапайы

жана

үй

жаныбарлары. Жаратылыш ме нен адам турмушунда жаныбарлардын
ролу. Жапайы
жаныбарларын

жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй
багуу.

Өз

аймагынын

жаныбарлары,

алардын

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (к үн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

Табигый

жаныбарлар

үчүн

жааматтын
азык -түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзам дарды

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

мисалынын

Иш

өздөштүрүүсү.
жана

терс

негизинде).

менен адам

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын
Жаратылышка

таасирлери
Табияттагы

адам

(тегерегиндеги
жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылы ш коруктары,
улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
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Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү,
сыйлоо.
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдо рго колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үйбүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мекте п окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
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жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир ад амдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын негизги мыйзамы. Бал а укуктары.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана
мекендештер
катары.

ортосундагы
Өзү

өзгөчөлүктөрү,
аттары,

байланышты

туулган
кесиптери.

турмуштук

жердин
Өз

бекемдөө

адамдардын

каражаты
эмгегинин

аймагынын жашаган элдердин

өзгөчө лүктөрү,

салттары.

Тууган

жерине

тарыхынын маанилүү окуялары.
Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.
Мектеп окуучусунун

күн тартиби,

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,

эмгек жана эс алуу
таза абадагы оюн ден

соолугун сактоо жана бекемдөө ү чүн шарт катары. Чыӊ ден соолук
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үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын
номерлери.

Жеӊил

жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн

мектепке чейинки жол, жолдо

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын

ар к айсы мезгилинде

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт
коопсуздугунун

эрежелери,

газ,

электр

энергиясын,

сууну

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм турум эрежелери.
Көркөм искусст во жана т ифлографика
Техникалык каражатт ар менен рельефт үү чийүү ыкмалары .
Сокур окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.
Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш
мааниси.

Сокурлар

Н.В.Клушиной,
чийүү

үчүн

үчүн

үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского,

«Школьник»

приборлор.

ж.б. приборл ор.). Куралдар жана

Рельефтүү

сүрөттөрдү

жүргүзүү

үчүн

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар
менен

иштөөнүн

коопсуздук

чаралары.

Прибордо

багыт

алуу.

Куралдар жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирд ей
бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары.
Сүрөт

тартуу ыкмалары.

иштөө

техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.

Сүрөттөрдү окууда
түшүнүктөрү
таныштыруу.

(сол-оӊ,

кагазда, пластикалык массада, тасмада
мейкиндикте багыт алуунун
жогорку

төмөнкү,

ортоңку)

менен

сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска,

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм
Заттарды

башталгыч

түзүлүшү, өлчөмү,

боюнча салыштыруу,

көлөмү,

мейкиндиктеги

рельефтүү сүрөтү мене н
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түшүнүгү.
абалы

байланыштыруу.

Формасы

жөнөкөй

буюмдарды

геометриялык

эталондорго

окуу. Геометриялык формалардын

жакын

айкалышын

камтыган буюмдарды окуу. Татаал формадагы буюмдарды окуу. Ар
кандай

татаалдык

деӊгээлдеги

сүрөттөрдү

тартуу

ыкмалары.

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.
Даяр
аткаруу.

формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды
айкелчилик

көндүмдөрүн өздөштүрүү.

Пластилинден

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.
Нат урадан т арт уу.
Сызыктардын ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,
тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу
буюмдун

формасын

өткөрүү.

түшүнүктөрдү

калыптандыруу.

«Школьник»,

«Графика»).

Контур

түшүнүгү.

(Приборлор:

Кесиндини

Контур

Н.В.Клушинанын,
бирдей

бөлүктөргө

бөлүштүрүү. Тик бурчтуу буюмдардын у зундугу жана туурасынын
катышы.
Предметтин сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен

салыштыруу.
Предметтик

дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен

мейкиндикте аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи.
Окшоштуктар

жана

ортосундагы

айырмачылык.

Мүнөздүү

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.
Табигый формалар.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде

болгон буюмдарды натурасынан тартуу. Трафареттерди колдонуу,
даяр

элементтерден

Предметтин

сүрөтү

аппликацияларды
жана

жасоо,

рельефтүү

салыштыруу.
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ийлеп -чаптоо.

тартылышы

менен

Формасы

көлөмдүү геометриялык (оюнчук)

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар

негизде

болгон

бир элементтин обочолонтуу

жана белгилөө.
Кубиктерден

куруу,

трафареттерди

колдонуу,

даяр

элементтерден аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо. Предметтин
сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу. Өсүмдүк

формаларын натурасынан тартуу.
Изилдөө
салыштыруу.

алгоритмдери.

Структурасынын

анализи,

Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү

рельефтүү тартылышы менен окуу.

жана

Аппликацияларды

жасоо,

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Жаныбарлардын

сүрөтүн

натурасынан

тартуу.

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.
Түзүлүшүнүн
Буюмдун

анализи,

салыштыруу.

рельефтүү тартылышын

Мүнөздүү

окуу жана

белг илери.

натурасы менен

байланыштыруу. Аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо, буюмдун
рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Декорат ивдик сүрөт .
Кыргыз

оюм-чийимдери,

анын

дайындалышы,

жана

турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.
Оюнун тийип сезүү

аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун

анализи. Жасалгалоо түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек,
ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.
өнөрчүлүктө

Көркөм

өнөр жана кол

ыргактын ролу.

Жөнөкөй оюну сапта даяр формалардан аткаруу.
оюларын

трафаретти

колдонуу

жасалгаларын аткаруу.
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аркылуу

Өсүмдүк

жабык

үлгү

Пластикалык

материалдардан

изилденген оюулардан

ар

кандай

жасалгаларды аткаруу.

темаларга

Декоративдик -

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалану у.
Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар
кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.). Көркөм
түзүү үчүн ар кандай

материалдар менен иштөөнүн

образын
башталгыч

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы чоюу,
кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).
Көркөм

долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Мат ериалдарды кол менен кайра ишт ет үү т ехнологиясы.
Көркөм сапаттын элементт ери.
Материалдар жөнүндө жалпы түшүнүк , алардын келип чыгышы.
көрүү,

тийүү

элес

негизинде

изилдөө

материалдары

жана

өзгөрүүсүз талдагычтары.
Ишти

аткаруу

үчүн

материалдарды

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын
боюнча материалдарды тандоо,
продукт

багытына

жараша

даярдоо.

Материалдарды

структуралык өзгөчөлүктөрү
муга лимдин жардамы менен

кайра

иштетүү

материалдарды

пайдалануунун тиешелүү ыкмалары, пайдалануу.
Материалдарды иштетүү үчүн

(колдонулуп жаткан куралдардын

аттарын билим, масштабы, пайдалануу шарттары) үчүн аспаптар
жана жабдуулар , аларды сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу
үчүн ыкмаларын ишке ашыруу. куралдар менен иштеген коопсуздук
чаралары.
материалды
операцияларды

кол менен иштетүү үчүн негизги
атоо

жана

аткаруу:
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эсептөө

технологиялык

бөлүктөрүн

(үлгү

шаблон үчүн, шаблондо р, Брайл сызык менен полигон, компас),
тандоо ден (жашына, кайчы менен кесип) бөлүгүн түзүүдө (ийилип,
кабатталып, ж.б.), жамаат продукт (желим, жип, зым, сай жана
башка

бирикмелер),

даяр

продукт

же

алардын

бир

бөлүгү

(аппликация ж.б.). Кыргызстандын ар ка йсы элдеринин (жашылча,
геометриялык жана башка жасалгалар)

оюу -мүнөздөмөлөрүнө

ылайык аткарылышы.
Жөнөкөй практикалык маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй өлчөө
жана курулуштарды пайдалануу. Белгилүү

бир ишти -контролдоо

жана акыркы продуктысы (мугалимдердин жардамы менен).
Куруу жана моделдешт ирүү
Кандайдыр

бир продуктунун дизайны түзүү сыяктуу долбоор

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана
башкалар.).
долбоор

Продукт,

жөнүндө

өндүрүмдүн

түшүнүк.

чоо -жайы

Түрлөрү

бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга

жана

(жалпы).

Продукт

байланыштыруучу

негизги талаптар (дал келген

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).
Долбоорлоо

жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды

моделдөө.
Дене тарбия.
Дене т арбия жөнүндө билимдер
Дене

тарбия.

Дене

калыптандыруу. Дене

тарбия

жөнүндө баштапкы билимдерди

тарбия

ден соолуукту бекемдөө үчүн

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө,
лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар
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катары. Дене

тарбия

көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү

жүктөмдөр.
Машыгуу

учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды
тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык көнүгүүлөр . Физикалык көнүгүүлөрдүн
сапаттардын

өсүшүнө

көнүгүүлөрдүн
физикалык

жана

спорттук

сапаттарын

физикалык

физикалык

өнүгүүсүнө

таасири,

техникасынын

негиздери.

Негизги

өнүктүрүү

менен

дене

тарбиянын

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуу лук.
Спортт ук иш-ыкмалары.
Өз алдынча машыгуулар .

Дененин

туура турушуна шарт

түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды
өнүктүрүү

үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден

соолукту чыӊдоо

боюнча иш -чараларды аткаруу; (эртең м ененки

машыгуу, физкультминуткалар).
Өз

алдынча оюндар жана оюн -зоокт ор. Таза

абада ойной

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында
жана спорттук залда). Оюндардын
мыктылык.

эрежелерин сактоо. Физикалык

Дене -бойду туура кармоо, ан ын

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,

ооруларын алдын

физкультминуткалар

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды

өнүктүрүү

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн
топтому.

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чы ӊдоо

ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

командалары

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

аракеттери; мугалимдин

жана

колоннада тизме

көрсөтмөсү менен жөнөкөй
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ыкмалары.

буйруктарын

тизмеде

аткаруу.

Буюмдар

менен

(гимнастикалык

таяктар,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар жок
көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
Таяныч секириктер : гимнастикалык эшекке
ишке

ашыруу

үчүн

имитациялык

чуркап чыгууну

көнүгүүлөр

(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, жүгүрүү,
ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып,
жөргөлөп,

гимнастикалык

кыймылдары.

тактадан

басуу

аркылуу

жоюу

Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга

керектүү тараптан жакындоо, т уура жана так көтөрө билүү, туура
кысуу,

аны

так

гимнастикалык

жана

аяр

таяктар,

коюу

(предметтер:

обручтар,

шарлар,

скамейкалар,

мат,

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
Лыжа тебүүгө окутуу . Лыжа

менен басуу; бурулуу; түшүү,

көтөрүлүү; токтотуу.
Сүзүү. Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү
кыймылдар; калкууга үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана
буттардын кыймылдарын

макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. Суудагы

оюндар. Кыймылдуу жана спорттук оюндардын элементтери.
Гимнастика

элементтери : тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана
Лыжа

окуу

координацияны өнүктү рүүгө көнүгүүлөр .

материалы

шамдагайлыкты жана

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

Спорттук оюндардын материалы боюнча:
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Футбол:

Туруктуу

жана

тоголоткон

топту

согуу;

топту

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу
оюндар.
Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар;
топту тосуу;

топту сактоо; шакекче түбүнөн эки колу менен бир

жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир
топту кармоо жана мугалим менен бир жупт а топту ыргытуу жана
тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу оюндар.
Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жагынан
эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү
(төмөндө бир колу менен).
Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмал ары; волейбол
материалы боюнча кыймылдуу оюндар.
Ар түрдүү элдердин кыймылдуу оюндары.
Роллингбол жана гандбол
Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.

Чуркоо менен басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп,
старт менен

ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку

баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир

буттап, эки бутт ап бир орунда жана жылуу менен; узундукка,
бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип
секирүү.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак
Ийкемдүү дене т арбия.
Физикалык

калыбына

келтирүү.

Ийкемдүү

көнүгүүлөр ар түрдүүлүгү. Туура дем алуу.
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дене

тарбия

Адамдын дене

келбети.

Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга талап,

алардын эрежелери. Дене тарбия көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр.
Тренажёрдогу

көнүгүүлөр . Көрүү жана

ийкемдүү дене тарбия

көнүгүүлөрү.
Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:
Жалпы көнүгүүлөр.
Катардагы

көнүгүүлөр. Даярдоочу

көнүгүүлөр. Жалпы

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Буюмдар менен жалпы өнүктүрүүчү
көнүгүүлөр.

Негизги

көнүгүүлөр. Мурда
Кыймылдуу

кыймылдарды

калыптандыруучу

өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо.

оюндар.

Бий

элем енттери.

Дем

алуу

көнүгүүлөрү.
Медициналык - түзөт үүчү көнүгүүлөр.
Дем алуу көнүгүүлөрү
үчүн). Далы

жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн

көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр

( окуучулардын биринчи тобу

Таман
(2-топтун

булчуӊдарын

калыптандыруу

окуучулары

үчүн).

үчүн

Муундардын

кыймылдуулугун калыптандырууга багытталган көнүгүүлөрдү
аткаруу.
Сабактар
топторунун

карама -каршылыктарды жана жеке булчуң
жогорулатуу

боюнча

врач -офтальмологдун

сунуштарын эске алуу менен өткөрүлөт.
Көрүү

функциясын

жакшырт уу үчүн көнүгүүлөр.

Түзөтүү-өнүктүрүүчү
Координациялык

багыттагы
ыкмаларды

өнүктүрүүчү

Чыдамкайлыкты өнүктүрүү боюнча

көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр. Эптүүлүктү

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн
көнүгүүлөр.

Көрүүсү

сакта лган

окуучулар үчүн

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын
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көздүн

жакшыртуу

үчүн

көнүгүүлөр.

Табигый

кыймылдоо

мүмкүнчүлүгүн

турукташтыруучу көнүгүүлөр.
Дарылоо т ренажёрлорундагы көнүгүүлөр .
Велотренажёрдогу
көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр.

"Ден соолук" тренажёрунда

Чуркоо

боюнча

көнүгүүлөр.

Коомдук-турмуштук багыт алуу
Жеке гигиена:
Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.
Балдар

менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. Коомдук
жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, тиштерди
күтүүгө пайдалануучу ар түрдүү тазалык каражаттарын колдонуу.
Жеке туалеттик буюмдарды сактоо.
таракты тазалоо эрежелери.

Чачын тароо, таракты сактоо,

Кол жуу үчүн щётка.

Кийим жана бут кийим.
Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар
жана балдар үчүн кийимдер. Сезон боюнча кийим.
Кийимдин он жана терс жагы. Кийим бөлүктөрү.
Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары.
Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;

Кийим сактоо боюнча

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка
менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди планына
ылайык тазалоо: акыр ек, жакасы, төмөнкү буюмдар, толугу менен.
Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу
багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так
ылайык тийиштүү кийим кийүү.
Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан,
жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.
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Бут

кийим, ар кандай буюмдар. Бут

кийим, ар кандай

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим:
кышкы, жайкы, сезондук.
Бут

кийим

бөлүктөрү,

байпак,

апкыты,

кончу,

таманы,

согончогу, батеги.
Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар,
аспаптар.
каралган мейкиндиктеги бут кийимди коюу.
Тамактануу:
Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы,
жыты сырткы келбети.
Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт, балык,
нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү
оромолунан

алып

чыгуу:

ачуу,

чечүү,

мөмө -жемиштерди

чыгарганды,

суюк азыктарды куйганды, ж.б.;

Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак суу
куюу; кесүү аспаптары

жана шай мандары менен иштөө, тамак

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.
бычакты

Тамак - аш даярдоодо

колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп кетен жерлерин

алып таштоо.
Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти
даярдоо.
Дасторкондо жүрүм-турум эрежелерин сактоого.
Турак -жай:
Мектеп

жана

үй

шарттарынын

функционалдык белгилери, үйгө
Эмерек анын бөлүктөрү.
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негизги

мазмунун,

коюлуучу гигиеналык талаптар.

Үйдү

тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазал оо
жабдууларды

колдонуу;

аларды

туруу

үчүн

үчүн зарыл болгон

сактоо

ыкмалары.Бөлмө

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду

коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик буюмдарын
коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдонуу.
Транспорт :
Транспорт
транспортту

каражаттарын

таануу.

пайдалануу.

Жүргүнчү

Жүргүнчү

ташууч у

ташуучу

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча

унаа

табуу. Коомдук

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

чыгуу.

Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл
транспорттук:

айдоочу,

дирижер,

инспектору.

Коомдук

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен
туура

мамиле кылуу:

контролёрго,

айдоочуга

талабы

боюнча,

берүү, сапардын аягына чейин с актоо.
Коомдук

транспорттогу

жүргүнчүлөрдү

жүрүм -турум

эрежелериКепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Сатуу мекемелери:
Дүкөндөрдүн айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.
Соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.
Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.
Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Акча

банкнотторун

пайдалануу.

этикеттин пайдалануу.
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Сатып

алуучунун

сүйлөө

Жүрүм-турум маданияты:
Күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.
Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.
Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
Баарлашуунун

кептик

(калыбын кармай билүү,

эмес

каражаттарын

колдонуу

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылуу.
Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Дүкөндө

жүрүм-турум

эрежелерин

сактоого

жана

жардам

сурап алуу.
Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.
Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.
Белектерди тандоону билүү.
"Мейкиндикте багыт алуу":
Сакт алган

анализат орлорду пайдалануу .

Сакталган

анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө пайдалануу.
Дүйнөнүн үн сүрөт. Объектилердин мүнөздүү касиеттерин жана
сапаттарын шилтеме катары колдонуу (жыт, жер, жаратылыш
угулат). болжолдоо жерлерди оозеки баяндоо. Курчаган буюмдар
жана

алар

менен

иш -

аракет

кылуу

жөнүндө

мейкиндик

элестөөлөрү. Мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү
кызыкчылыктары.

1139

Микромейкиндикт е багыт алуу.
Окуу жумуш ордунда багыт, китепте,
Туура

түшүнүү

жана

мейкиндик

доскада, дасторкондо.

терминологиясын

кепте

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда
чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, төмөндө, анын
жанында.
Башынан

аягына

чейин,

солдон

онго,

солдон

мейкинди к

багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки
өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.
Рельефтүү

пландары жана план боюнча жабык мейкиндикте

багыт. Рельефтүү пландагы шарттуу белгилер.
Буюмдук жана
Жабык

мейкиндик түшүнүкт өрүн өнүкт үрүү.

мейкиндиктин

толушу

жөнүндө

түшүнүктөрү

(класстык бөлмө батир, ашкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш
жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн
колдонуу.
Алардын моделдери, моделдери жана тъшърългён сърёттёлъш
менен реалдуу об ъекттерин катышы.
Мектептердин

аянтындагы

жана

мейкиндик

жайгашкан

толтуруп объектилерин түшүнүктөрү.
Шаардагы

объектилер

жөнүндө

т үшүнүкт өрүн

калыптандыруу: дарактар, бадалдар, газондор, оюн аянтчалары,
көчөлөр, тротуар,

жол чырактары, жер астында гы жана жер

үстүндөгү жол, мектепке жакын жайгашкан аядамалар, үйлөр,
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күркөлөр, дүкөндөр; коомдук транспорт (автобус, троллейбус,
такси, машина).
Багыт

боюнча

максаттар

жана

мейкиндик

түшүнүктөрүн

конкреттештирүү.
Шаар (айыл) жана алардын

предметтик то лушунун негизги

маданий жана коомдук мекемелердин жөнүндө түшүнүктөрүн
түзүү.
Мейкиндикте

багыт

алуунун

негизги

көндүмдөрүн

өздөштүрүү.
Таанып билүү

максаттарын өз алдынча тандап алуу

жана

бөлүү.
Мейкиндикте

багыт алууда

жыйынтыктарга жетишүү

үчүн

толуктоочу жол катары иш-аракеттерин алгоритмдештирүү.
Жабык жана ачык мейкиндиги боюнча багыт алуу
"Карта-жол" түрдөгү сезүүгө

негизделген тааныш жабык

мейкиндикте багыт алуу, реалдуу жабык мейкиндик жана багыт
боюнча окуучулардын түшүнүктөрүн өткөрүү .
Мектеп аянтчасында, мектепте өз алдынча багыт алуу.
Көчөдөн өтүү эрежелери.
Рельефтүү

пландар

жана

долбоорлор

менен

шаар

(айыл)

жөнүндө жалпыланган түшүнүктөрдүн пайда болушу.
Оозеки баяндоо боюнча жабык мейкиндигин пландоо.
Шаардын

чегинде бир нече маршруттарды иштеп чыгуу.

Коомдук транспорттун ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү.
Окуучу

үчүн көбүрөөк мааниге ээ коомдук

каттамдарды изилдөө.
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транспорттук

Конкреттүү шарттарга жараша, мейкиндикте багыт алуу боюнча
маселелерди

чеч үү

үчүн

натыйжалуу

жолдорун

өз

алдынча

тандап алуу;
"Көргөн

-

көрбөгөн",

"сокур -сокур"

системасынын

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер

менен

иштей билүү ыктары.
Мейкиндикте

багыт алууда баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каража ттарын кабыл алуу, түшүнүү.
Затт арды т екшерүүдө жана

т уура абалды кабыл алуу жана

ишараттарды калыпт андыруу.
Окуучунун

турганда,

столдо, партада, стулда, басууда,

дайыма өткөн ориентирде
кыймыл

менен

горизонталдык

поза

кабыл

алуу.

тегиздикте

Тоскоолдуктарды
Туура

(дубал, тосмо тепкич)
туура

өз алдынча

окууда,
абалды

кабыл

жазууда,
алуу

.

табуу жана качууда туура абалды кабыл алуу

ири объектилерди, текшерүүдө

алуу. Бири -бири менен,

жупта

туура абалды кабыл

басууда туура абал ды кабыл

алуу.
Багытты көрсөтүүчү
Баланын

боюнан

туура ишарат.

жогору же төмөн

туура абалды кабыл алуу. унаага
абалды

кабыл

баратканда

алуу.

туура

саламдашууда, коштошууда,

текшерүүдө

чыгып, кирип жатканда туура

дайыма

абалды

буюмдарды

ориентири

кабыл

алу у.

жок

мейкиндикте
жолугушууда,

курдаштары жана чон кишилер

менен маектешүүдө туура абалды кабыл алуу.
Коомдук

транспортто, көчөдө, мектеп аянты боюнча, мектеп

има- көргөндөр менен

биргелешип жана өз алдынча

алуу.
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багыт

Тааныш

жана

б ейтааныш

бош

орун

менен

өз

алдынча

текшерүүдө туура абалды кабыл алуу.
Түшүп

кеткен буюмдарды алууда туура абалды кабыл алуу.

Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу
Сокурдун

курдаштары жана кишилер менен бирге жуп менен

алыста басуу абалы. Окутуу, о юндарда жана
багыт алуу. жашоо
Коомдук

иште

биргелешип

учурларын моделдөө.

жайларда

жүрүм

эрежелери.

жүрүм -туруму,

байланыш жана алысты курдаштары жана ата -энелер менен багыт
маданияты

(коомдук

транспортто, театрлардын, ресторандар,

парк,).
Дүкөндө

багыт алуу: сатуучу, кассир, азык -түлүк сатып

алуулар үчүн кайрылуу.
Почтада багыт алуу: кат, посылка жөнөтүү.
Чоочун кишиге жардам сурап менен кайрылуу.
Таяк жана

башка багыт алуу т ифлот ехникалык

каражаттарын колдонууга үйрөнүү
Ак

таяктын сокурлардын багыт алуудагы мааниси, милдети,

түрлөрү
Таяк

жекече тандоо ыкмалары.
менен багыт алуу

методдору: туура кармоо жана

кармоо, коопсуздугу.
Таяк

менен басуу ыкмалары:

маятник, кайчылаш.

айланта сүйрөп жана тайган,

Таяк менен тепкичте ылдый жана жогору

басуу. Имараттардын жанында ичинде таяк менен басуу,
киши менен

басуу,

көргөн

транспортто таякты колдонуу, таяк менен

тоскоолдукту аныктоо.
Көчөдө өтүп бара жатканда таякты колдонуу.

1143

4.2.3.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
сокур балдардын

жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук
башка субъекттерин
багытталган

адеп -ахлактык

жол менен

уюштурууга

бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын
негизинде жүзөгө ашырат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды
адеп-ахлактык
алардын

жактан

өнүктүрүү

адеп -сезимдерин

калыптандыруу

жана

шартында

жана

тарбиялоонун

адеп -ахлактык
коомдун

максаты

жүрүм-турумун

негизги

улуттук

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды коомдук -педагогикалык
колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы сокур балдарга
өз

өлкөсүн

чыгармачыл,
маанилүү

сүйгөн,

адептүү,

жоопкерчиликтүү,

демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү

инсандык

сапаттарга

коммуникабелдүү
окуучуларды

ээ:

жаранын

Программанын негизи
түшүнүктөрүн,

жогорку

өзөктүү

активдүү,
тарбиялоого

өз

алдынча,

багытталган.

жетишкенди ктери болуп

тарбиялоо

процессинде

ишмердүүлүк

жолдорун,

сокур

калыптандырылган
туура

инсандык

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил
артта

калган

азиз

окуучулар

ба лдарды

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты
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адеп -ахлактык

жактан

алардын адеп -сезимдерин

жана

адеп-ахлактык

жүрүм-турумун

калыптандыруу

шартында

коомдун негизги улуттук баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды
коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болу п саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил
артта

калган

азиз

окуучулар

балдарды

адеп -ахлактык

жактан

өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:


инсандык

маданиятты

калыптандыруу

жаатында:
 "жакшы болуу" деген

жалпы адеп -ахлактык ыйгарым өбөлгөнү

түзүү – оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк жана
коомдук-багытталган иш

учурунда адеп -ахлактык талаптардын,

адеп-ахлак нормаларына негизделет;
 «Жакшы деген эмне?» жана «жаман деген эмне?» адеп -ахлактык
ойду пайда кылуу, окуучунун «жакшы » болуу деген сезимди аӊ сезимине орнотуу;
 өздөрүнүн адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү,
адеп-ахлак

нормаларына

жараша

өзүн

башкаруу,

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,

өзүнөн

өзүнүн жана

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч морал дык баа берүү;
 окуунун

адептик

маанисин

окуучулардын

аӊ -сезиминде

калыптандыруу;
 адептик

негиздерди

жүрүм-турумдун

калыптандыруу

–

окуучулардын

туура

керектигин, коомдо кабыл алынган жакшылык

менен жамандык,

туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ-

сезиминде калыптандыруу;
 негизги

адамдык

баалуулуктары

калыптандыруу;
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жөнүндө

элестөөлөрдү

 негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө
элестөөлөрдү калыптандыруу;
 эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин
калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын
мамилени калыптандыруу,
иш-аракеттери

жана

жоопкерчиликти
аракеттерди

адеп -ахлактык тандоо, алардын өз

жүрүм -турумдун

натыйжасы

үчүн

билүүнүн негизинде кабыл алынган иш -

жана

иш -чараларды

бөлүү

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүү,

кыйынчылыктарды

чечүү

жөндөмдүүлүгү,

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын
калыптанышында;


өз Ата-Мекени, кыргыз эли жана Кыргызстандын тарыхы үчүн
сыймыктануу сезимин ойготуу;



улуттук жана этникалык тиешел үүлүктү

сезүүсү,

алардын

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени
тарбиялоо;
 патриотизмди

жана

жамааттык

иштерге

таандык

сезимин

калыптандыруу;
 ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана курдаштары
менен кызматташуу көндүмдөрүн өн үктүрүү;
 башка адамдарга ишенимин күчөтүү;
 жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий
жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү
жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;


Үй-бүлөлүк

маданиятты

жаатында:
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калыптандыруу

 үй-бүлөгө

коомдун

негизи

катары

мамилени

калыптандыруу;
 окуучулардын

ата -энелерге,

карыларды

сыйлоо

жана

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;
 үй-бүлөлүк

баалуулуктары

калыптандыруу,

гендердик,

жөнүндө
үй -бүлөлүк

элестөөлөрдү
ролдорун,

жана

аларга карата сый мамилени калыптандыруу;
 кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык
салттары менен тааныштыруу.
Акыл

эси жеӊил артта калган азиз окуучулар балдардын

адеп-ахлактык өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын жаранынын
адеп-ахлактык

жактан

калыптан дыруусунун

аспектилеринин бири болуп

тарбиялык багыттар

маанилүү
менен тыгыз

байланышта.
Билим берүү уюму адептик тарбиялоонун жалпы милдеттерин
улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу
өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил ар тта калган азиз
окуучулар
(мыйзамдуу

окуучулардын
өкүлдөрүнүн)

жана

алардын

муктаждыктарын

ата -энелеринин

эске

алуу

менен

конкреттештире алат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке
ашыруу,

биздин

өлкөнүн

адеп -ахлак

жана

маданий

каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
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 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

жана

жашоого

чыгармачылык

мамиле кылууга тарбиялоо;
 табиятка,

айлана -чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле
эстетикалык

идеалдар

жан а

кылууга тарбиялоо,

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
(Эстетикалык билим берүү).
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

ишмердүүлүктөрдүн

берип,

формалары,

багыттарды

түрлөрү

менен

ар

түрдүү

толукташы

мүмкүн.
Балдарды

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну
педагогикалык

уюшулган процесси;

-адеп-ахлактык

өнүгүү

-

инсандын

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салтт уу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,
мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
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бир бүтүн дүйнөнүн,

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамаа ты, ата-энелер
адеп-ахлактык

идеалдарын

жана

рухий жана

баалуулуктардын

өзөктүү

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы
иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуру унун
усулдары менен; чоӊдор жана балдар ортосундагы байланыш жана
кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин
уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;
белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн
арналган атайын иш -чаралар, анын ичинд е; окуучуларга жеке мисал
болуу менен.
Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши
үчүн

бардык

коомдук

катышуучулардын

-

тарбиянын

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар
кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана
спорт, массалык маалымат каражаттарынын.
Программа камсыз кылууга тийиш:
 ар

бир

баланын

алган

билимин,

жүрүм -турум

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга
жол берүүчү тарбиялык иш-тутумун уюштуруу;


тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы
ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн
түзүү.
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Адеп

жактан

-ахлактык

өнүктүрүү

программасы

төмөн кү

сыпаттаманы камтууга тийиш:
адептик тарбиялоо ишин уюштуруу формаларын, максаттарын
жана

милдеттерин,

тарбиянын

күтүлгөн

жыйынтыктардын

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, акыл эси жеӊил артта калган
азиз окуучулар балдардын жүрүм -турум үлгүлөрүн.
Адептик

өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл эси жеӊил артта калган азиз
окуучулар

үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

балдардын билим

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен Уюм
тарабынан өз алдынча иштел ип чыгышы мүмкүн.
Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын
артта калган азиз окуучулар

акыл эси жеӊил

адеп -ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө

жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган

түшүнүктөрүн (адеп-

ахлак

колдонуу

жана

жалпы)

реалдуу

жашоодо

жөндөмүн

өнүктүрүү .

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,
соолукту

сактоо

жана

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

калыптандыруу,

сергек

жашоону

ден

уюшту руу

экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.
Экологиялык

маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
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көрүүсү начар окуучуларга
бөлүгү болуп саналат,

билим берүү жараянынын ажырагыс

жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан
тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын
(көрүү милдеттерин абалын эске алуу менен, атайын билим берүү
муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган

анализаторлорго

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге
таянат.
Программанын
айлана

чөйрөнүн

максаты:

жогорулатуу

экологиялык

ылайык

жана

жана

коомдук

коопсуз

жана

жүрүм -

тажрыйбасын байытуу мене н ден-соолукка пайдалуу жана коопсуз
жашоо негиздери экологиялык маданиятын калыптандыруу.
Программанын милдеттери:
 окуучуларды

окутуу шарттарын

санитардык -гигиеналык

нормаларга ылайык келтирүү;
 жамаатта

жагымдуу

психологиялык

жана

эмоционалдык

климатты камсыз кылуу;
 балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап
калууга салым кошуучу

психологиялык жардам менен

камсыз кылуу,
 тышкы дүйнө менен баланын

ортосунда дени сак мамиле

түзүү;
 дүйнөнүн
элдердин,

органикалык
маданият

биримдиги
жана

жана

диндердин

жаратылыштын,
ар

түрдүүлүгү

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
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ылайыкташууга

баштапкы

 жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл
эмгекке түрткү болуу, иштин

жыйынтыгына

багыт алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
 окуучулардын

сергек

калыптандыруу

үчүн

программасынын
денелик,

жана

эс

коопсуз,

материалын

адеп -ахлактык

бекемдөө,

коопсуз

алууну

жашоо

саламат

колдонуу

жана

жашоо

менен

алардын

ден

соолугун

руханий

камсыз

маданиятын

кылууга

байланышкан

маселелерди талкуулоо.
 Кыймыл

режимин

сарамжалдуу

уюштурууну,

спорттук

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу
физикалык

өнүгүүнү,

организмдин

ылайыкташуу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган
дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;
 туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар
адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз
карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын,
сабаттуулукту,

эко -маданий

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн
маданиятты калыптандыруу;

экологиялык

баалуулуктардын
жүрүшүндө

негизги

экологиялык

курчап турган чөйрөнү коргоо

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын
алуу (мектепте жана мектеп ая нтчасында, курчап турган
чөйрөнү

коргоо боюнча иш -чаралардын

учурунда ж.б.);

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу
ата-энелер

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

менен

билим

берүү

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо
боюнча биргелешкен иш -чаралары;
 мониторинг жүргүзүү.
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Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш -чаралар
аркылуу ишке ашыры лат: экология

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар.
Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Сабакта
коопсуз

психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана

жашоону

калыптандыруу

боюнча

жасалган

иштердин

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден
соолук

сактоо

талаптарды

жана

ашырылат. Сабактан
кыймылдуу

технологиялары,
ченемдерди

санитардык -гигиеналык

өткөрүү

жолу

менен

жүзөгө

тышк аркы иш-чаралар танапис учурундагы

оюндарды

уюштуруу,

сергек

турмуш

жумасы,

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн
тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык
кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу а ркылуу ишке ашат.
Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу
модели

жол

инспекторлору

менен

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды
ашат.
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жолугушуу

аркылуу,

уюштуруу аркылуу ишке

Төмөнкү

көрсөткүчтөр

программанын

жалпыланган

жыйынтыгы катары чыга алышат:
1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү
тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн
анализаторлор ж.б..);
2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө
коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү,
анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун
билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;
3.

оорунун

айынан

сабактарды

калтыруу

санынын

динамикасы.

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын мазмуну
Коррекциялык иштин программасы камсыз кылуусу керек:
 билим

берүү

уюмунун

кыйынчылыктарын жана

шарттарына

өзгөчө билим берүү (анын

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо
сокур окуучуларды
 топтук жана жекече
(анын

ичинде

көнүү

максатында

изилдөө жүргүзүү;
түзөтүү жумуштарын ишке ашыруу

логопедиялык),

окуучулардын

атайын

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;
 сокур

окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго

аралашууга өбөлгө иш -чараларды и шке ашыруу;
 окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана
көндүмдөргө

илгерилетүү,
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сокур

окуучулардын

психикалык жана эмоционалдык

абалы

жөнүндө

маалымат берчү учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске ал уу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 билим берүү жана күнүмдүк жашоодо

окуучулардын

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;
 сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө
окуучулардын

күтүлгөн

натыйжаларга

жетүү сүнө

баа

берүү.
Түзөтүүчү иштин
Жалпы

негизги мазмуну жана

башталгыч

билим

берүү

багыттары

баскычындагы

сокур

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги
мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:
Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү
үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,
өнүгүү

жана

ден

соолугунун

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн

аныктоону

камсыз кылат.
Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:
окуучулардын
аныктоо

үчүн

белгилүү

бир

окуу

муктаждыктарын

психологиялык-педагогикалык

жана

медициналык текшерүү:
- окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө
шарттарын аныктоо;
таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү
мазмунун

өздөштүрүүдөгү

өзгөчө

кыйынчылыктарын,

жана потенциалдык мүмкү нчүлүктөрүн жеӊүүнү;
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- окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана
эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;
окуучулардын өнүгүү
өздөштүрүүдө

динамикасын,

алардын

ЖББ БЫББПты

ийгиликтерин

мониторинг

жүргүзүү;
изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салу у
максатында

коррекциялык

иш -чаралардын

түзөтүүнү

иштеп чыгуу.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү
психофизикалык
өнүгүүсүн

өнүгүүнүн

жана

иш

окуучулардын

жетишсиздигин,

билим

берүү

жеке

мазмунун

инсандык

өздөштүрүүгө

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү иш өзүнө камтыйт:
 класстагы

бардык

окуучулардын

инсандык

өнүктүрүү

үчүн жайлуу психологиялык чөйрө түзүү;
 окуучунун

жекече

психологиялык

жактан

коштоо

программасын (мугалимдер менен) даярдоо;
 окуучулардын жалпы ко омдук жана жеке өнүгүү таанып билүүчүлүк

кызыкчылыгын

өнүктүрүүгө

багытталган

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;
 окуучуларды
жекече

оптималдуу

кийлигишүү

өнүктүрүүгө

программаларын

топтук

алардын

жана
өзгөчө

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп
чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана окутуу методдорун);
 окуучулардын

өнүгүү

бузууларын жоюу үчүн зарыл

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды
жүргүзүү;
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 инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү,
жүрүм-турумун тууралоо;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 сокур

окуучунун

сунуштар

окутуу

комплексинин

жана

билим

ишке

берүү

ашыруу

(ар

боюнча
түрдүү

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынган)
Кеӊеш

иши

окуучуларды

билим

берүү

процессинде

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр
иштеген адистерди окуучулар

менен

үчүн окутуунун, тарбиялоонун,

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды
ишке ашырууну камсыз к ылат
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
- жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн
болгон жардамды берүү жана

конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.
-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм турумун, жана инсандар аралык өз ар а көйгөйлөрүн чечүү үчүн
тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш
берүү;
Маалыматтык-агартуучу иш

окуучуларды

окутуу жана

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана
курдаштары

менен

өз

ара

аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүн ө

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге
түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
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-мугалимдер

жана

ата -энелер

категорияларынын

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
- маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;
-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу
үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;
-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн
калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
Азиз-сокур

окуучулардын

өздөштүрүүсүнүн

түзөтүү иштеринин программасын

пландаштырылган

натыйжалары

болуп

төмөнкүлөр чыгат:
 микро жана макро мейкиндикте багы т
калыптандыруу

жана

алуу көндүмдөрүн

макромейкиндикте

багыт

алуунун

ыктарын мыктылоо;
 Бардык

сакталган

ишмердүүлүгүндө

анализаторлорду

багыт

колдонуу ыктарын,

алуу

оптикалык түзөтүү

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу
мүмкүнчүлүгүн

өздөштүрүүгө;

тааныш

эмес

(стандарттык

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно
билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү
түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда

аларды эске

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

кайрылууну үйрөнүү;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер
жана

курбулары

менен

баарлашуу
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ыктарын

өнүктүрүү;

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын
өнүктүрүү

(кабылдоо,

түшүнүү,

өндүрүү,

па йдалануу);

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;
 инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык
анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол
менен

ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти,
эмоционалдык

сезимталдыгын

иштеп

чыгуу;

өзүн -өзү

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;
 предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн
жайылтуу

аркылуу

ишмердүүлүктүн

сезүү

тажрыйбасын

толуктоочу

предметтик-практикалык

жол дорун

көндүмдөрдүн

байытуу;
өздөштүрүү;

(анын

ичинде

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;
 кырдаалга

ырааттуу

дүйнө

сүрөтүн

куруу

мүмкүнчүлүгүн

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү;
сокурлардын

таанып

билүү

мүмкүнчүлүгүн

к еӊейтүүчү

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда
окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык
тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу
ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук
иште

активдүүлүгүн

жогорулатуу;

жашоодо

өз

алдынчалуулугун жогорулатуу.
 Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;


коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү

элестөөлөрдү

(ар

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;
 Айлана

чөйрөдөгү адамдардын

маанайына, өзүн сезүүсүнө,

абалына көӊүл бурууну өнүктүрүү.
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Түзөтүүчү

ишинин

программасын

ишке

ашыруу

боюнча

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.
Түзөтүүчү иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү
уюмунда

иштеген

механизмин

ишке

адистердин
ашыруу

ортосунда

үчүн

неги з

өз

ара

аракеттенүү

болгон

комплекстүү

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук мазмундуу мүнөздөмөлөрү

түзөтүүчү иш

маалыматтарды эске

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан изилдөөнү:
дарыгерлер,
тараптуу

психологдор,

жана

эмоционалдык

мугалимдер)

комплекстүү
эрк

окуучуну

(таанып

сферасын,

билүү

окуучулардын

изилдөө ;

ишин

ар

изилдөө,

жүрүм -турумун)

окуучуну изилдөө.
Түзөтүүчү
ашыруу

иштин сокур окуучулардын программасын ишке

үчүн

адистер

натыйжалуулугу

өз

не гизинен

ара

аракеттеринин

коомдук

өнөктөштүктү

механизмин
өнүктүрүү

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана
үй-бүлөнүн

жооптуу

билим

берүү

мекемелери

менен

кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк
эмес)

жана

органдарга

билдирет;

майыптар

жана

ата-энелер

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.
4.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк

окуучулардын

коомдо

жашоого керектүү коомдук тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл
алчу баалуулуктар системасын алардын жекече жана жаш курактык
өзгөчөлүктөрүн

эске алуу менен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген окуучулар менен биргеликте ар түрдүү иш -чараларды
өткөрүү .
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Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүктү

уюштуруунун

негизги

милдеттери:


Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;



сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;



окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алард ын жаш
курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү
муктаждыктарын эске алуу;



күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз
алдынчалуулукту өнүктүрүү ;



тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн
ар кандай түрлөрүндө

окуучулардын кызыкчылыктарын

өнүктүрүү;


адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын
айланага

жана

өзүнө

муктаждыктарын,

туура

баа

баалуулуктарын

берүү,

эстетикалык

жана

сезимдерин

калыптандыруу;


эмгекти

сүйүүнү,

натыйжаларга

жетүү

кыйынчылыктарды
үчүн

жеӊе

туруктуулукту,

билүнү,

максатуулукка

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;


окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш
тажрыйбасын кеӊейтүү,



негизги

коомдук

баалуулуктарга

оң

мамилесин

түзүү

көндүмдөрүн,

калыптандыруу;


адамдар

менен

коомдук

байла ныш

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,

окучуунун үй -бүлө, билим

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна мүмкүндүк түзүү;
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мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер
маселелерди

чечүү

боюнча

менен жалпы

кызматташуу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү;


башка адамдарга ишенимин бекемдөө;



Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка
адамдарды

түшүнүү

сезимдерин

өнүктүрүү,

экинчи

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк төмөнкү көрсөткүчтөрдү
ишке ашыруу шарттарын камс ыз кылууга багытталган:
 Акыл

эси

жеӊил

артта

калган

азиз

окуучулар

окуучулардын жашоонун ар түрдүү аспектилерине жеке
кызыкчылык пайда кылуучу чыгармачылыгын, жайлуу
өнүктүрүүчү

чөйрөдө

өз

алдынча

ишке

ашыруусун;

айлана-чөйрөгө карата оң мамилесин;
 балдардын

коомунда

баарлашуу

процессинде

жана

биргелешкен иш-аракеттердин жүрүшүндө, курдаштары
жана

окутуучулар

менен

жигердүү

өз

ара

аракеттенүүсүндө окуучуну коомдук калыптандырууну.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү багыттары
боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, адептик,
коомдук,

жалпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

тышкаркы

ишмердүүлүктү

формалары: жеке жана топтук

клубдар,

секциялар,

таймаштар,

конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
Билим

берүү

уюму

окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу
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өкүлдөрүнүн ) каалоолорун, уюмдун
алуу менен

реалдуу шарттарын эсепке

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык

багыттарын

тандап,

уюштуруу

формалар ын

аныктап

алууга

укуктуу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу

жана

бириктирүүгө

өткөрүүнү

салым

кошот.

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү
алардын

кадимки

өнүгүп

камсыз

кылуу

аркылуу

Биргелешкен

сабактан

сокур окуучулардын жана
келе

жаткан

курбуларынын

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске

алуу менен

уюштурулат.
Сабактан тышкаркы ишмерд үүлүк
окуучулардын

жигердүү

канааттандыруу,

эс

алуу

билим берүү уюмунда

учурунда

муктаждыктарын

мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.
Окуучулардын
уюштурган

сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүгүн

учурда т армактык карым -катнаш (мисалы, кошумча

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен,
маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү

колдонулат.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы иш-чараларды
улантуу үчүн каникул

учурунда балдардын ж айкы эс алуусун

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык
лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана
кошумча

билим

берүү

уюмдарынын

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.
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жайкы

мектептеринин

Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байланышта
болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан
тышкаркы

программасын

иштеп

жумушчу программасы түзүлөт,
ылайыкталган

негизги

чыгуу

боюнча

иш -чаралардын

алар башталгыч билим берүүнүн
билим

берүү

программасын

пландаштырылган н атыйжаларын өздөштүрүүгө багытталган .

4.3. Уюштуруу бөлүгү
4.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткарууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.
Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик
аймактын курамын жана өздөштүрүүгө
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берилген окуу убакытын

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамле кеттик-аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Билим берүү уюму
бир

предмет

боюнча,

билим берүү процессин уюштурууда, ар
коррекциялык

–

өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын артыкчылык багыттарын өзү аныктап алууга укуктуу.
Окуу

планынын

билим

берүү

мамилелеринин

катышуучулары тарабынан түзүлгөн бир бөлүгү камтыйт:
 сокур

окуучулардын

жекече

атайын

билим

берүү

керектөөлөрүнө муктаж ишке ашырууну камсыз кылуучу
тандалма сабактарды.
 Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы Акыл эси
жеӊил артта калган азиз окуучулар окуучулардын жекече
өзгөчөлүктөрүн
тышкаркы

жана

ишмердүүлүктү

муктаждыктарын

сабактан

уюштуруу аркылуу камсыз

кылат.
 Сабактан тышкаркы ишмердүүлүгү коомдук иш, жалпы
маданий, спорттук жана эс алуу иш сыяктуу багыттар
боюнча,

жана сокур

окуучулардын

жеке өнүгүүсүн

камсыз кылуучу;
 түзөтүү-өнүктүрүүчү
таасирин,

изилдөө

бузуулардын

аймакты,
жана

алдын

сокурлуктун

өнүктүрүү
алуу

боюнча

терс
экинчи

натыйжасын

минималдаштырууга багытталган түзөтүүчү курстарды.
Билим берүү
өнүктүрүүчү

уюму өз ал дынча окуу курстары

түзөтүү -

аймактын жүрүшүндө окуучулардын ишин уюштуруу

технологияларын, ыкмаларын аныктоого укуктуу.
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Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген

окуу

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул
аймакты

ишке

ашыруу

сабактан

тышкаркы

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт
аймактын

саатары

БББ

мөөнөттөрүндө жумасына

ишмердүүлүккө

(түзөтүү -өнүктүрүүчү

баскычында

окутуунун

бардык

5сааттан кем эмес болушу керек).

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарын ын саны, билим
берүү уюмунун жергиликтүү актысында белгиленген.
Окуу
чыккан:

планы
"Билим

Республикасынын

төмөнкү

нормалардын

берүү

жөнүндө"

Билим

берүү

жана

негизинде

иштелип

Мыйзамда,
илим

Кыргыз

министрлигинин

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.
Иштөө режими.
Билим
тарабынан

берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН
белгиленген

билим

берүү

процессине

коюлган

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү
шартында сокур окуучулар БББ БЖББПты өздөштүрүүдө 1 -класста
кайталоо мүмкүндүгүн берет (1 -4-класстар)

б.а.

программаны

узартылган мөөнөттө өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
1-класста кайталап аркылуу окутуунун жыйынтыгында окуу
сабактарынын саны 3500 сааттан ашык болушу мүмкүн эмес.
Сокур

окуучулардын психо -физикалык жөндөмүн эске алуу

менен, БББ БЖББПты ишке ашыруучу билим берүү уюмдун окуу
сабактары 5 күндүк окуу жумасында
смена

менен

өткөрүлөт.

билим
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жүргүзүлөт.

берүү

уюмунун

Сабактар 1
иш

режими

санитардык-эпидемиологиялык

кызматынын

көзөмөлү

астын да

жүзөгө ашырылат.
Жалпы билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын
узактыгы – 1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан кем
эмес.
Окуу

жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.
окуучулары

үчүн

окуу

жыл

ичинде

1 - класстын сокур

директордун

наамына

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

эс

алууга кошумча жума белгиленет.
Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга
карата катышы ар бир класстын окуучулары оптима лдуу жүк менен
камсыз

кылышын,

сабактарды

өздөштүрүүгө

жогорку

сапатын

камсыз кылат.
Сабактардын

ортосундагы

танапис

10

мүнөт,

2 -жана

3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.
Топтук түзөтүү сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 5 класстарга

топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече

коррекциялык сабактын узактыгы 20 мүнөт.
Окуу

жүктөмүнүн

акырындап өстүрүү

"кадам" ыкмасын

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили
уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде
күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.
Тапшырмалар
менен

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүнө

таянуу

берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа
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жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып билүү

мүнөздөгү

тапшырмалар

гана

сунушталат,

балдардын

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.
Бул тапшырмалардын
үй тапшырмасын

максаты – окуучулардын өз алдынча

аткарууга

тышкы жана ички стимулдарды

калыптандыруу.

1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү гана

тапшырмалар

сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү

атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган

тапшырмалар

берилет. Үчүнчү чейректе класста башталган иштердин аякташын
үйдөн

аткаруу

боюнча

жүзөгө ашыруу үчүн
Экинчи

тапшырмалар

берилет.

тапшырмаларды

ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.

класстан

баштап сабактар боюнча тапшырмалар

«минимакс»

принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча

тапшырманын

бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми

экинчи бир бөлүгү - окуучунун каалоосу бо юнча. Бардыгы болуп,
бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу
менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга

- 2

саатка чейин -120 мүнөт.
Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш
(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз өзүнчө жүргүзүлөт.
Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин
эмес

тыныгуу

уюштуруу

сунушталат.

45 мүнөттөн кем

Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттарын эске алуу менен) 1680 саатт ан ашык эмес болуш керек.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүккө

жумасына

сарпталган

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
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сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)

1 - 5-класстарда

10

сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен
аныкталат
3.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде
иштеген мектептерде

азиз -сокур окуучулар үчүн башталгыч

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим
берүүчү программасын ишке ашырууга шарттардын системасы.
Шарттардын систем асы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле
коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу
керек.
Шарттардын

системасы камтышы керек: болгон шарттардын

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык
(анын

ичинде

окуу-методикалык

жана

маалыматтык

колдоо);

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.
Окуучулардын билим алуусуна
талаптар, БЖББ БЫЖББПты
шарттардын

бириктирүүчү

коюлган шарттар

үчүн

ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү кам сыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чө йрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн
ачыктыгын

жана

жагымдуулугун,

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой,
акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.
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Инклюзивдик мектепте окуган азиз -сокур окуучулары үчүн
башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы
билим

берүүчү

программаны

ишке

ашыруунун

кадрдык

шарттарына талаптар .
Кыргыз / орус тили:
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү

Угуу. Оозеки

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.
тексттеги угуп жаткан

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу анын мазмуну билдирүү.
Окуу.
Үн
Муундук

чыгарып окуу .

Л. Брайль чекиттик арибин колдонуу.

окуудан сөздөрдү түшүнүп

туура

окууга

өтүү.

Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине ылайык
ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу. Сөздөрдү, сөз айкаштарын,
сүйлөмдөрдү

жана

кыска

тексттерди

түшүнү п

окуу.

Тыныш

белгилерине ылайык басым жана тыным менен окуу.
Ичинен окуу. Окуу текстин түшүнүү.
Тексттердин түрлөрү менен иштөө. Тексттердин түрлөрү
жөнүндө

жалпы

элестер:

окуу

жана

көркөм.

Тексттин

өзгөчөлүктөрү. Текстте колдонулган сөздөрдү жана с өз айкаштарын
түшүнүү. Текстти

сүйлөмдөрдөн

жүзүндө иштеп чыгуу. өз алдынча
маселе, тексттин түзүмү;

айырмалай көндүмдөрүн иш
теманы, аныктоо, негизги

ичинен маанилүү бөлүктөрүн тексттен

бөлүү. Жамааттык талкуулоого катышуу: суроолорго жооп бере
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билүү, тема боюнча, жолдошторунун сөздөрдөн уга текстти менен
маектешүүнүн жүрүшүндө жооп толуктоо.
же анын бир бөлүгүн,
Окуу

Текстти

план менен

негизги сөздөр боюнча айтып берүү.

милдетине ылайык оозеки

монологдук баяндоонун

практикалык өздөштүрүү (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү). Окуу
жана

күнүмдүк

өздөштүрүү

кырдаалдарда

(саламдашуу,

сөз

коштошуу,

этикетинин
кечирим,

эрежелерин
ыраазычылык,

суроо-талап менен кайрылуу).
Жазуу.

Колдордун

моторикасын өнүктүрү ү.
багыт алуу ыктарын

эркин кыймылдарын жана манжалардын
Такта

мейкиндигинде жана баракта

өнүктүрүү. Айтылышы менен

жазылышы

карама-каршы келбеген сөз жана сүйлөмдөрдү айтуу менен жазуу.
Сөздөр жана сүйлөмдөр. Сөздү талдоо үчүн материал, изилдөөнүн
объектиси катары кабыл алуу. .

Белгилүү эрежелер боюнча

угуп,

окуп көчүрүп жазуу. Сөздүн

маанисине көз салуу. Сөз

жана

сүйлөм
тандап,

ортосундагы айырма. Сүйлөм

менен иштөө: сөздөрдү

тартибин өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.

Берилген

интонация менен сүйлөмдү куруу.
Математика
Пропедевтика.
Буюмдардын касиеттери
Кээ

бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол
жакта) жана башкалар.
Салыштыруу
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Эки буюмду салыштыруу, катар сабактар.
Көлөмү,

аянты

мен ен

салыштыруу

ири,

чоң,

кичине,

ошончолук көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол
эле баллга. өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу:
узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке);
узун, кыска (кенен, тар, жогору , төмөн, сайын, жоон, ичке); бирдей,
узундугуна

барабар

бирдей, бир
тереңдик

(туурасы,

бийиктиги,

тереңдик,

туурасы);

түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы, бийиктиги

жана

туурасы).

узундугу

үч

же

төрт

заттар

менен

салыштыруу (туурасы, бийиктиги, кылдат, туур асы); Мындан ары,
кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке, жоон); узун, кыска
(кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке).
Массасы боюнча

эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор,

жарык, оор, уламдан -бирдей, тартылуу күчү менен окшош, мисалы,
тартылуу күчү сыяктуу эле, анткени, анын (салмагы) (бирдей, бир
түрдүү, ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт заттар менен
салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ жеӊил;
Заттар

жана алардын компоненттеринин саны, предметин

салыштыруу. эки же үч тийиш калкты салыштыруу. Сөз: канчалык
көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле суммасы, бир аз, бир, бир, эч ким.
Кичинекей

тийиш

калктын

бир -бир,

алар

же

алардын

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу: көп,
аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.
Объектилердин мейкиндикте, түздүктө абалы.
Объектилердин мейкиндикте, түздүктө абалы боюнча бири бирине

окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол,
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жогорку,

төмөнкү,

жогоруда,

төмөндө,

алыс,

жакын,

боюнча,

жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, м енен, жана, алдында,
артында,

жогоруда,

төмөндө,

ортосунда,

өз

ара

борборунда,

алдында.
Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто
(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол
эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үс түнкү оң, сол,
төмөнкү оң, сол бурчунда.
Бирдиктер жана алардын катышы
Убакыт бирдиги - сутка. Сутка: эртең менен, түштөн кийин,
кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч, убагында,
узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.
Курагы

боюнча салыштыруу: жаштар, карылар, жаш, же

болбосо улуу.
Геометриялык материал
Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб,
жыгач.
Сандар

жана

көлөмдөр.

Буюмдарды

эсептөө.

Нөлдөн

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана
разряддар. Кошулучулардын
менен

суммасы катары көп орундуу сандар

тааныштыруу. Сандарды

салыштыруу жана сандардын

тартиби, салыштыруу белгилери.
(грамм,
убакыт

килограмм,
бирдиги

центнер,

(с екунда,

Салмакты өлчөө бирдиктери

тонна);

мүнөт,

көлөм бирдиги

саат).

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир
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Бир

тектүү

(литр),
өлчөө

тектүү көлөмдөрдү

салыштыруу жана эсептөө. Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири,
төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
Арифмет икалык амалдар.
Кошуу,
амалдардын

кемитүү,

көбөйтүү

компоненттеринин

жана
аттары,

бөлүү.

Арифметикалык

белгилери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз
бир компонентин табуу.
Кашаалуу жана

Калдык менен бөлүү. Са ндык туюнтма.

кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби.

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө

арифметикалык

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу
жана топтоо; сумманы жана айырманы санга көбөйтүү).
Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү текшерүү
аракеттер,

тууралыгын

ыкмалары
баалоо,

(алгоритм, тескери иш -

жыйынтыкты

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).
Текстт ик маселелер менен иштөө
Тексттик

маселелер ди

Мамилелерди

камтыган

арфметикалык
маселелер:

(мынчага аз, мынча эсе аз)

жол

эсеге

менен

көп,

чыгаруу.

мынчага

көп

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын
жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү

жолун

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар
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жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны

жана анын

жалпы

үлүшү табуу боюнча маселелер. Мейкиндик мамилелер.
Геометриялык фигуралар.

Предметтердин мейкиндикте жана

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол,
ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык,

бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, т ик

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга
чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык
фигуралар.
пирамида,

Таануу

жана

айтуу:

куб,

шар,

параллелепипед,

цилиндр, конус.

Геомет риялык көлөмдөр аларды өлчөө .
узундугу. Узундук

Үзүк

бирдиги (мм, см, дм, км).

сызыктын

Периметр. Көп

бурчтуктун периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ).
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.
Маалымат
байланышкан
маалыматты

менен

ишт өө.

маалыматтарды

Эсеп,

көлөмдү

чогултуу

жана

өлчөө

берүү,

менен
алынган

турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана

сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана»,
«жок», «эгер ... анда ...», «чыныгы / жалган экенин .. .», «ар бири»,
«баардыгы»,«кээ

бири»).

Передметтердин,

сандардын,

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча
даярдоо. Маалымат

издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу,

түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны окуу жана толтуруу
Табият таануу.
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Адам жана жарат ылыш
Жаратылыш бизди курчап турат, бирок адам тарабынан түзүлгөн
эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз
жана жандуу жаратылыш. Объекттердин белгилери (түс, формасы,
салыштырмалуу
жайгашуусу

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

ж.б.).

сол,
мисал:

Мейкиндикте

жогору,
жыл

төмөн,

предметтерд ин

ж.б.).

мезгилдеринин

Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Бардык табигый

объек ттер заттардан турат.

Айлана

заттардын

-чөйрөдөгү

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер,
суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар.
Заттар, суюктуктар, газдар
Жылдыздар

менен жөнөкөй практикалык иштер.

жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета,
Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус
Жердин

модели

катары.

Географиялык

карта

жана

план.

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана
картада жайгашуусу.
Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.

Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү
аймактагы

(байкоолордун

негизинде).

Өзүнүн

туулган

жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба ырайы, анын

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар,
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шамал).

Өз аймактын аба -ырайы.

Жер кыртышынын формалары:

өрөөндөр, тоолор, адырлар, ко лоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн
жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз
Жер кыртышынын формалары:

аймагынын

(байкоолордун негизинде кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), ада м тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. С уу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

касиеттери. Суунун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

а ймагынын

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Жапайы,

Өсүмдүктөрдүн

адам
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маданий
жашоо

жана

бөлмө

чарбачылыгы,

жаратылыш үчүн мааниси.

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.
Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын
жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азыктүлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын,
сойлоп

жүрүүчүлөр,

айырмачылыктары.
өзгөчөлүктөрү.

канаттуулар,
Ар

кандай

Жаныбарлардын

жаныбарлар

жана

жаныбарлардын
көбөйүүсү.

алардын

тамактануу

Жапайы

жана

үй

жаныбарлары. Жаратылыш ме нен адам турмушунда жаныбарлардын
ролу. Жапайы
жаныбарларын

жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй
багуу.

Өз

аймагынын

жаныбарлары,

алардын

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (к үн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

Табигый

жаныбарлар

үчүн

жааматтын
азык -түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзам дарды

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

мисалынын

Иш

өздөштүрүүсү.
жана

терс

негизинде).

менен адам

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын
Жаратылышка

таасирлери
Табияттагы

адам

(тегерегиндеги
жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылы ш коруктары,
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улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү,
сыйлоо.
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдо рго колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үйбүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
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салтанаттуу учурлар.

Мекте п окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир ад амдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын негизги мыйзамы. Бал а укуктары.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана
мекендештер
катары.

ортосундагы
Өзү

өзгөчөлүктөрү,
аттары,

байланышты

туулган
кесиптери.

турмуштук

жердин
Өз

бекемдөө

адамдардын

эмгегинин

аймагынын жашаган элдердин

өзгөчө лүктөрү,

салттары.

тарыхынын маанилүү окуялары.
Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.

1180

каражаты

Тууган

жерине

Мектеп окуучусунун

күн тартиби,

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,

эмгек жана эс алуу
таза абадагы оюн ден

соолугун сактоо жана бекемдөө ү чүн шарт катары. Чыӊ ден соолук
үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын
номерлери.

Жеӊил

жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн

мектепке чейинки жол, жолдо

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын

ар к айсы мезгилинде

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт
коопсуздугунун

эрежелери,

газ,

электр

энергиясын,

сууну

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм турум эрежелери.
Көркөм искусст во жана т ифлографика
Техникалык каражатт ар менен рельефт үү чийүү ыкмалары .
Сокур окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.
Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш
мааниси.

Сокурлар

Н.В.Клушиной,
чийүү

үчүн

үчүн

үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского,

«Школьник»

приборлор.

ж.б. приборл ор.). Куралдар жана

Рельефтүү

сүрөттөрдү

жүргүзүү

үчүн

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар
менен

иштөөнүн

коопсуздук

чаралары.

Прибордо

багыт

алуу.

Куралдар жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирд ей
бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары.
Сүрөт

тартуу ыкмалары.

иштөө

техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.

Сүрөттөрдү окууда
түшүнүктөрү
таныштыруу.

(сол-оӊ,

кагазда, пластикалык массада, тасмада
мейкиндикте багыт алуунун
жогорку

төмөнкү,

башталгыч

ортоңку)

менен

сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска,

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм
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түшүнүгү.

Заттарды

түзүлүшү, өлчөмү,

боюнча салыштыруу,
Формасы

мейкиндиктеги

рельефтүү сүрөтү мене н

жөнөкөй

буюмдарды

көлөмү,

геометриялык

абалы

байланыштыруу.

эталондорго

окуу. Геометриялык формалардын

жакын

айкалышын

камтыган буюмдарды окуу. Татаал формадагы буюмдарды окуу. Ар
кандай

татаалдык

деӊгээлдеги

сүрөттөрдү

тартуу

ыкмалары.

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.
Даяр
аткаруу.

формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды
айкелчилик

көндүмдөрүн өздөштүрүү.

Пластилинден

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.
Нат урадан т арт уу.
Сызыктардын ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,
тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу
буюмдун

формасын

өткөрүү.

түшүнүктөрдү

калыптандыруу.

«Школьник»,

«Графика»).

Контур

түшүнүгү.

(Приборлор:

Кесиндини

Контур

Н.В.Клушинанын,
бирдей

бөлүктөргө

бөлүштүрүү. Тик бурчтуу буюмдардын у зундугу жана туурасынын
катышы.
Предметтин сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен

салыштыруу.
Предметтик

дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен

мейкиндикте аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи.
Окшоштуктар

жана

ортосундагы

айырмачылык.

Мүнөздүү

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.
Табигый формалар.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде

болгон буюмдарды натурасынан тартуу. Трафареттерди колдонуу,
даяр

элементтерден

аппликацияларды
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жасоо,

ийлеп -чаптоо.

Предметтин

сүрөтү

жана

рельефтүү

тартылышы

менен

салыштыруу.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (оюнчук)

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар

негизде

болгон

бир элементтин обочолонтуу

жана белгилөө.
Кубиктерден

куруу,

трафареттерди

колдонуу,

даяр

элементтерден аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо. Предметтин
сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу. Өсүмдүк

формаларын натурасынан тартуу.
Изилдөө
салыштыруу.

алгоритмдери.

Структурасынын

анализи,

Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү

рельефтүү тартылышы менен окуу.

жана

Аппликацияларды

жасоо,

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Жаныбарлардын

сүрөтүн

натурасынан

тартуу.

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.
Түзүлүшүнүн
Буюмдун

анализи,

салыштыруу.

рельефтүү тартылышын

Мүнөздүү

окуу жана

белг илери.

натурасы менен

байланыштыруу. Аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо, буюмдун
рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Декорат ивдик сүрөт .
Кыргыз

оюм-чийимдери,

анын

дайындалышы,

жана

турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.
Оюнун тийип сезүү

аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун

анализи. Жасалгалоо түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек,
ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.
өнөрчүлүктө

Көркөм

өнөр жана кол

ыргактын ролу.

Жөнөкөй оюну сапта даяр формалардан аткаруу.
оюларын

трафаретти

колдонуу

жасалгаларын аткаруу.
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аркылуу

Өсүмдүк

жабык

үлгү

Пластикалык

материалдардан

изилденген оюулардан

ар

кандай

жасалгаларды аткаруу.

темаларга

Декоративдик -

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалану у.
Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар
кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.). Көркөм
түзүү үчүн ар кандай

материалдар менен иштөөнүн

образын
башталгыч

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы чоюу,
кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).
Көркөм

долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Мат ериалдарды кол менен кайра ишт ет үү т ехнологиясы.
Көркөм сапаттын элементт ери.
Материалдар жөнүндө жалпы түшүнүк, алардын келип чыгышы.
көрүү,

тийүү

элес

негизинде

изилдөө

материалдары

жана

өзгөрүүсүз талдагычтары.
Ишти

аткаруу

үчүн

материалдарды

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын
боюнча материалдарды тандоо,
продукт

багытына

жараша

даярдоо.

Материалдарды

структуралык өзгөчөлүктөрү
мугалимдин жардамы менен

кайра

иштетүү

материалдарды

пайдалануунун тиешелүү ыкмалары, пайдалануу.
Материалдарды иштетүү үчүн

(колдонулуп жаткан куралдардын

аттарын билим, масштабы, пайдалануу шарттары) үчүн аспаптар
жана жабдуулар, аларды сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу
үчүн ыкмаларын ишке ашыруу. куралдар менен иштеген коопсуздук
чаралары.
материалды
операцияларды

кол менен иштетүү үчүн негизги
атоо

жана

аткаруу:
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эсептөө

технологиялык

бөлүктөрүн

(үлгү

шаблон үчүн, шаблондор, Брайл сызык менен полигон, компас),
тандоо ден (жашына, кайчы менен кесип) бөлүгүн түзүүдө (ийилип,
кабатталып, ж.б.), жамаат продукт (желим, жип, зым, сай жана
башка

бирикмелер),

даяр

продукт

же

алардын

бир

бөлүгү

(аппликация ж.б.). Кыргызстанды н ар кайсы элдеринин (жашылча,
геометриялык жана башка жасалгалар)

оюу -мүнөздөмөлөрүнө

ылайык аткарылышы.
Жөнөкөй практикалык маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй өлчөө
жана курулуштарды пайдалануу. Белгилүү

бир ишти -контролдоо

жана акыркы продуктысы (мугали мдердин жардамы менен).
Куруу жана моделдешт ирүү
Кандайдыр

бир продуктунун дизайны түзүү сыяктуу долбоор

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана
башкалар.).
долбоор

Продукт,

жөнүндө

өндүрүмдүн

түшүнүк.

чоо -жайы

Түрлөрү

бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга

жана

(жалпы).

Продукт

байланыштыруучу

негизги талаптар (дал келген

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).
Долбоорлоо

жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды

моделдөө.
Дене тарбия.
Дене т арбия жөнүндө билимдер
Дене

тарбия.

Дене

калыптандыруу. Дене

тарбия

жөнүндө баштапкы билимдерди

тарбия

ден соолуукту бекемдөө үчүн

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө,
лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар
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катары. Дене

тарбия

көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү

жүктөмдөр.
Машыгуу

учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды
тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык көнүгүүлөр . Физикалык көнүгүүлөрдүн
сапаттардын

өсүшүнө

көнүгүүлөрдүн
физикалык

жана

спорттук

сапаттарын

физикалык

физикалык

өнүгүүсүнө

таасири,

техникасынын

негиздери.

Негизги

өнүктүрүү

менен

дене

тарбиянын

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең са лмактуулук.
Спортт ук иш-ыкмалары.
Өз алдынча машыгуулар .

Дененин

туура турушуна шарт

түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды
өнүктүрүү

үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден

соолукту чыӊдоо

боюнча иш -чараларды аткаруу; ( эртең мененки

машыгуу, физкультминуткалар).
Өз

алдынча оюндар жана оюн -зоокт ор. Таза

абада ойной

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында
жана спорттук залда). Оюндардын
мыктылык.

эрежелерин сактоо. Физикалык

Дене -бойду туура кар моо, анын

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,

ооруларын алдын

физкультминуткалар

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды

өнүктүрүү

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн
топтому.

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо

ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

командалары

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

аракеттери; мугалимдин

жана

колоннада тизме

көрсөтмөсү менен жөнөкөй
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ыкмалары.

буйруктарын

тизмеде

аткаруу.

Буюмдар

менен

(гимнастикалык

таяктар,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар жок
көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
Таяныч секириктер : гимнастикалык эшекке
ишке

ашыруу

үчүн

имитациялык

чуркап чыгууну

көнүгүүлөр

(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, жүгүрүү,
ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып,
жөргөлөп,

гимнастикалык

кыймылдары.

тактадан

басуу

аркылуу

жоюу

Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга

керектүү тараптан жакы ндоо, туура жана так көтөрө билүү, туура
кысуу,

аны

так

гимнастикалык

жана

аяр

таяктар,

коюу

(предметтер:

обручтар,

шарлар,

скамейкалар,

мат,

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
Лыжа тебүүгө окутуу . Лыжа

менен басуу; бурулуу; түшүү,

көтөрүлүү; токтотуу.
Сүзүү. Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү
кыймылдар; калкууга үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана
буттардын кыймылдарын

макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. Суудагы

оюндар. Кыймылдуу жана спорттук оюндардын элементтери.
Гимнастика

элементтери : тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана
Лыжа

окуу

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

материалы

шамдагайлыкты жана

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.

Спорттук оюндардын материалы боюнча:
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Футбол:

Туруктуу

жана

тоголоткон

топту

согуу;

топту

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу
оюндар.
Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар;
топту тосуу;

топту сактоо; шакекч е түбүнөн эки колу менен бир

жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир
топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана
тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу оюндар.
Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жа гынан
эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү
(төмөндө бир колу менен).
Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол
материалы боюнча кыймылдуу оюндар.
Ар түрдүү элдердин кыймылдуу оюндары.
Роллингбол жана гандбол
Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.

Чуркоо менен басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп,
старт менен

ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку

баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка,
бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип
секирүү.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак
Ийкемдүү дене т арбия.
Физикалык

калыбына

келтирүү.

Ийкемдүү

көнүгүүлөр ар түрдүүлүгү. Туура дем алуу.
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дене

тарбия

Адамдын дене

келбети.

Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга талап,

алардын эрежелери. Дене тарби я көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр.
Тренажёрдогу

көнүгүүлөр . Көрүү жана

ийкемдүү дене тарбия

көнүгүүлөрү.
Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:
Жалпы көнүгүүлөр.
Катардагы

көнүгүүлөр. Даярдоочу

көнүгүүлөр. Жалпы

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Буюмдар менен жалпы өнүк түрүүчү
көнүгүүлөр.

Негизги

көнүгүүлөр. Мурда
Кыймылдуу

кыймылдарды

калыптандыруучу

өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо.

оюндар.

Бий

элементтери.

Дем

алуу

көнүгүүлөрү.
Медициналык - түзөт үүчү көнүгүүлөр.
Дем алуу көнүгүүлөрү
үчүн). Далы

жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн

көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр

( окуучулардын биринчи то бу

Таман
(2-топтун

булчуӊдарын

калыптандыруу

окуучулары

үчүн).

үчүн

Муундардын

кыймылдуулугун калыптандырууга багытталган көнүгүүлөрдү
аткаруу.
Сабактар
топторунун

карама -каршылыктарды жана жеке булчуң
жогорулатуу

боюнча

врач -офтальмологдун

сунуштарын эске алуу менен өткөрүлөт.
Көрүү

функциясын

жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр.

Түзөтүү-өнүктүрүүчү
Координациялык

багыттагы
ыкмаларды

өнүктүрүүчү

Чыдамкайлыкты өнүктүрүү боюнча

көнүгүүлөр.
көнүгүүлө р.

көнүгүүлөр. Эптүүлүктү

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн
көнүгүүлөр.

Көрүүсү

сакталган

окуучулар үчүн

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын
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көздүн

жакшыртуу

үчүн

көнүгүүлөр.

Табигый

кыймылд оо

мүмкүнчүлүгүн

турукташтыруучу көнүгүүлөр.
Дарылоо т ренажёрлорундагы көнүгүүлөр .
Велотренажёрдогу
көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр.

"Ден соолук" тренажёрунда

Чуркоо

боюнча

көнүгүүлөр.

Коомдук-турмуштук багыт алуу
Жеке гигиена:
Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.
Балдар

менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. Коомдук
жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, тиштерди
күтүүгө пайдалануучу ар түрдүү тазалы к каражаттарын колдонуу.
Жеке туалеттик буюмдарды сактоо.
таракты тазалоо эрежелери.

Чачын тароо, таракты сактоо,

Кол жуу үчүн щётка.

Кийим жана бут кийим.
Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар
жана балдар үчүн кийимдер. Сезон боюнча кийим.
Кийимдин он жана терс жагы. Кийим бөлүктөрү.
Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары.
Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;

Кийим сактоо б оюнча

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка
менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди планына
ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар, толугу менен.
Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу
багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так
ылайык тийиштүү кийим кийүү.
Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан,
жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.
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Бут

кийим, ар кандай буюмдар. Бут

кийим, ар кандай

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим:
кышкы, жайкы, сезондук.
Бут

кийим

бөлүктөрү,

байпак,

апкыты,

кончу,

таманы,

согончогу, батеги.
Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар,
аспаптар.
каралган мейкиндиктеги бут кийимди коюу.
Тамактануу:
Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы,
жыты сырткы келбети.
Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт, балык,
нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү
оромолунан

алып

чыгуу:

ачуу,

чечүү,

мөмө-жемиштерди

чыгарганды,

суюк азыктарды куйганды, ж.б.;

Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак суу
куюу; кесүү аспаптары

жана шаймандары менен иштөө, тамак

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.
бычакты

Тамак - аш даярдоодо

колдон уу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп кетен жерлерин

алып таштоо.
Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти
даярдоо.
Дасторкондо жүрүм-турум эрежелерин сактоого.
Турак -жай:
Мектеп

жана

үй

шарттарынын

функционалдык белгилери , үйгө
Эмерек анын бөлүктөрү.
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негизги

мазмунун,

коюлуучу гигиеналык талаптар.

Үйдү

тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо
жабдууларды

колдонуу;

аларды

туруу

үчүн

үчүн зарыл болгон

сактоо

ыкмалары.Бөлмө

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталг ан анализаторлорду

коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик буюмдарын
коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдонуу.
Транспорт :
Транспорт
транспортту

каражаттарын

таануу.

пайдалануу.

Жүргүнчү

Жүргүнчү

ташууч у

ташуучу

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча

унаа

табуу. Коомдук

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

чыгуу.

Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл
транспорттук:

айдоочу,

дирижер,

инспектору.

Коо мдук

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен
туура

мамиле кылуу:

контролёрго,

айдоочуга

талабы

боюнча,

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.
Коомдук

транспорттогу

жүргүнчүлөрдү

жүрүм -турум

эрежелериКепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Сатуу мекемелери:
Дүкөндөрдүн айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.
Соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.
Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.
Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Акча

банкнотторун

пайдалануу.

этикеттин пайдалануу.
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Сатып

алуучунун

сүйлөө

Жүрүм-турум маданияты:
Күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.
Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.
Курдаштары жана ч оң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
Баарлашуунун

кептик

(калыбын кармай билүү,

эмес

каражаттарын

колдонуу

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылуу .
Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Дүкөндө

жүрүм-турум

эрежелерин

сактоого

жана

жардам

сурап алуу.
Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.
Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.
Белектерди тандоону билүү.
"Мейкиндикте багыт алуу":
Сакт алган

анализат орлорду пайдалануу .

Сакталган

анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө пайдалануу.
Дүйнөнүн үн сүрөт. Объектилердин мүнөздүү касиеттерин жана
сапаттарын шилтеме катары колдонуу (жыт, жер, жаратылыш
угулат). болжолдоо жерлерди оозеки баяндоо. Курчаган буюмдар
жана

алар

менен

иш -

аракет

кылуу

жөнүндө

мейкиндик

элестөөлөрү. Мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү
кызыкчылыктары.
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Микромейкиндикт е багыт алуу.
Окуу жумуш ордунда багыт, китепте,
Туура

түшүнүү

жана

мейкиндик

доскада, дасторкондо.

терминологиясын

кепте

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда
чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, тө мөндө, анын
жанында.
Башынан

аягына

чейин,

солдон

онго,

солдон

мейкиндик

багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки
өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.
Рельефтүү

пландары жана план боюнча жабык мейкиндикте

багыт. Рельефтүү планд агы шарттуу белгилер.
Буюмдук жана
Жабык

мейкиндик түшүнүкт өрүн өнүкт үрүү.

мейкиндиктин

толушу

жөнүндө

түшүнүктөрү

(класстык бөлмө батир, ашкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш
жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн
колдонуу.
Алардын моделдери, моделдери жана тъшърългён сърёттёлъш
менен реалдуу объекттерин катышы.
Мектептердин

аянтындагы

жана

мейкиндик

жайгашкан

толтуруп объектилерин түшүнүктөрү.
Шаардагы

объектилер

жөнүндө

т үшүнүкт өрүн

калыптандыруу: дарактар, бадалдар, газондор, оюн аянтчалары,
көчөлөр, тротуар,

жол чырактары, жер астындагы жана жер

үстүндөгү жол, мектепке жакын жайгашкан аядамалар, үйлөр,
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күркөлөр, дүкөндөр; коомдук транспорт (автобус, троллейбус,
такси, машина).
Багыт

боюнча

максаттар

жана

мейкинд ик

түшүнүктөрүн

конкреттештирүү.
Шаар (айыл) жана алардын

предметтик толушунун негизги

маданий жана коомдук мекемелердин жөнүндө түшүнүктөрүн
түзүү.
Мейкиндикте

багыт

алуунун

негизги

көндүмдөрүн

өздөштүрүү.
Таанып билүү

максаттарын өз алдынча тандап алуу

жана

бөлүү.
Мейкиндикте

багыт алууда

жыйынтыктарга жетишүү

үчүн

толуктоочу жол катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү.
Жабык жана ачык мейкиндиги боюнча багыт алуу
"Карта-жол" түрдөгү сезүүгө

негизделген тааныш жабык

мейкиндикте багыт алуу, реалдуу жабык мейкиндик жана багыт
боюнча окуучулардын түшүнүктөрүн өткөрүү.
Мектеп аянтчасында, мектепте өз алдынча багыт алуу.
Көчөдөн өтүү эрежелери.
Рельефтүү

пландар

жана

долбоорлор

менен

шаар

(айыл)

жөнүндө жалпыланган түшүнүктөрдүн пайда болушу.
Оозеки баяндоо боюнча жабык мейкиндигин пландоо.
Шаардын

чегинде бир нече маршруттарды иштеп чыгуу.

Коомдук транспорттун ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү.
Окуучу

үчүн көбүрөөк мааниге ээ коомдук

каттамдарды изилдөө.
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транспорттук

Конкреттүү шарттарга жа раша, мейкиндикте багыт алуу боюнча
маселелерди

чечүү

үчүн

натыйжалуу

жолдорун

өз

алдынча

тандап алуу;
"Көргөн

-

көрбөгөн",

"сокур -сокур"

системасынын

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер

менен

иштей билүү ыктары.
Мейкиндикте

багыт алууд а баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каражаттарын кабыл алуу, түшүнүү.
Затт арды т екшерүүдө жана

т уура абалды кабыл алуу жана

ишараттарды калыпт андыруу.
Окуучунун

турганда,

столдо, партада, стулда, басууда,

дайыма өткөн ориентирде
кыймыл

менен

горизонталдык

поза

кабыл

алуу.

тегиздикте

Тоскоолдуктарды
Туура

(дуб ал, тосмо тепкич)
туура

өз алдынча

окууда,
абалды

кабыл

жазууда,
алуу

.

табуу жана качууда туура абалды кабыл алуу

ири объектилерди, текшерүүдө

алуу. Бири -бири менен,

жупта

туура абалды кабыл

басууда туура абалды кабыл

алуу.
Багытты көрсөтүүчү
Баланын

боюнан

туура ишарат.

жогору же төмөн

туура абалды кабыл алуу. унаага
абалды

кабыл

баратканда

алуу.

туура

саламдашууда, коштошууда,

текшерүүдө

чыгып, кирип жатканда туура

дайыма

абалды

буюмдарды

ориентири

кабыл

алуу.

ж ок

мейкиндикте
жолугушууда,

курдаштары жана чон кишилер

менен маектешүүдө туура абалды кабыл алуу.
Коомдук

транспортто, көчөдө, мектеп аянты боюнча, мектеп

има- көргөндөр менен

биргелеши п жана өз алдынча

алуу.
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багыт

Тааныш

жана

бейтааныш

бош

орун

менен

өз

алдынча

текшерүүдө туура абалды кабыл алуу.
Түшүп

кеткен буюмдарды алууда туура абалды кабыл алуу.

Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу
Сокурдун

курдаштары жана кишилер мен ен бирге жуп менен

алыста басуу абалы. Окутуу, оюндарда жана
багыт алуу. жашоо
Коомдук

иште

биргелешип

учурларын моделдөө.

жайларда

жүрүм

эрежелери.

жүрүм -туруму,

байланыш жана алысты курдаштары жана ата -энелер менен багыт
маданияты

(коомдук

транспо ртто, театрлардын, ресторандар,

парк,).
Дүкөндө

багыт алуу: сатуучу, кассир, азык -түлүк сатып

алуулар үчүн кайрылуу.
Почтада багыт алуу: кат, посылка жөнөтүү.
Чоочун кишиге жардам сурап менен кайрылуу.
Таяк жана

башка багыт алуу т ифлот ехникалык

каражаттарын колдонууга үйрөнүү
Ак

таяктын сокурлардын багыт алуудагы мааниси, милдети,

түрлөрү
Таяк

жекече тандоо ыкмалары.
менен багыт алуу

методдору: туура кармоо жана

кармоо, коопсуздугу.
Таяк

менен басуу ыкмалары:

маятник, кайчылаш.

айланта сүйрөп жана тайган,

Таяк менен тепкичте ылдый жана жогору

басуу. Имараттардын жанында ичинде таяк менен басуу,
киши менен

басуу,

көргөн

транспортто таякты колдонуу, таяк менен

тоскоолдукту аныктоо.
Көчөдө өтүп бара жатканда таякты колдонуу.
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4.2.3.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
сокур балдардын

жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук
башка субъекттерин
багытталган

адеп-ахлактык

жол менен

уюштурууга

бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын
негизинде жүзөгө ашырат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды
адеп-ахлактык
алардын

жактан

өнүктүрүү

адеп -сезимдерин

калыптандыруу

жана

шартында

жана

тарбиялоонун

адеп -ахлактык
коомдун

максаты

жүрүм-турумун

негизги

улуттук

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды коомдук -педагогикалык
колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Адеп-ахлактык жактан ө нүктүрүү программасы сокур балдарга
өз

өлкөсүн

чыгармачыл,
маанилүү

сүйгөн,

адептүү,

жоопкерчиликтүү,

демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү

инсандык

сапаттарга

коммуникабелдүү
окуучуларды

ээ:

жаранын

Программанын негизи
түшүнүктөрүн,

жогорку

өзөктүү

активдүү,
тарбиялоого

өз

алдынча,

багытталган .

жетишкендиктери болуп

тарбиялоо

процессинде

ишмердүүлүк

жолдорун,

сокур

калыптандырылган
туура

инсандык

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында а кыл эси жеӊил
артта

калган

азиз

окуучулар

балдарды

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты
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адеп -ахлактык

жактан

алардын адеп -сезимдерин

жана

адеп-ахлактык

жүрүм-турумун

калыптандыруу

шартында

коомдун негизги улуттук баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды
коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил
артта

калган

азиз

окуучулар

балдарды

адеп -ахлактык

жактан

өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:


инсандык

маданиятты

калыптандыруу

жаатында:
 "жакшы болуу" деген

жалпы адеп -ахлактык ыйгарым өбөлгөнү

түзүү – оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк жана
коомдук-багытталган иш

учурунда адеп -ахлактык талаптардын,

адеп-ахлак нормаларына негизделет;
 «Жакшы деген эмне?» жана «жаман деген эмне?» адеп -ахлактык
ойду пайда кылуу, окуучунун «жакшы» болуу деген сезимди аӊ сезимине орнотуу;
 өздөрүнүн адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү,
адеп-ахлак

нормаларына

жараша

өзүн

башкаруу,

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,

өзүнөн

өзүнүн жана

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;
 окуунун

адептик

маанисин

окуучулардын

аӊ -сезиминде

калыптандыруу;
 адептик

негиздерди

жүрүм-турумдун

калыптандыруу

–

окуучулардын

туура

керектигин, коомдо кабыл алынган жакшылык

менен жамандык,

туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ -

сезиминде калыптандыруу;
 негизги

адамдык

баалуулуктары

калыптандыруу;
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жөнүндө

элестөөлөрдү

 негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө
элестөөлөрдү калыптандыруу;
 эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин
калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын
мамилени калыптандыруу,
иш-аракеттери

жана

жоопкерчиликти
аракеттерди

адеп -ахлактык тандоо, алардын өз

жүрүм -турумдун

натыйжасы

үчүн

билүүнүн негизинде кабыл алынган иш -

жана

иш -чараларды

бөлүү

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүү,

кыйынчылыктарды

чечүү

жөндөмдүүлүгү,

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын
калыптанышында;


өз Ата-Мекени, кыргыз эли жана Кыргызстандын тарыхы үчүн
сыймыктануу сезимин ойгот уу;



улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү

сезүүсү,

алардын

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени
тарбиялоо;
 патриотизмди

жана

жамааттык

иштерге

таандык

сезимин

калыптандыруу;
 ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана курдашта ры
менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 башка адамдарга ишенимин күчөтүү;
 жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий
жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү
жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;


Үй-бүлөлүк

маданиятты

жаатында:
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калыптандыруу

 үй-бүлөгө

коомдун

негизи

катары

мамилени

калыптандыруу;
 окуучулардын

ата -энелерге,

карыларды

сыйлоо

жана

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;
 үй-бүлөлүк

баалуулуктары

калыптандыруу,

гендердик,

жөнүндө
үй-бүлөлүк

элестөөлөрдү
ролдорун,

жана

аларга карата сый мамилени калыптандыруу;
 кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык
салттары менен тааныштыруу.
Акыл

эси жеӊил артта калган азиз окуучулар балдардын

адеп-ахлактык өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын жара нынын
адеп-ахлактык

жактан

калыптандыруусунун

аспектилеринин бири болуп

тарбиялык багыттар

маанилүү
менен тыгыз

байланышта.
Билим берүү уюму адептик тарбиялоонун жалпы милдеттерин
улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу
өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил артта калган азиз
окуучулар
(мыйзамдуу

окуучулардын
өкүлдөрүнүн)

жана

алардын

муктаждыктарын

ата -энелеринин

эске

алуу

менен

конкреттештире алат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке
ашыруу,

биздин

өл көнүн

адеп-ахлак

жана

маданий

каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
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 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

жана

жашоого

чыгармачылык

мамиле кылууга тарбиялоо;
 табиятка,

айлана -чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле
эстетикалык

идеалдар

жана

кылууга т арбиялоо,

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
(Эстетикалык билим берүү).
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

ишмердүүлүктөрдүн

берип,

формалары,

багыттарды

түрлөрү

менен

ар

түрдүү

толукташы

мүмкүн.
Балдарды

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну
педагогикалык

уюшулган процесси;

-адеп-ахлактык

өнүгүү

-

инсандын

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,
мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
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бир бүтүн дүйнөнүн,

Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыру у
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер
адеп-ахлактык

идеалдарын

жана

рухий жана

баалуулуктардын

өзөктүү

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы
иштерге жаш балд ардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун
усулдары менен; чоӊдор жана балдар ортосундагы байланыш жана
кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин
уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;
белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн
арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал
болуу менен.
Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши
үчүн

бардык

коомдук

катышуучулардын

-

тарбиянын

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй бүлө, жарандык коо м уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар
кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана
спорт, массалык маалымат каражаттарынын.
Программа камсыз кылууга тийиш:
 ар

бир

баланын

алган

билимин,

жүрүм -турум

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга
жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;


тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы
ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн
түзүү.
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Адеп

жактан

-ахлактык

өнүктүрүү

программасы

төмөнкү

сыпаттаманы камтууга тийиш:
адептик тарбиялоо ишин уюштуруу формаларын, максаттарын
жана

милдеттерин,

тарбиянын

күтүлгөн

жыйынтыктардын

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, акыл эси жеӊил артта калган
азиз окуучулар балдардын жүрүм-турум үлгүлөрүн.
Адептик

өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл эси жеӊил артта калган азиз
окуучулар

үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

балдардын билим

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу мен ен Уюм
тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн.
Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын
артта калган азиз окуучулар

акыл эси жеӊил

адеп -ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө

жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган

түшүнүктөрүн (адеп-

ахлак

колдонуу

жана

жалпы)

реалду у

жашоодо

жөндөмүн

өнүктүрүү .

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,
соолукту

сактоо

жан а

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

калыптандыруу,

сергек

жашоону

ден

уюштуруу

экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.
Экологиялык

маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
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көрүүсү начар окуучуларга
бөлүгү болуп саналат,

билим берүү жараянынын ажырагыс

жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан
тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын
(көрүү милдеттерин абалы н эске алуу менен, атайын билим берүү
муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган

анализаторлорго

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге
таянат.
Программанын
айлана

чөйрөнүн

максаты:

жогорулатуу

экологиялык

ылайык

жана

жана

коомдук

коопсуз

жана

жүрүм-

тажрыйбасын байытуу менен ден -соолукка пайдалуу жана коопсуз
жашоо негиздери экологиялык маданиятын калыптандыруу.
Программанын милдеттери:
 окуучуларды

окутуу шарттарын

санитардык -гигиеналык

нормаларга ылайык келтирүү;
 жамаатта

жагымдуу

пс ихологиялык

жана

эмоционалдык

климатты камсыз кылуу;
 балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап
калууга салым кошуучу

психологиялык жардам менен

камсыз кылуу,
 тышкы дүйнө менен баланын

ортосунда дени сак мамиле

түзүү;
 дүйнөнүн
элдердин,

органикалык
маданият

биримдиги
жана

жана

диндердин

жаратылыштын,
ар

түрдүүлүгү

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
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ылайыкташууга

баштапкы

 жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл
эмгекке түрткү б олуу, иштин

жыйынтыгына

багыт алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
 окуучулардын

сергек

калыптандыруу

үчүн

программасынын
денелик,

жана

эс

коопсуз,

материалын

адеп -ахлактык

бекемдөө,

коопсуз

алууну

жашоо

саламат

колдонуу

жана

жашоо

менен

алардын

ден

соолугун

руханий

камсыз

маданиятын

кылууга

байланышкан

маселелерди талкуулоо.
 Кыймыл

режимин

сарамжалдуу

уюштурууну,

спорттук

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу
физикалык

өнүгүүнү,

организмдин

ылайыкташуу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган
дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;
 туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар
адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз
карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык
сабаттуулукту,

эко -маданий

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн
маданиятты калыптандыруу;

баалуулуктардын
жүрүшүндө

негизги

экологиялык

курчап турган чөйрөнү коргоо

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы таж рыйбасын
алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган
чөйрөнү

коргоо боюнча иш -чаралардын

учурунда ж.б.);

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу
ата-энелер

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

менен

билим

берүү

уюмунун окутуучуларынын курчап турган ч өйрөнү коргоо
боюнча биргелешкен иш -чаралары;
 мониторинг жүргүзүү.
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Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкар кы иш-чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар.
Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Сабакта
коопсуз

психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана

жашоону

калыптандыруу

боюнча

жасалган

иштердин

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден
соолук

сактоо

талаптарды

жана

ашырылат. Сабактан
кыймылдуу

технологиялары,
ченемдерди

санитардык -гигиеналык

өткөрүү

жолу

менен

жүзөгө

тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы

оюндарды

уюштуруу,

сергек

турмуш

жумасы,

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн
тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык
кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.
Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу
модели

жол

инспекторлору

менен

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды
ашат.
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жолугушуу

аркылуу,

уюштуруу аркылуу ишке

Төмөнкү

көрсөткүчтөр

программанын

ж алпыланган

жыйынтыгы катары чыга алышат:
1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү
тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн
анализаторлор ж.б..);
2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө
коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү,
анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун
билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;
3.

оорунун

айынан

сабактарды

калты руу

санынын

динамикасы.

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын мазмуну
Коррекциялык иштин программасы камсыз кылуусу керек:
 билим

берүү

уюмунун

кыйынчылыктарын жана

шарттарына

өзгөчө билим берүү (анын

ичинде жеке) муктаждыктарын а ныктоо
сокур окуучуларды
 топтук жана жекече
(анын

ичинде

көнүү

максатында

изилдөө жүргүзүү;
түзөтүү жумуштарын ишке ашыруу

логопедиялык),

окуучулардын

атайын

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;
 сокур

окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;
 окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана
көндүмдөргө

илгерилетүү,
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сокур

окуучулардын

психикалык жана эмоционалдык

абалы

жөнүндө

маалымат берчү учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;
 диагностикалык

и зилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 билим берүү жана күнүмдүк жашоодо

окуучулардын

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;
 сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө
окуучулардын

күтүлгөн

натыйжаларга

жетүүсүнө

баа

берүү.
Түзөтүүчү иштин
Жалпы

негизги мазмуну жана

башталгыч

билим

берүү

багыттары

баскычындагы

сокур

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги
мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:
Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү
үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,
өнүгүү

жана

ден

соолугунун

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн

аныктоону

камсыз кылат.
Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:
окуучулардын
аныктоо

үчүн

белгилүү

бир

окуу

муктаждыктарын

психологиялык -педагогикалык

жана

медициналык текшерүү:
- окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө
шарттарын аныктоо;
таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү
мазмунун

өздөштүрүүдөгү

өзгөчө

кыйынчылы ктарын,

жана потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;
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- окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана
эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;
окуучулардын өнүгүү
өздөштүрүүдө

динамикасын,

алардын

ЖББ БЫББПты

ийгиликтерин

мониторинг

жүргүзүү;
изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу
максатында

коррекциялык

иш -чаралардын

түзөтүүнү

иштеп чыгуу.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү
психофизикалык
өнүгүүсүн

өнүгүүнүн

жана

иш

окуучулардын

жетишсиздигин,

билим

берүү

жеке

мазмунун

инсандык

өздөштүрүүгө

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү иш өзүнө камтыйт:
 класстагы

бардык

окуучулардын

инсандык

өнүктүрүү

үчүн жайлуу психологиялык чөйрө түзүү;
 окуучунун

жекече

психологиялык

жактан

коштоо

программасын (мугалимдер менен ) даярдоо;
 окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып билүүчүлүк

кызыкчылыгын

өнүктүрүүгө

багытталган

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;
 окуучуларды
жекече

оптималдуу

кийлигишүү

өнүктүрүүгө

программаларын

топтук

алардын

жана
өзгөчө

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп
чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана окутуу методдорун);
 окуучулардын

өнүгүү

бузууларын жоюу үчүн зарыл

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды
жүргүзүү;
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 инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү,
жүрүм-турумун тууралоо;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 сокур

окуучунун

сунуштар

окутуу

комплексинин

жана

билим

ишке

берүү

ашыруу

(ар

боюнча
түрдүү

эксперттердин маалыматт арынын негизинде алынган)
Кеӊеш

иши

окуучуларды

билим

берүү

процессинде

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр
иштеген адистерди окуучулар

менен

үчүн окутуунун, тарбиялоонун,

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шар ттарды
ишке ашырууну камсыз кылат
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
- жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн
болгон жардамды берүү жана

конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.
-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм тур умун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн
тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш
берүү;
Маалыматтык-агартуучу иш

окуучуларды

окутуу жана

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана
курдаштары

менен

өз

ара

аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге
түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
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-мугалимдер

жана

ата -энелер

категорияларынын

үчүн

окуучулардын

өзүнчө-типологиялык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
- маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;
-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу
үчүн психологиялык агартуу иштерин ж үргүзүү;
-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн
калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
Азиз-сокур

окуучулардын

өздөштүрүүсүнүн

түзөтүү иштеринин программасын

пландаштырылган

натыйжалары

болуп

төмөнкүлөр чыгат:
 микро жана макро мейкиндикте багыт
калыптандыруу

жана

алуу көндүмдөрүн

макромейкиндикте

багыт

алуунун

ыктарын мыктылоо;
 Бардык

сакталган

ишмердүүлүгүндө

анализаторлорду

багыт

колдонуу ыктарын,

алуу

оптикалык түзөтүү

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу
мүмкүнчүлүгүн

өздөштүрүүгө;

тааныш

эмес

(стандарттык

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно
билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү
түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда

аларды эске

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү ;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

кайрылууну үйрөнүү;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер
жана

курбулары

менен

баарлашуу
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ыктарын

өнүктүрүү;

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын
өнүктүрүү

(кабылдоо,

түшүнүү,

өндүрүү,

пайдалануу);

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;
 инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык
анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол
менен

ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти,
эмоционалдык

сезимталдыгын

иштеп

чыгуу;

өзүн -өзү

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;
 предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн
жайылтуу

аркылуу

ишмердүүлүктүн

сезүү

тажрыйбасын

толуктоочу

предметтик-практикалык

жолдорун

көндүмдөрдүн

байытуу;
өздөштүрүү;

(анын

ичинде

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;
 кырдаалга

ырааттуу

дүйнө

сүрөтүн

куруу

мүмкүнчүлүгүн

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү;
сокурлардын

таанып

б илүү

мүмкүнчүлүгүн

кеӊейтүүчү

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда
окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык
тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу
ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук
иште

активдүүлүгүн

жогорулатуу;

жашоодо

өз

алдынчалуулугун жогорулатуу.
 Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;


коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү

элестөөлөрдү

(ар

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;
 Айлана

чөйрөдөгү адамдардын

маанайына, өзүн сезү үсүнө,

абалына көӊүл бурууну өнүктүрүү.
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Түзөтүүчү

ишинин

программасын

ишке

ашыруу

боюнча

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.
Түзөтүүчү иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү
уюмунда

иштеген

механизмин

и шке

адистердин
ашыруу

ортосунда

үчүн

негиз

өз

ара

аракеттенүү

болгон

комплекстүү

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук мазмундуу мүнөздөмөлөрү

түзөтүүчү иш

маалыматтарды эске

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан изилдөөнү:
дарыгерлер,
тараптуу

психологдор,

жана

эмоционалдык

мугалимд ер)

комплекстүү
эрк

окуучуну

(таанып

сферасын,

билүү

окуучулардын

изилдөө;

ишин

ар

изилдөө,

жүрүм -турумун)

окуучуну изилдөө.
Түзөтүүчү
ашыруу

иштин сокур окуучулардын программасын ишке

үчүн

адистер

натыйжалуулугу

өз

негизинен

ара

аракеттеринин

коомдук

өнөктөштүктү

механизм ин
өнүктүрүү

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана
үй-бүлөнүн

жооптуу

билим

берүү

мекемелери

менен

кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк
эмес)

жана

органдарга

билд ирет;

майыптар

жана

ата -энелер

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.
Педагогикалык

кызматкерлери:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
тифлопедагогика жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча

документи болушу керек.
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Мугалим-дефектолог

(тифлопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы
даярдыгы бар адамдар

ар

мугалимдердин кесиптик

тифлопедагогика жаатында

кайра

даярдоодон өтүшү керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(админист ративдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге
тармагында квалификациясын жогорулатуу

тифлопедагогика

боюнча

документи

болушу керек.
Башталгыч
окуучуларды

жалпы

башка

билим

окуучулар

берүүчү
менен

уюмда

бирге

азиз

окутууда

-сокур
БЖББ

БЫЖББПты ишке ашырууда кесиптик шарттарга талаптар.
Педагогикалык

кызматкерлер:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик
билим берүү

жаатында квалификациясын жогорулатуу

документи болушу керек.
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боюнча

Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
(психологиялык,

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

билим берүү уюму (ар бир сокур балага)

медициналык

жана

педагогикалык

кеӊештин

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал
(атайын орто)
жана

ишке

жогорку

кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек

балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп

берет.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
көрбөгөн

бала

бар

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

ишке

билим берүү уюму бир класста 2ден ашык
болгон

учурда

(жардамчыны) убактылуу же дайыма

мугалимге

ассистентти

камсыз кылуусу мүмкүн, ал

жалпы орто билимден төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана
тифлопедагогика

боюнча

курстардан

тийиштүү

программадан

даярдыкты өтүүсү зарыл.
Билим берүү уюму убактылуу

штаттык жүгүртмөсүнө

0.

билим берүүнү маалыматтык жана техникалык жакта н колдоо
боюнча–

компьютердик

жабдуулары

боюнча

билимге

жана

тиешелүү көндүмдөргө ээ адисти киргизүүгө укугу бар .
Шарттардын системасы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле
коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу
керек.
Шарттардын

системасы камтышы керек: болгон шарттардын

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык
(анын

ичинде

окуу-методикалык

жана

маалыматтык

колдоо);

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.
Окуучулардын билим алуусуна
талаптар, БЖББ БЫЖББПты
шарттардын

бириктирүүчү

коюлган шарт тар

үчүн

ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
сүрөттөлүшүн
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болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, ал ардын ата-энелери үчүн
ачыктыгын

жана

жагымдуулугун,

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой,
акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.
Инклюзивдик мектепте окуган азиз -сокур окуучулары үчүн
башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган
жалпы билим берүүчү программаны ишке ашыруунун кадрдык
шарттарына талаптар .
Педагогикалык

кызматкерлери:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог-психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
тифлопедагогика жаатында

адисти ктерин жогорулатуу боюнча

документи болушу керек.
Мугалим-дефектолог

(тифлопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы
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ар

мугалимдердин кесиптик

даярдыгы бар адамдар

тифлопедагогика жаатында

кайра

даярдоодон өтүшү керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге
тармагында квалификациясын жогорулатуу

тифлопедагогика

боюнча

документи

болушу керек.
Башталгыч
окуучуларды

жалпы

башка

билим

окуучул ар

БЫЖББПты ишке ашырууда
Педагогикалык

берүүчү
менен

уюмда

бирге

азиз

-сокур

окутууда

БЖББ

кесиптик шарттарга талаптар.

кызматкерлер:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педа гог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик
билим берүү

жаатында квалификациясын жогорулатуу

боюнча

документи болушу керек.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
(психологиялык,

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

билим берүү уюму (ар бир сокур балага)

медициналык

жана

педагогикалык

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал
(атайын орто)
жана

ишке
кеӊештин
жогорку

кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек

балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп

берет.
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Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
көрбөгөн

бала

бар

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

ишке

билим берүү уюму бир класста 2ден ашык
болгон

учурда

мугалимге

(жардамчыны) убактылуу же да йыма

ассистентти

камсыз кылуусу мүмкүн, ал

жалпы орто билимден төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана
тифлопедагогика

боюнча

курстардан

тийиштүү

программадан

даярдыкты өтүүсү зарыл.
Билим берүү уюму убактылуу

штаттык жүгүртмөсүнө

0.

билим берүүнү маалы маттык жана техникалык жактан колдоо
боюнча–

компьютердик

жабдуулары

боюнча

билимге

жана

тиешелүү көндүмдөргө ээ адисти киргизүүгө укугу бар .
Кыргыз / орус тили:
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү

Угуу. Оозеки

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.
тексттеги угуп жаткан

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу анын мазмуну билдирүү.
Окуу.
Үн
Муундук

чыгарып окуу .

Л. Брайль чекиттик арибин колдонуу.

окуудан сөздөрдү түшүнүп

туура

окууга

өтүү.

Жылмакай муундук окуу жана баланын жекече ченине ылайык
ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу. Сөздөрдү, сөз айкаштарын,
сүйлөмдөрдү

жана

кыска

тексттерди

түшүнүп

белгилерине ы лайык басым жана тыным менен окуу.
Ичинен окуу. Окуу текстин түшүнүү.
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окуу.

Тыныш

Тексттердин түрлөрү менен иштөө. Тексттердин түрлөрү
жөнүндө

жалпы

элестер:

окуу

жана

көркөм.

Тексттин

өзгөчөлүктөрү. Текстте колдонулган сөздөрдү жана сөз айкаштарын
түшүнүү. Текстти

сүйлөмдөрдөн

айырмалай көндүмдөрүн иш

жүзүндө иштеп чыгуу. өз алдынча
маселе, тексттин түзүмү;

теманы, аныктоо, негизги

ичинен маанилүү бөлүктөрүн тексттен

бөлүү. Жамааттык талкуулоого катышуу: суроолорго жооп бере
билүү, тема боюнча, жолдошторунун сөздөрдөн уга текстти менен
маектешүүнүн жүрүшүндө жооп толуктоо.
же анын бир бөлүгүн,
Окуу

Текстти

план менен

негизги сөздөр боюнча айтып берүү.

милдетине ылайык оозеки

монологдук баяндоонун

практикалык өздөштүрүү (сүрөттөө, баяндоо, ой жүгү ртүү). Окуу
жана

күнүмдүк

өздөштүрүү

кырдаалдарда

(саламдашуу,

сөз

коштошуу,

этикетинин
кечирим,

эрежелерин
ыраазычылык,

суроо-талап менен кайрылуу).
Жазуу.

Колдордун

моторикасын өнүктүрүү.
багыт алуу ыктарын

эркин кыймылдарын жана манжалардын
Такта

мейкиндигинде жан а баракта

өнүктүрүү. Айтылышы менен

жазылышы

карама-каршы келбеген сөз жана сүйлөмдөрдү айтуу менен жазуу.
Сөздөр жана сүйлөмдөр. Сөздү талдоо үчүн материал, изилдөөнүн
объектиси катары кабыл алуу. .

Белгилүү эрежелер боюнча

угуп,

окуп көчүрүп жазуу. Сөздүн

маанисине көз салуу. Сөз

жана

сүйлөм
тандап,

ортосундагы айырма. Сүйлөм

менен иштөө: сөздөрдү

тартибин өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.

интонация менен сүйлөмдү куруу.
Математика
Пропедевтика.
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Берилген

Буюмдардын касиеттери
Кээ

бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол
жакта) жана башкалар.
Салыштыруу
Эки буюмду салыштыруу, катар сабактар.
Көлөмү,

аянты

менен

салыштыруу

ири,

чоң,

кичин е,

ошончолук көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол
эле баллга. өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу:
узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке);
узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, жоон, ичке); бирдей,
узундугуна
бирдей, бир
тереңдик

барабар

(туурасы,

бийиктиги,

тереңдик,

туурасы);

түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы, бийиктиги

жана

туурасы).

узундугу

үч

же

төрт

заттар

менен

салыштыруу (туурасы, бийиктиги, кылдат, туурасы); Мындан ары,
кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке, жоон); узун, кыска
(кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке).
Массасы боюнча

эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор,

жарык, оор, уламдан -бирдей, тартылуу күчү менен окшош, мисалы,
тартылуу күчү сыяктуу эле, ан ткени, анын (салмагы) (бирдей, бир
түрдүү, ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт заттар менен
салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ жеӊил;
Заттар

жана алардын компоненттеринин саны, предметин

салыштыруу. эки же үч тийиш калкты салыштыруу. Сөз: канч алык
көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле суммасы, бир аз, бир, бир, эч ким.
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Кичинекей

тийиш

калктын

бир -бир,

алар

же

алардын

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу: көп,
аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.
Объектилердин мейкиндикте, түздү ктө абалы.
Объектилердин мейкиндикте, түздүктө абалы боюнча бири бирине
жогорку,

окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол,
төмөнкү,

жогоруда,

төмөндө,

алыс,

жакын,

боюнча,

жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, менен, жана, алдында,
артында,

жогоруда,

төмөндө,

ортосунда,

өз

ара

борборунда,

алдында.
Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто
(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол
эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үстүнкү оң, сол,
төмөнкү оң, со л бурчунда.
Бирдиктер жана алардын катышы
Убакыт бирдиги - сутка. Сутка: эртең менен, түштөн кийин,
кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч, убагында,
узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.
Курагы

боюнча салыштыруу: жаштар, карылар , жаш, же

болбосо улуу.
Геометриялык материал
Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб,
жыгач.
Сандар

жана

көлөмдөр.

Буюмдарды

эсептөө.

Нөлдөн

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана
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разряддар. Кошулучулардын
менен

суммасы катары көп орундуу сандар

тааныштыруу. Сандарды

салыштыруу жана сандардын

тартиби, салыштыруу белгилери.
(грамм,
убакыт

килограмм,
бирдиги

центнер,

(секунда,

Салмакты өлчөө бирдиктери

тонна);

мүнөт,

көлөм бирдиги

саат).

Бир

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир

(литр),

тектүү

ө лчөө

тектүү көлөмдөрдү

салыштыруу жана эсептөө. Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири,
төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
Арифмет икалык амалдар.
Кошуу,
амалдардын

кемитүү,

көбөйтүү

компоненттеринин

жана

бөлүү.

аттары,

Арифметикалык

белгилери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз
бир компонентин табуу.
Кашаалуу жана

Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма.

каша асыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби.

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө

арифметикалык

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу
жана топтоо; сумманы жана айырманы санга көбөйтүү).
Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу , көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү текшерүү
аракеттер,

тууралыгын

ыкмалары
баалоо,

(алгоритм, тескери иш -

жыйынтыкты

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).
Текстт ик маселелер менен иштөө
Тексттик
Мамилелерди

маселелерди
камтыган

арфметикалык
маселелер:
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жол

эсеге

менен

көп,

чыгаруу.

мынчага

көп

(мынчага аз, мынча эсе аз)

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын
жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү

жолун

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар
жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны

жана анын

жалпы

үлүшү табуу боюнча маселелер. Мейкиндик мамилелер.
Геометриялык фигуралар .

Предметтердин мейкинди кте жана

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол,
ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык,

бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, т егерек. Курулуштарды аткарууга
чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык
фигуралар.
пирамида,

Таануу

жана

айтуу:

куб,

шар,

параллелепипед,

цилиндр, конус.

Геомет риялык көлөмдөр аларды өлчөө .
узундугу. Узундук

Үзүк

бирдиги (мм, см, дм, км).

сызыктын

Периметр. Көп

бурчтуктун периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ).
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.
Маалымат
байланышкан
маалыматты

менен

ишт өө.

маалыматтарды

Эсеп,

көлөмдү

чогултуу

жана

өлчөө

берүү,

менен
алынган

турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана

сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана»,
«жок», «эгер ... анда ...», «чыныгы / жалган экенин .. .», «ар бири»,
«баардыгы»,«кээ

бири»).

Передметтердин,
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сандардын,

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча
даярдоо. Маалымат

издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу,

түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны окуу жана толтуруу
Табият таануу.
Адам жана жарат ылыш
Жаратылыш бизди курчап турат, бирок адам тарабынан түзүлгөн
эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз
жана жандуу жаратылыш. Объекттердин белгилери (түс, формасы,
салыштырмалуу
жайгашуусу

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

ж.б.).

сол,
мисал:

Мейкиндикте

жогору,
жыл

төмөн,

предметтерд ин

ж.б.).

мезгилдеринин

Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Бардык табигый

объек ттер заттардан турат.

Айлана

заттардын

-чөйрөдөгү

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер,
суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар.
Заттар, суюктуктар, газдар
Жылдыздар

менен жөнөкөй практикалык иштер.

жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета,
Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус
Жердин

модели

катары.

Географиялык

карта

жана

план.

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана
картада жайгашуусу.
Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.
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Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү
аймактагы

(байкоолордун

негизинде).

Өзүнүн

туулган

жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба ырайы, анын

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар,
шамал).

Өз аймактын аба -ырайы.

Жер кыртышынын формалары:

өрөөндөр, тоолор, адырлар, ко лоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн
жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз
Жер кыртышынын формалары:

аймагынын

(байкоолордун негизинде кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), ада м тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. С уу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

касиеттери. Суунун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

а ймагынын

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
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(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Жапайы,

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси.

адам

маданий

жана

жашоо

бөлмө

чарбачылыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.
Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын
жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азыктүлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын,
сойлоп

жүрүүчүлөр,

айырмачылыктары.
өзгөчөлүктөрү.

канаттуулар,
Ар

кандай

Жаныбарлардын

жаныбарлар

жана

жаныбарлардын
көбөйүүсү.

алардын

тамактануу

Жапайы

жана

үй

жаныбарлары. Жаратылыш ме нен адам турмушунда жаныбарлардын
ролу. Жапайы
жаныбарларын

жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй
багуу.

Өз

аймагынын

жаныбарлары,

алардын

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (к үн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

Табигый

жаныбарлар

үчүн

жааматтын
азык -түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзам дарды

Иш

өздөштүрүүсү.
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менен адам

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын
Жаратылышка

адам

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

мисалынын

жана

терс

таасирлери

негизинде).

(тегерегиндеги

Табияттагы

жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылы ш коруктары,
улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү,
сыйлоо.
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдо рго колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
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жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үйбүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мекте п окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир ад амдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын негизги мыйзамы. Бал а укуктары.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана
мекендештер
катары.

ортосундагы
Өзү

туулган

байланышты
жердин
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бекемдөө

адамдардын

каражаты
эмгегинин

өзгөчөлүктөрү ,
аттары,

кесиптери.

турмуштук

Өз

аймагынын жашаган элдердин

өзгөчө лүктөрү,

салттары.

Тууган

жерине

тарыхынын маанилүү окуялары.
Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.
Мектеп окуучусунун

күн тартиби,

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,

эмгек жана эс алуу
таза абадагы оюн ден

соолугун сактоо жана бекемдөө ү чүн шарт катары. Чыӊ ден соолук
үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын
номерлери.

Жеӊил

жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн

мектепке чейинки жол, жолдо

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын

ар к айсы мезгилинде

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт
коопсуздугунун

эрежелери,

газ,

электр

энергиясын,

сууну

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм турум эрежелери.
Көркөм искусст во жана т ифлографика
Техникалык каражатт ар менен рельефт үү чийүү ыкмалары .
Сокур окуучуга тифлографиканын максаты жана мааниси.
Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш
мааниси.

Сокурлар

Н.В.Клушиной,
чийүү

үчүн

үчүн

үчүн чийме аппараттар (Н.А.Семевского,

«Школьник»

приборлор.

ж.б. приборл ор.). Куралдар жана

Рельефтүү

сүрөттөрдү

жүргүзүү

үчүн

инструменттерин колдонуу эрежелери жана ыкмалары. Аспаптар
менен

иштөөнүн

коопсуздук

чаралары.

Прибордо

багыт

алуу.

Куралдар жана түзүлүштөрдүн жардамы менен эки же төрт бирд ей
бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү, линияларды чийүү ыкмалары.
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Сүрөт

тартуу ыкмалары.

иштөө

техникасы. Рельефтүү сүрөттөрдү окуу.

Сүрөттөрдү окууда
түшүнүктөрү
таныштыруу.

кагазда, пластикалык массада, тасмада
мейкиндикте багыт алуунун

(сол-оӊ,

жогорку

төмөнкү,

ортоңку)

менен

сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кыска,

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм
Заттарды

башталгыч

түзүлүшү, өлчөмү,

боюнча салыштыруу,
Формасы

мейкиндиктеги

рельефтүү сүрөтү мене н

жөнөкөй

буюмдарды

көлөмү,

түшүнүгү.

геометриялык

абалы

байланыштыруу.

эталондорго

окуу. Геометриялык формалардын

жакын

айкалышын

камтыган буюмдарды окуу. Татаал формадагы буюмдарды окуу. Ар
кандай

татаалдык

деӊгээлдеги

сүрөттөрдү

тартуу

ыкмалары.

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.
Даяр
аткаруу.

формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды
айкелчилик

көндүмдөрүн өздөштүрүү.

Пластилинден

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.
Нат урадан т арт уу.
Сызыктардын ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,
тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу
буюмдун

формасын

өткөрүү.

түшүнүктөрдү

калыптандыруу.

«Школьник»,

«Графика»).

Контур

(Приборлор:

Кесиндини

түшүнүгү.

Контур

Н.В.Клушинанын,
бирдей

бөлүктөргө

бөлүштүрүү. Тик бурчтуу буюмдардын у зундугу жана туурасынын
катышы.
Предметтин сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен

салыштыруу.
Предметтик

дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен

мейкиндикте аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи.
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Окшоштуктар

жана

ортосундагы

айырмачылык.

Мүнөздүү

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.
Табигый формалар.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде

болгон буюмдарды натурасынан тартуу. Трафареттерди колдонуу,
даяр

элементтерден

Предметтин

аппликацияларды

сүрөтү

жана

жасоо,

рельефтүү

ийлеп -чаптоо.

тартылышы

менен

салыштыруу.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (оюнчук)

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар

негизде

болгон

бир элементтин обочолонтуу

жана белгилөө.
Кубиктерден

куруу,

трафареттерди

колдонуу,

даяр

элементтерден аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо. Предметтин
сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен салыштыруу. Өсүмдүк

формаларын натурасынан тартуу.
Изилдөө
салыштыруу.

алгоритмдери.

Структурасынын

анализи,

Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү

рельефтүү тартылышы менен окуу.

Аппликацияларды

жана
жасоо,

ийлеп-чаптоо, буюмдун рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Жаныбарлардын

сүрөтүн

натурасынан

тартуу.

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.
Түзүлүшүнүн
Буюмдун

анализи,

салыштыруу.

рельефтүү тартылышын

Мүнөздүү

окуу жана

белг илери.

натурасы менен

байланыштыруу. Аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо, буюмдун
рельефтүү сүрөтүн тартуу.
Декорат ивдик сүрөт .
Кыргыз

оюм-чийимдери,

анын

турмушта пайдалануу жөнүндө түшүнүк.
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дайындалышы,

жана

Оюнун тийип сезүү

аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун

анализи. Жасалгалоо түрлөрү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек,
ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.
өнөрчүлүктө

Көркөм

өнөр жана кол

ыргактын ролу.

Жөнөкөй оюну сапта даяр формалардан аткаруу.
оюларын

трафаретти

колдонуу

аркылуу

Өсүмдүк

жабык

үлгү

жасалгаларын аткаруу.
Пластикалык

материалдардан

изилденген оюулардан

ар

кандай

жасалгаларды аткаруу.

темаларга

Декоративдик -

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалану у.
Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар
кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.). Көркөм
түзүү үчүн ар кандай

материалдар менен иштөөнүн

образын
башталгыч

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы чоюу,
кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).
Көркөм

долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Мат ериалдарды кол менен кайра ишт ет үү т ехнологиясы.
Көркөм сапаттын элементт ери.
Материалдар жөнүндө жалпы түшүнүк, алардын келип чыгышы.
көрүү,

тийүү

элес

негизинде

изилдөө

материалдары

жана

өзгөрүүсүз талдагычтары.
Ишти

аткаруу

үчүн

материалдарды

сарамжалдуу пайдалануу. Алардын
боюнча материалдарды тандоо,
продукт

багытына

жараша

даярдоо.

Материалдарды

структуралык өзгөчөлүктөрү
мугалимдин жардамы менен

кайра

иштетүү

пайдалануунун тиешелүү ыкмалары, пайдалануу.
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материалдарды

Материалдарды иштетүү үчүн

(колдонулуп жаткан куралдардын

аттарын билим, масштабы, пайдалануу шарттары) үчүн аспаптар
жана жабдуулар, аларды сарамжалдуу жана коопсуз пайдалануу
үчүн ыкмаларын ишке ашыруу. куралдар менен иштеген коопсуздук
чаралары.
материалды

кол менен иштетүү үчүн негизги

операцияларды

атоо

жана

аткаруу:

эсептөө

технологиялык

бөлүктөрүн

(үлгү

шаблон үчүн, шаблондор, Брайл сызык менен полигон, компас),
тандоо ден (жашына, кайчы менен кесип) бөлүгүн түзүүдө (ийилип,
кабатталып, ж.б.), жамаат продукт (желим, жип, зым, сай жана
башка

бирикмелер),

даяр

продукт

же

алардын

бир

бөлүгү

(аппликация ж.б.). Кыргызстанды н ар кайсы элдеринин (жашылча,
геометриялык жана башка жасалгалар)

оюу -мүнөздөмөлөрүнө

ылайык аткарылышы.
Жөнөкөй практикалык маселелерди чечүү үчүн жөнөкөй өлчөө
жана курулуштарды пайдалануу. Белгилүү

бир ишти -контролдоо

жана акыркы продуктысы (мугали мдердин жардамы менен).
Куруу жана моделдешт ирүү
Кандайдыр

бир продуктунун дизайны түзүү сыяктуу долбоор

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана
башкалар.).
долбоор

Продукт,

жөнүндө

өндүрүмдүн

түшүнүк.

чоо -жайы

Түрлөрү

бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга

жана

(жалпы).

Продукт

байланыштыруучу

негизги талаптар (дал келген

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).
Долбоорлоо

жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды

моделдөө.
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Дене тарбия.
Дене т арбия жөнүндө билимдер
Дене

тарбия.

Дене

калыптандыруу. Дене

тарбия

жөнүндө баштапкы билимдерди

тарбия

ден соолуукту бекемдөө үчүн

көнүгүүлөрдү уюштуруу сабагы катары. Басуу, чуркоо, жөргөлөө,
лыжа менен басуу, сүзүү адамдын жашоосуна маанилүү кыймылдар
катары. Дене

тарбия

көнүгүүлөрүн уюштурууда жеткиликтүү

жүктөмдөр.
Машыгуу

учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:

сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды
тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык көнүгүүлөр . Физикалык көнүгүүлөрдүн
сапаттардын

өсүшүнө

көнүгүүлөрдүн
физикалык

жана

спорттук

сапаттарын

физикалык

физикалык

өнүгүүсүнө

таасири,

техникасынын

негиздери.

Негизги

өнүктүрүү

менен

дене

тарбиянын

байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең са лмактуулук.
Спортт ук иш-ыкмалары.
Өз алдынча машыгуулар .

Дененин

туура турушуна шарт

түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги физикалык сапаттарды
өнүктүрүү

үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден

соолукту чыӊдоо

боюнча иш -чараларды аткаруу; ( эртең мененки

машыгуу, физкультминуткалар).
Өз

алдынча оюндар жана оюн -зоокт ор. Таза

абада ойной

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында
жана спорттук залда). Оюндардын
мыктылык.

эрежелерин сактоо. Физикалык

Дене -бойду туура кар моо, анын

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,
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ооруларын алдын

физкультминуткалар

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды

өнүктүрүү

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн
топтому.

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо

ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

аракеттери; мугалимдин
тизмеде

командалары

аткаруу.

жана

колоннада тизме

көрсөтмөсү менен жөнөкөй

Буюмдар

менен

ыкмалары.

буйруктарын

(гимнастикалык

таяктар,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар жок
көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
Таяныч секириктер : гимнастикалык эшекке
ишке

ашыруу

үчүн

имитациялык

көнүгүүлөр

чуркап чыгууну
(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, жүгүрүү,
ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып,
жөргөлөп,

гимнастикалык

кыймылдары.

тактадан

басуу

аркылуу

жоюу

Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга

керектүү тараптан жакы ндоо, туура жана так көтөрө билүү, туура
кысуу,

аны

гимнастикалык

так

жана
таяктар,

аяр

коюу

(предметтер:

обручтар,

шарлар,

скамейкалар,

мат,

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
Лыжа тебүүгө окутуу . Лыжа

менен басуу; бурулуу; түшүү,

көтөрүлүү; токтотуу.
Сүзүү. Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү
кыймылдар; калкууга үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана
буттардын кыймылдарын

макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. Суудагы

оюндар. Кыймылдуу жана спорттук оюндардын элементтери.
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Гимнастика

элементтери : тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана
Лыжа

окуу

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

материалы

шамдагайлыкты жана

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.

Спорттук оюндардын материалы боюнча:
Футбол:

Туруктуу

жана

тоголоткон

топту

согуу;

топту

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу
оюндар.
Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар;
топту тосуу;

топту сактоо; шакекч е түбүнөн эки колу менен бир

жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир
топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана
тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу оюндар.
Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жа гынан
эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү
(төмөндө бир колу менен).
Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол
материалы боюнча кыймылдуу оюндар.
Ар түрдүү элдердин кыймылдуу оюндары.
Роллингбол жана гандбол
Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.

Чуркоо менен басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп,
старт менен

ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку

баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка,
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бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип
секирүү.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак
Ийкемдүү дене т арбия.
Физикалык

калыбына

келтирүү.

Ийкемдүү

көнүгүүлөр ар түрдүүлүгү. Туура дем алуу.
келбети.

дене

тарбия

Адамдын дене

Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга талап,

алардын эрежелери. Дене тарби я көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр.
Тренажёрдогу

көнүгүүлөр . Көрүү жана

ийкемдүү дене тарбия

көнүгүүлөрү.
Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:
Жалпы көнүгүүлөр.
Катардагы

көнүгүүлөр. Даярдоочу

көнүгүүлөр. Жалпы

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Буюмдар менен жалпы өнүк түрүүчү
көнүгүүлөр.

Негизги

көнүгүүлөр. Мурда
Кыймылдуу

кыймылдарды

калыптандыруучу

өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү кайталоо.

оюндар.

Бий

элементтери.

Дем

алуу

көнүгүүлөрү.
Медициналык - түзөт үүчү көнүгүүлөр.
Дем алуу көнүгүүлөрү
үчүн). Далы

жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө үчүн

көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр

( окуучулардын биринчи то бу

Таман
(2-топтун

булчуӊдарын

калыптандыруу

окуучулары

үчүн).

үчүн

Муундардын

кыймылдуулугун калыптандырууга багытталган көнүгүүлөрдү
аткаруу.
Сабактар
топторунун

карама -каршылыктарды жана жеке булчуң
жогорулатуу

боюнча

сунуштарын эске алуу менен өткөрүлөт.

1238

врач -офтальмологдун

Көрүү

функциясын

жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр.

Түзөтүү-өнүктүрүүчү
Координациялык

багыттагы
ыкмаларды

көнүгүүлөр.

өнүктүрүүчү

Чыдамкайлыкты өнүктүрүү боюнча

көнүгүүлө р.

көнүгүүлөр. Эптүүлүктү

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн
көнүгүүлөр.

Көрүүсү

сакталган

окуучулар үчүн

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын
үчүн

көнүгүүлөр.

Табигый

кыймылд оо

көздүн

жакшыртуу

мүмкүнчүлүгүн

турукташтыруучу көнүгүүлөр.
Дарылоо т ренажёрлорундагы көнүгүүлөр .
Велотренажёрдогу
көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр.

"Ден соолук" тренажёрунда

Чуркоо

боюнча

көнүгүүлөр.

Коомдук-турмуштук багыт алуу
Жеке гигиена:
Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.
Балдар

менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке

гигиена калыптанышына көмөк көрсөтүүчү иш -аракеттер. Коомдук
жайларда жүрүм-гигиеналык эрежелери. Кол, бет, чач, тиштерди
күтүүгө пайдалануучу ар түрдүү тазалы к каражаттарын колдонуу.
Жеке туалеттик буюмдарды сактоо.
таракты тазалоо эрежелери.

Чачын тароо, таракты сактоо,

Кол жуу үчүн щётка.

Кийим жана бут кийим.
Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар
жана балдар үчүн кийимдер. Сезон боюнча кийим.
Кийимдин он жана терс жагы. Кийим бөлүктөрү.
Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары.
Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;

Кийим сактоо б оюнча

иштердин түрлөрү: бүктөө, илгичке илүү, отургучка илүү, щётка
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менен тазалоо, жуу, жана үтүктөө. Щетка менен кийимди планына
ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар, толугу менен.
Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу
багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так
ылайык тийиштүү кийим кийүү.
Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан,
жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.
Бут

кийим, ар кандай буюмдар. Бут

кийим, ар кандай

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим:
кышкы, жайкы, сезондук.
Бут

кийим

бөлүктөрү,

байпак,

апкыты,

кончу,

таманы,

согончогу, батеги.
Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар,
аспаптар.
каралган мейкиндиктеги бут кийимди коюу.
Тамактануу:
Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы,
жыты сырткы келбети.
Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө -жемиштер, эт, балык,
нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү
оромолунан

алып

чыгуу:

ачуу,

чечүү,

чыгарганды,

суюк азыктарды куйганды, ж.б.;

мөмө-жемиштерди

Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак суу
куюу; кесүү аспаптары

жана шаймандары менен иштөө, тамак

даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.
бычакты

Тамак - аш даярдоодо

колдон уу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп кетен жерлерин

алып таштоо.
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Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти
даярдоо.
Дасторкондо жүрүм-турум эрежелерин сактоого.
Турак -жай:
Мектеп

жана

үй

шарттарынын

функционалдык белгилери , үйгө

негизги

мазмунун,

коюлуучу гигиеналык талаптар.

Эмерек анын бөлүктөрү.
Үйдү

тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо
жабдууларды

колдонуу;

аларды

туруу

үчүн

үчүн зарыл болгон

сактоо

ыкмалары.Бөлмө

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталг ан анализаторлорду

коомдук -

турмуштук багыт алууда колдонуу. Турмуш -тиричилик буюмдарын
коопсуздук эрежелерин сактоо менен колдонуу.
Транспорт :
Транспорт
транспортту

каражаттарын

таануу.

пайдалануу.

Жүргүнчү

Жүргүнчү

аялдамаларынын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча

ташууч у

ташуучу

унаа

табуу. Коомдук

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

чыгуу.

Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү. Кесип эл
транспорттук:

айдоочу,

дирижер,

инспектору.

Коо мдук

транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен
туура

мамиле кылуу:

контролёрго,

айдоочуга

талабы

боюнча,

берүү, сапардын аягына чейин сактоо.
Коомдук

транспорттогу

жүргүнчүлөрдү

эрежелериКепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Сатуу мекемелери:
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жүрүм -турум

Дүкөндөрдүн айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.
Соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.
Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.
Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Акча

банкнотторун

пайдалануу.

Сатып

алуучунун

сүйлөө

этикеттин пайдалануу.
Жүрүм-турум маданияты:
Күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.
Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.
Курдаштары жана ч оң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
Баарлашуунун

кептик

(калыбын кармай билүү,

эмес

каражаттарын

колдонуу

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылуу .
Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Дүкөндө

жүрүм-турум

эрежелерин

сактоого

жана

сурап алуу.
Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.
Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.
Белектерди тандоону билүү.
"Мейкиндикте багыт алуу":
Сакт алган

анализат орлорду пайдалануу .
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жардам

Сакталган

анализаторлорду практикалык иш тажырыйбасында

жана мейкиндик багыт ыкмаларын өздөштүрүүдө пайдалануу.
Дүйнөнүн үн сүрөт. Объектилердин мүнөздүү касиеттерин жана
сапаттарын шилтеме катары колдонуу (жыт, жер, жаратылыш
угулат). болжолдоо жерлерди оозеки баяндоо. Курчаган буюмдар
жана

алар

менен

иш -

аракет

кылуу

жөнүндө

мейкиндик

элестөөлөрү. Мейкиндикте багыт алууда окуу жана таанып билүү
кызыкчылыктары.
Микромейкиндикт е багыт алуу.
Окуу жумуш ордунда багыт, китепте,
Туура

түшүнүү

жана

мейкиндик

доскада, дасторкондо.

терминологиясын

кепте

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда
чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, тө мөндө, анын
жанында.
Башынан

аягына

чейин,

солдон

онго,

солдон

мейкиндик

багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки
өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.
Рельефтүү

пландары жана план боюнча жабык мейкиндикте

багыт. Рельефтүү планд агы шарттуу белгилер.
Буюмдук жана
Жабык

мейкиндик түшүнүкт өрүн өнүкт үрүү.

мейкиндиктин

толушу

жөнүндө

түшүнүктөрү

(класстык бөлмө батир, ашкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш
жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн
колдонуу.
Алардын моделдери, моделдери жана тъшърългён сърёттёлъш
менен реалдуу объекттерин катышы.
1243

Мектептердин

аянтындагы

жана

мейкиндик

жайгашкан

толтуруп объектилерин түшүнүктөрү.
Шаардагы

объектилер

жөнүндө

т үшүнүкт өрүн

калыптандыруу: дарактар, бадалдар, газондор, оюн аянтчалары,
көчөлөр, тротуар,

жол чырактары, жер астындагы жана жер

үстүндөгү жол, мектепке жакын жайгашкан аядамалар, үйлөр,
күркөлөр, дүкөндөр; коомдук транспорт (автобус, троллейбус,
такси, машина).
Багыт

боюнча

максаттар

жана

мейкинд ик

түшүнүктөрүн

конкреттештирүү.
Шаар (айыл) жана алардын

предметтик толушунун негизги

маданий жана коомдук мекемелердин жөнүндө түшүнүктөрүн
түзүү.
Мейкиндикте

багыт

алуунун

негизги

көндүмдөрүн

өздөштүрүү.
Таанып билүү

максаттарын өз алдынча тандап алуу

жана

бөлүү.
Мейкиндикте

багыт алууда

жыйынтыктарга жетишүү

үчүн

толуктоочу жол катары иш -аракеттерин алгоритмдештирүү.
Жабык жана ачык мейкиндиги боюнча багыт алуу
"Карта-жол" түрдөгү сезүүгө

негизделген тааныш жабык

мейкиндикте багыт алуу, реалдуу жабык мейкиндик жана багыт
боюнча окуучулардын түшүнүктөрүн өткөрүү.
Мектеп аянтчасында, мектепте өз алдынча багыт алуу.
Көчөдөн өтүү эрежелери.
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Рельефтүү

пландар

жана

долбоорлор

менен

шаар

(айыл)

жөнүндө жалпыланган түшүнүктөрдүн пайда болушу.
Оозеки баяндоо боюнча жабык мейкиндигин пландоо.
Шаардын

чегинде бир нече маршруттарды иштеп чыгуу.

Коомдук транспорттун ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү.
Окуучу

үчүн көбүрөөк мааниге ээ коомдук

транспорттук

каттамдарды изилдөө.
Конкреттүү шарттарга жа раша, мейкиндикте багыт алуу боюнча
маселелерди

чечүү

үчүн

натыйжалуу

жолдорун

өз

алдынча

тандап алуу;
"Көргөн

-

көрбөгөн",

"сокур -сокур"

системасынын

координаттарында курдаштары жана улуу кишилер

менен

иштей билүү ыктары.
Мейкиндикте

багыт алууд а баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каражаттарын кабыл алуу, түшүнүү.
Затт арды т екшерүүдө жана

т уура абалды кабыл алуу жана

ишараттарды калыпт андыруу.
Окуучунун

турганда,

дайыма өткөн ориентирде
кыймыл

менен

горизонталдык

поза

(дуб ал, тосмо тепкич)

кабыл

тегиздикте

Тоскоолдуктарды
Туура

столдо, партада, стулда, басууда,
алуу.
туура

өз алдынча

окууда,
абалды

кабыл

жазууда,
алуу

.

табуу жана качууда туура абалды кабыл алуу

ири объектилерди, текшерүүдө

алуу. Бири -бири менен,

жупта

туура абалды кабыл

басууда туура абалды кабыл

алуу.
Багытты көрсөтүүчү
Баланын

боюнан

туура ишарат.

жогору же төмөн

туура абалды кабыл алуу. унаага
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буюмдарды

текшерүүдө

чыгып, кирип жатканда туура

абалды

кабыл

баратканда

алуу.

туура

дайыма

абалды

ориентири

кабыл

саламдашууда, коштошууда,

ж ок

мейкиндикте

алуу.

жолугушууда,

курдаштары жана чон кишилер

менен маектешүүдө туура абалды кабыл алуу.
Коомдук

транспортто, көчөдө, мектеп аянты боюнча, мектеп

има- көргөндөр менен

биргелеши п жана өз алдынча

багыт

алуу.
Тааныш

жана

бейтааныш

бош

орун

менен

өз

алдынча

текшерүүдө туура абалды кабыл алуу.
Түшүп

кеткен буюмдарды алууда туура абалды кабыл алуу.

Көргөндөр менен биргелешип багыт алуу
Сокурдун

курдаштары жана кишилер мен ен бирге жуп менен

алыста басуу абалы. Окутуу, оюндарда жана
багыт алуу. жашоо
Коомдук

иште

биргелешип

учурларын моделдөө.

жайларда

жүрүм

эрежелери.

жүрүм -туруму,

байланыш жана алысты курдаштары жана ата -энелер менен багыт
маданияты

(коомдук

транспо ртто, театрлардын, ресторандар,

парк,).
Дүкөндө

багыт алуу: сатуучу, кассир, азык -түлүк сатып

алуулар үчүн кайрылуу.
Почтада багыт алуу: кат, посылка жөнөтүү.
Чоочун кишиге жардам сурап менен кайрылуу.
Таяк жана

башка багыт алуу т ифлот ехникалык

каражаттарын колдонууга үйрөнүү
Ак

таяктын сокурлардын багыт алуудагы мааниси, милдети,

түрлөрү
Таяк

жекече тандоо ыкмалары.
менен багыт алуу

методдору: туура кармоо жана

кармоо, коопсуздугу.
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Таяк

менен басуу ыкмалары:

маятник, кайчылаш.

айланта сүйрөп жана тайган,

Таяк менен тепкичте ылдый жана жогору

басуу. Имараттардын жанында ичинде таяк менен басуу,
киши менен

басуу,

көргөн

транспортто таякты колдонуу, таяк менен

тоскоолдукту аныктоо.
Көчөдө өтүп бара жатканда таякты колдонуу.
4.2.3.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
сокур балдардын

жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан

тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй -бүлөлүк жана коомдук
башка субъекттерин
багытталган

адеп-ахлактык

жол менен

уюштурууга

бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий

баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын системасынын
негизинде жүзөгө ашырат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында сокур балдарды
адеп-ахлактык
алардын

жактан

өнүктүрүү

адеп -сезимдерин

калыптандыруу

жана

шартында

жана

тарбиялоонун

адеп -ахлактык
коомдун

максаты

жүрүм-турумун

негизги

улуттук

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды коомдук -педагогикалык
колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Адеп-ахлактык жактан ө нүктүрүү программасы сокур балдарга
өз

өлкөсүн

чыгармачыл,
маанилүү

сүйгөн,

жогорку

адептүү,

жоопкерчиликтүү,

демилгечил, Кыргыз Республикасынын компетентүү

инсандык

коммуникабелдүү

сапаттарга
жаранын
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ээ:

активдүү,
тарбиялоого

өз

алдынча,

багытталган .

Программанын негизи
окуучуларды
түшүнүктөрүн,

өзөктүү

жетишкендиктери болуп

тарбиялоо

процессинде

ишмердүүлүк

жолдорун,

сокур

калыптандырылган
туура

инсандык

сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында а кыл эси жеӊил
артта

калган

азиз

окуучулар

балдарды

өнүктүрүү жана тарбиялоонун максаты
жана

адеп-ахлактык

жүрүм-турумун

адеп -ахлактык

жактан

алардын адеп -сезимдерин
калыптандыруу

шартында

коомдун негизги улуттук баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды
коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл эси жеӊил
артта

калган

азиз

окуучулар

балдарды

адеп -ахлактык

жактан

өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:


инсандык

маданиятты

калыптандыруу

жаатында:
 "жакшы болуу" деген

жалпы адеп -ахлактык ыйгарым өбөлгөнү

түзүү – оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк жана
коомдук-багытталган иш

учурунда адеп -ахлактык талаптардын,

адеп-ахлак нормаларына негизделет;
 «Жакшы деген эмне?» жана «жаман деген эмне?» адеп -ахлактык
ойду пайда кылуу, окуучунун «жакшы» болуу деген сезимди аӊ сезимине орнотуу;
 өздөрүнүн адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү,
адеп-ахлак

нормаларына

жараша

өзүн

башкаруу,

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,

өзүнөн

өзүнүн жана

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;
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 окуунун

адептик

маанисин

окуучулардын

аӊ -сезиминде

калыптандыруу;
 адептик

негиздерди

жүрүм-турумдун

калыптандыруу

–

окуучулардын

туура

керектигин, коомдо кабыл алынган жакшылык

менен жамандык,

туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ -

сезиминде калыптандыруу;
 негизги

адамдык

баалуулуктары

жөнүндө

элестөөлөрдү

калыптандыруу;
 негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө
элестөөлөрдү калыптандыруу;
 эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин
калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын
мамилени калыптандыруу,
иш-аракеттери

жана

жоопкерчиликти
аракеттерди

адеп -ахлактык тандоо, алардын өз

жүрүм -турумдун

натыйжасы

үчүн

билүүнүн негизинде кабыл алынган иш -

жана

иш -чараларды

бөлүү

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүү,

кыйынчылыктарды

чечүү

жөндөмдүүлүгү,

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын
калыптанышында;


өз Ата-Мекени, кыргыз эли жана Кыргызстандын тарыхы үчүн
сыймыктануу сезимин ойгот уу;



улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү

сезүүсү,

алардын

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени
тарбиялоо;
 патриотизмди

жана

жамааттык

калыптандыруу;
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иштерге

таандык

сезимин

 ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана курдашта ры
менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 башка адамдарга ишенимин күчөтүү;
 жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий
жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү
жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;


Үй-бүлөлүк

маданиятты

калыптандыруу

жаатында:
 үй-бүлөгө

коомдун

негизи

катары

мамилени

калыптандыруу;
 окуучулардын

ата -энелерге,

карыларды

сыйлоо

жана

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;
 үй-бүлөлүк

баалуулуктары

калыптандыруу,

гендердик,

жөнүндө
үй-бүлөлүк

элестөөлөрдү
ролдорун,

жана

аларга карата сый мамилени калыптандыруу;
 кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык
салттары менен тааныштыруу.
Акыл

эси жеӊил артта калган азиз окуучулар балдардын

адеп-ахлактык өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын жара нынын
адеп-ахлактык

жактан

калыптандыруусунун

аспектилеринин бири болуп

тарбиялык багыттар

маанилүү
менен тыгыз

байланышта.
Билим берүү уюму адептик тарбиялоонун жалпы милдеттерин
улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу
өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил артта калган азиз
окуучулар
(мыйзамдуу

окуучулардын
өкүлдөрүнүн)

жана

алардын

муктаждыктарын

конкреттештире алат.
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ата -энелеринин

эске

алуу

менен

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке
ашыруу,

биздин

өл көнүн

адеп-ахлак

жана

маданий

каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

жана

жашоого

чыгармачылык

мамиле кылууга тарбиялоо;
 табиятка,

айлана -чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле
эстетикалык

идеалдар

жана

кылууга т арбиялоо,

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
(Эстетикалык билим берүү).
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

ишмердүүлүктөрдүн

берип,

формалары,

багыттарды

түрлөрү

менен

ар

түрдүү

толукташы

мүмкүн.
Балдарды

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну
педагогикалык

уюшулган процесси;
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-адеп-ахлактык

өнүгүү

инсандын

-

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,

бир бүтүн дүйнөнүн,

мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыру у
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер
адеп-ахлактык

идеалдарын

жана

рухий жана

баалуулуктардын

өзөктүү

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы
иштерге жаш балд ардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун
усулдары менен; чоӊдор жана балдар ортосундагы байланыш жана
кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин
уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;
белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн
арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал
болуу менен.
Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши
үчүн

бардык

коомдук

катышуучулардын

-

тарбиянын

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй бүлө, жарандык коо м уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар
кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана
спорт, массалык маалымат каражаттарынын.
Программа камсыз кылууга тийиш:
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 ар

бир

баланын

алган

билимин,

жүрүм -турум

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга
жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;


тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы
ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн
түзүү.
Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү

программасы

төмөнкү

сыпаттаманы камтууга тийиш:
адептик тарбиялоо ишин уюштуруу формаларын, максаттарын
жана

милдеттерин,

тарбиянын

күтүлгөн

жыйынтыктардын

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, акыл эси жеӊил артта калган
азиз окуучулар балдардын жүрүм-турум үлгүлөрүн.
Адептик

өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл эси жеӊил артта калган азиз
окуучулар

үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

балдардын билим

алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу мен ен Уюм
тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн.
Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын
артта калган азиз окуучулар

акыл эси жеӊил

адеп -ахлактык өнүгүшүнө өзгөчө

жетишкендиктер, тарбиялоодо калыптанган

түшүнүктөрүн (адеп-

ахлак

колдонуу

жана

жалпы)

реалду у

жашоодо

жөндөмүн

өнүктүрүү .

4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
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Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,
соолукту

сактоо

жан а

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

сергек

калыптандыруу,

жашоону

ден

уюштуруу

экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.
Экологиялык

маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
көрүүсү начар окуучуларга
бөлүгү болуп саналат,

билим берүү жараянынын ажырагыс

жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан
тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын
(көрүү милдеттерин абалы н эске алуу менен, атайын билим берүү
муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган

анализаторлорго

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге
таянат.
Программанын
айлана

чөйрөнүн

максаты:

жогорулатуу

экологиялык

ылайык

жана

жана

коомдук

коопсуз

жана

жүрүм-

тажрыйбасын байытуу менен ден -соолукка пайдалуу жана коопсуз
жашоо негиздери экологиялык маданиятын калыптандыруу.
Программанын милдеттери:
 окуучуларды

окутуу шарттарын

санитардык -гигиеналык

нормаларга ылайык келтирүү;
 жамаатта

жагымдуу

пс ихологиялык

жана

эмоционалдык

климатты камсыз кылуу;
 балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап
калууга салым кошуучу

психологиялык жардам менен

камсыз кылуу,
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 тышкы дүйнө менен баланын

ортосунда дени сак мамиле

түзүү;
 дүйнөнүн

органикалык

элдердин,

маданият

биримдиги
жана

жана

жаратылыштын,

диндердин

ар

түрдүүлүгү

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл
эмгекке түрткү б олуу, иштин

жыйынтыгына

багыт алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
 окуучулардын

сергек

калыптандыруу

үчүн

программасынын
денелик,

жана

эс

коопсуз,

материалын

адеп -ахлактык

бекемдөө,

коопсуз

алууну

жашоо

саламат

колдонуу

жана

жашоо

менен

алардын

ден

соолугун

руханий

камсыз

маданиятын

кылууга

байланышкан

маселелерди талкуулоо.
 Кыймыл

режимин

сарамжалдуу

уюштурууну,

спорттук

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу
физикалык

өнүгүүнү,

организмдин

ылайыкташуу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган
дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;
 туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар
адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык маданиятын, жаратылышка каада -этикалык көз
карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык
сабаттуулукту,

эко -маданий

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн
маданиятты калыптандыруу;
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баалуулуктардын
жүрүшүндө

негизги

экологиялык

курчап турган чөйрөнү коргоо

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы таж рыйбасын
алуу (мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган
чөйрөнү

коргоо боюнча иш -чаралардын

учурунда ж.б.);

табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу
ата-энелер

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

менен

билим

берүү

уюмунун окутуучуларынын курчап турган ч өйрөнү коргоо
боюнча биргелешкен иш -чаралары;
 мониторинг жүргүзүү.

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкар кы иш-чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар.
Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Сабакта
коопсуз

психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана

жашоону

калыптандыруу

боюнча

жасалган

иштердин

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден
соолук
талаптарды

сактоо
жана

ашырылат. Сабактан

технологиялары,
ченемдерди

өткөрүү

санитардык -гигиеналык
жолу

менен

жүзөгө

тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы
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кыймылдуу

оюндарды

уюштуруу,

сергек

турмуш

жумасы,

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн
тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык
кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.
Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу
модели

жол

инспекторлору

менен

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды

жолугушуу

аркылуу,

уюштуруу аркылуу ишке

ашат.
Төмөнкү

көрсөткүчтөр

программанын

ж алпыланган

жыйынтыгы катары чыга алышат:
1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү
тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн
анализаторлор ж.б..);
2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө
коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү,
анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун
билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;
3.

оорунун

айынан

сабактарды

калты руу

санынын

динамикасы.

Коррекциялык - өнүктүрүүчү аймагынын курстарынын мазмуну
Коррекциялык иштин программасы камсыз кылуусу керек:
 билим

берүү

уюмунун

кыйынчылыктарын жана
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шарттарына

көнүү

өзгөчө билим берүү (анын

ичинде жеке) муктаждыктарын а ныктоо
сокур окуучуларды

изилдөө жүргүзүү;

 топтук жана жекече
(анын

ичинде

максатында

түзөтүү жумуштарын ишке ашыруу

логопедиялык),

окуучулардын

атайын

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;
 сокур

окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;
 окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана
көндүмдөргө

илгерилетүү,

сокур

психикалык жана эмоционалдык

окуучулардын

абалы

жөнүндө

маалымат берчү учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;
 диагностикалык

и зилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 билим берүү жана күнүмдүк жашоодо

окуучулардын

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;
 сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө
окуучулардын

күтүлгөн

натыйжаларга

жетүүсүнө

баа

берүү.
Түзөтүүчү иштин
Жалпы

негизги мазмуну жана

башталгыч

билим

берүү

багыттары

баскычындагы

сокур

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын негизги
мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:
Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү
үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,
өнүгүү

жана

ден

соолугунун

камсыз кылат.
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окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн

аныктоону

Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:
окуучулардын
аныктоо

белгилүү

үчүн

бир

окуу

муктаждыктарын

психологиялык -педагогикалык

жана

медициналык текшерүү:
- окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө
шарттарын аныктоо;
таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү
мазмунун

өздөштүрүүдөгү

өзгөчө

кыйынчылы ктарын,

жана потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;
- окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана
эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;
окуучулардын өнүгүү
өздөштүрүүдө

динамикасын,

алардын

ЖББ БЫББПты

ийгиликтерин

мониторинг

жүргүзүү;
изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу
максатында

коррекциялык

иш -чаралардын

түзөтүүнү

иштеп чыгуу.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү
психофизикалык
өнүгүүсүн

өнүгүүнүн

жана

билим

иш

окуучулардын

жетишсиздигин,
берүү

жеке

мазмунун

инсандык

өздөштүрүүгө

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү иш өзүнө камтыйт:
 класстагы

бардык

окуучулардын

инсандык

өнүктүрүү

үчүн жайлуу психологиялык чөйрө түзүү;
 окуучунун

жекече

психологиялык

жактан

программасын (мугалимдер менен ) даярдоо;
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коштоо

 окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып билүүчүлүк

кызыкчылыгын

өнүктүрүүгө

багытталган

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;
 окуучуларды
жекече

оптималдуу

кийлигишүү

өнүктүрүүгө

программаларын

топтук

алардын

жана
өзгөчө

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп
чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана окутуу методдорун);
 окуучулардын

өнүгүү

бузууларын жоюу үчүн зарыл

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды
жүргүзүү;
 инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү,
жүрүм-турумун тууралоо;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 сокур

окуучунун

сунуштар

окутуу

комплексинин

жана

билим

ишке

берүү

ашыруу

(ар

боюнча
түрдүү

эксперттердин маалыматт арынын негизинде алынган)
Кеӊеш

иши

окуучуларды

билим

берүү

процессинде

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр
иштеген адистерди окуучулар

менен

үчүн окутуунун, тарбиялоонун,

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шар ттарды
ишке ашырууну камсыз кылат
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
- жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн
болгон жардамды берүү жана

конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.
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-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм тур умун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн
тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш
берүү;
Маалыматтык-агартуучу иш

окуучуларды

окутуу жана

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана
курдаштары

менен

өз

ара

аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге
түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
-мугалимдер

жана

категорияларынын

ата -энелер

үчүн

окуучулардын

өзүнчө-типологиялык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
- маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;
-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу
үчүн психологиялык агартуу иштерин ж үргүзүү;
-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн
калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
Азиз-сокур

окуучулардын

өздөштүрүүсүнүн

түзөтүү иштеринин программасын

пландаштырылган

натыйжалары

болуп

төмөнкүлөр чыгат:
 микро жана макро мейкиндикте багыт
калыптандыруу

жана

макромейкиндикте

ыктарын мыктылоо;
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алуу көндүмдөрүн
багыт

алуунун

 Бардык

сакталган

ишмердүүлүгүндө

анализаторлорду

багыт

колдонуу ыктарын,

алуу

оптикалык түзөтүү

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу
мүмкүнчүлүгүн

өздөштүрүүгө;

тааныш

эмес

(стандарттык

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно
билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү
түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда

аларды эске

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү ;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

кайрылууну үйрөнүү;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер
жана

курбулары

менен

баарлашуу

ыктарын

өнүктүрүү;

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын
өнүктүрүү

(кабылдоо,

түшүнүү,

өндүрүү,

пайдалануу);

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;
 инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык
анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол
менен

ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө

көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти,
эмоционалдык

сезимталдыгын

иштеп

чыгуу;

өзүн -өзү

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;
 предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн
жайылтуу

аркылуу

ишмердүүлүктүн

сезүү

толуктоочу

предметтик-практикалык

тажрыйбасын
жолдорун

көндүмдөрдүн

байытуу;
өздөштүрүү;

(анын

ичинде

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;
 кырдаалга

ырааттуу

дүйнө

сүрөтүн

куруу

мүмкүнчүлүгүн

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү;
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сокурлардын

таанып

б илүү

мүмкүнчүлүгүн

кеӊейтүүчү

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда
окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык
тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу
ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук
иште

активдүүлүгүн

жогорулатуу;

жашоодо

өз

алдынчалуулугун жогорулатуу.
 Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;


коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү

элестөөлөрдү

(ар

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;
 Айлана

чөйрөдөгү адамдардын

маанайына, өзүн сезү үсүнө,

абалына көӊүл бурууну өнүктүрүү.
Түзөтүүчү

ишинин

программасын

ишке

ашыруу

боюнча

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.
Түзөтүүчү иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү
уюмунда

иштеген

механизмин

и шке

адистердин
ашыруу

ортосунда

үчүн

негиз

өз

ара

аракеттенүү

болгон

комплекстүү

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук мазмундуу мүнөздөмөлөрү

түзөтүүчү иш

маалыматтарды эске

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан изилдөөнү:
дарыгерлер,
тараптуу

психологдор,

жана

эмоционалдык

мугалимд ер)

комплекстүү
эрк

(таанып

сферасын,

окуучуну
билүү

окуучулардын

изилдөө;

ишин

ар

изилдөө,

жүрүм -турумун)

окуучуну изилдөө.
Түзөтүүчү
ашыруу

иштин сокур окуучулардын программасын ишке

үчүн

адистер

натыйжалуулугу

өз

негизинен

ара

аракеттеринин

коомдук

өнөктөштүктү

механизм ин
өнүктүрүү

деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана
үй-бүлөнүн

жооптуу

билим
1263

берүү

мекемелери

менен

кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк
эмес)

жана

органдарга

билд ирет;

майыптар

жана

ата -энелер

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Вариант

3.1

Азиз -сокур

окуучу

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө
ошол

эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп божомолдоого

болот.

Азиз-сокур

муктаждыктарына
берүүнүн

окуучулар

үчүн

атайын

ылайыкташтырылган

болжолдуу

берүүчү программа

билим

башталгыч

ылайыкташт ырылган
каралышы керек, ал

жалпы

берүү
билим
билим

программаны ишке

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз
кылуу үчүн:
10)

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ашыруунун

жүрүшүндө

коррекциялык

программанын

иштин программасын

ишке

структурасына

милдеттүү

түрдө

киргизүү адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;
2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына
тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка
кызматкерлердин

(жардамчылардын,

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн
керектүү
техникалык

саламаттык

сактоо

жабдууларды

жана

кызматкерлерин,
кошумча

атайын

түзүлүштөрдү

коштоочу инженерди) белгиленет.
11)

БЖББ БЫЖББПты

окуучулар үчүн

жүзөгө ашыруу үчүн Азиз-сокур

мамлекеттик билим берүү
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стандартына

ылайык

атайын

материалдык -техникалык

шарттарды

түзүү

(атайын окуу китептери жана атайын окуу куралдары, атайын
жабдууларды, атайын техникалык каражаттар,
шаймандарды

колдонууга,

жардамчы

атайын

компьютердик

программалар ж.б..)
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү
камсыздоону

чектелген

бир

окуучу

үчүн

Каржылык

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга тийиш.
Каржылоо

БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу үчүн адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.
Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты
ашыруунун жүрүшүндө
каржылоого
класска

караганда

адамдык

бузулуулары жок ар бир
жогору

жана

болушу

материалдык

мүмкүн.

ишке

окуучуну
Инклюзивдик

ресурстарга

нормативдик

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,

бүт мектептин

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык

эсептелген.

Азиз-сокур окуучулары үчүн башт алгыч билим берүүнүн
болжолдуу
программаны

ылайыкт ашт ырылган
ишке

ашыруунун

жалпы

билим

берүүчү

мат ериалдык -т ехникалык

шартт арына талапт ар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

аймактарды, ошондой эле

анын

ичинде

түзөтүү -өнүктүрүүчү

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү
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материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

нормаларга

жана

өрт

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек.
Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты
үчүн

материалдык -техникалык

шарттар

окуучулардын атайын билим берүү
берүүсү зарыл, бул

ишке ашыруу

бул

категориядагы

муктаждыктарына

жооп

окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти

уюштурууга; окутуу үчүн режимди уюштурууга; окуучунун жумуш
ордун

уюштурууга;

окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу

материалдары жана көрсөтмө куралдарга

атайын

мүнөздүү

талаптарды коюуну шарттайт.
Окуу

жараянын уюшт уруу боюнча т алапт ар

1. Класстын толушуна

талаптар.

Инклюзия шартында класста

класстардын толуу даражасы 2

азиз- сокур окуучудан ашык

эмес. Класс тын

1сокур

20дан

окуучу

бар

мүмкүнчүлүктөрү
15тен

болсо

ашык

чектелбеген окуучу -

жалпы толушу:

эмес

ден

соолук

2 сокур окуучу болсо,

ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген

окуучу.
2. Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу

боюнча ишти уюштуруу үчүн талаптар:


сокурлардын

окуу

максаттуу жетекчилиги

ишмердүүлүгүн

туруктуу

жана

сокур окуучулардын окуу -билүү ишин

педагогикалык башкаруунун туруктуулугунун зарылдыгын, түздөн түз

педагогикалык

башкаруу

пайдаланууну,

алгоритмдерди

пайдалануу билдирет;


сокур окуучулар менен дайыма пикирлешүүгө болгон

муктаждык

(билим

берүү

жараянынын
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бардык

баскычтарында

мугалим сокур окуучулар менен дайыма кайчылаш пикир болушу
керек:

умтулуу,

б илимге,

жөндөмгө

жана

тажрыйбага,

окуу

материалдарын түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана
жашоонун

жолдору тууралуу өркүндөтүү, камсыз кылуу жана

колдонмо);


сокур

окуучулардын

атайын

билүүчүлүк ишин уюштурууда
зарыл:

иштин

окутуу

жана

таанып -

атайын ыкмала рды пайдалануу

ырааттуулугун

айырмалоо

үчүн

усулдук

көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды

айрым

элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү, андан
кийин

бир

тараптуу

иштеп,

аларды

бириктирүү;

көрүү,

угуу

маалыматты айкалыштыруу ыкмалары; оозеки жана жазуу жүзүндө
иш ыкмаларынын айкалышы; көрүү жана тийип сезүүнүн чарчоосун
алып салуу

ыкмалары; атайын белгилерге жана

унификацияга

(сигнал картасы) түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары; физикалык иш
аткаруунун режимин сактоо (карама-каршылыктарды эске алуу
менен)


ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

салыштырмалуу

азиз -сокур

чектелбеген

окуучулар

үчүн

окуучуларга
адаптациянын

жыйынтыктоо иштерин аткарууда (алардын билим алуунун өзгөчө
муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт матер иалдык,
аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге

ишти

көбөйтүү окуучунун оозеки

өтүнүчү менен):


ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун ата -энеси
менен жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир аптада
мектепте 20 мүнөттүк жыйын .
Мейкиндикт и уюшт урууга т алапт ар
Мектепке кирүү
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Башталгыч класстардын окуучулары үчүн 50 см бийиктикте
тепкичтин эки жагында тосмо орнотуу милдеттүү.
см

кем эмес менен тегерек

Диаметри 3 -5

кармагычтары артыкчылыктуу.

Тоскучтардын узундугу ар бир тараптан тепкичтен 30 см узун
болушу керек.
Мектептин ички мейкиндиги
Коридордун периметри боюнча бөгөт болушу мүмкүн, балким,
полду

ар түрдүү рельефтүү материалдар менен каптоо, мисалы:

багыттын өзгөрүүсүндө полдун рельефи дагы өзгөрөт. Бул полдун
тактайчалары

жана

килемчелер

болушу

мүмкүн.

акыркы кабатындагы тепкичтерди тосмо
Тепкичтерге

жана

коридорлорго

менен жабдуу зарыл.

азиздер

үчүн

жайгашышы керек (Тийип белгилөө). Сокур
шрифти

менен

Мектепт ин

тийип

окуучуга

кабинеттерге

Брайл

жазылган

жайгаштыруу

(үн жетек чилигин колдонсо да болот).

көздөө
керектүү

тактайчаларды

Мектептеги чечинүүчү жай
Чечинүүчү
керек, аны

жайда

өтүүчү жолдон алыс, бир алкакты бөлүү

баштыктар, кийим -кече үчүн

сумкалар үчүн текчелер жана илгичтер
зарыл.
Баланы

Бул аймак менен

бир

илгичтер, отургучтар,
ж.б.у.с. менен жабдуу

эле адамдар колдонгону жакшы.

бул жерге бир нече ирет өткөрүп, ордун эстеп калуусун

камсыз кылуу керек.
Мектеп ашканасы
Ашканада сокур бала

гана колдоно турган туруктуу орун

болушу керек. Бул жер буфеттик тактага

абдан жакын болгону

жакшы, бирок, ошол эле учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү
чектелген
отурушу

балдар
дагы

ашканада

жагымсыз.

калган
Ашканада
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классташтарынан
бул

балага

бөлөк

нөөмөттөгү

окуучулар же ашкана кызматкерлери

жардам берүүсү да баалуу

болуп саналат.
Класс бөлмөлөрү
Кластагы табигый жарык 800дөн 1200 люкс чегинде болушу
керек;

жарык бир түрдүү болушу зарыл, иш орунун

кандай

катаал

ордундагы

көлөкө

жарык

патологияларында,

жана

жылтырак

жарык

көрсөткүчтөрү:
тубаса

болбосун.

альбинизмде,

катарактада,

көз

дистрофиясында 100 -250лк;

глаукомада,

бузулууларында,

бузулууларында,

миопиялык

үстүндө эч
Иш

карек

кабыгынын

хориоидеяда, пигмент
көрүү

нервинин

атрофиясында көз айнекчесинин жукарышында 250 -700 люкс.
Терезелерге

жөндөлүүчү

көлөкөлөтүүчү

(жалюзи,

кезде ме

жабуу ж.б.у.с.) күндүн түз тийүүчү таасирин тосуучу түзмөктөр
орнотулушу керек. Пластик тасмасы жасалган жабууну колдонууга
болбойт.
Ат айын жабдуулар


имараттын айланасы боюнча өтүүнү ишке ашыруу үчүн жеке
камыш;

 туйма бети бар спорттук

жабдуулар;

 баланын боюна жараша жөнгө салынуучу окуу столдору;
 жумшак

модулдар

жана

килем

менен

жабдылган

психологиялык эс алуу бөлмөсү.
Окуу жабдуулары үчүн гигиеналык т алапт ар
Көрсөтмө
педагогикалык
алынышы

керек.

куралдарды
талаптарын
Көрсөтмө

дарылоо -офтальмогиялык
канааттандыруу
куралдар

Брайл

үчүн

жана

тандалып

шрифти

менен

терилиши керек.
Сабактын жүрүшүндө, мугалим окуучулардын дене келбетинин
калыбына көз салуу керек.
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Окуунун убакытт ык режими
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы

СанЭжК

тарабынан аныкталат.
Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК
талаптарына

ылайык)

булчуӊдардын

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун

чыӊалуусун

бошотууга

бошотууга жардам берчү

көнүгүүлөр (сокур окуучулардын сакталган көрүүсүн) жана көрүү
чыӊалуусун

алдын алууга жардам берчү көнүгүүлөрдү

окуучулардын

сакталган

көрүүсүн)

мүнөттөрү өткөрүлөт. Көнүгүүлөр

камтыган

(сокур

дене

тарбия

балдардын көрүүсүнүн абалын

(көз оорулардын клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды,
дарылоо этабын) эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.
Азиз-сокур

кенже

окуучулардын

эӊ

жогорку

ишке

жөндөмдүүлүгү экинчи сабакта

байкалат. Жума

жогорку

шейшембиде, бейшемби күндөн

ишке жөндөмдүүлүгү

ичинде

эӊ

баштап, анын кыскарышы байкалган жана ишемби күнү минимумга
жетет.

Сабактарды

функционалдык

өткөрүүдө

кыймылдуулугун

көздүн
эске

алуу

тор

кабынын

зарыл:

түстүү

сезимталдыктын жогорулашы: түштөн кийин (13.00дон 15.00го
чейин) жана жарыкка сезимталдык эртең мененки

жана кечки

сааттар ичинде. 12 ж ашка чейинки сокур балдарга экинчи нөөмөттө
окутуу тыюу салынат. Бул сунуштарды мугалимдер

сабактардын

жүгүртмөсүн түзүүдө, программалык материалды пландаштырууда
жана

бөлүштүрүүдө, сабак конспектилерин даярдоодо эске алуусу

керек.
Жумуш

ордун уюшт уруу боюнча т алапт ар

Жумуш

орду

жеке

(офтальмологдун сунушуна

кошумча

жарык

булагы

менен

ылайык) камсыз кылынууга тийиш.
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Класста

жеткиликтүү жана жайлуу шарттарды түзүү үчүн

азиз -

сокур окуучу үчүн 1 кишилик окуу орундугу жабдылып, ал жер
рельефтик фактура же полго килем төшөө аркылуу жалпы аянттан
бөлүнүп

турууга тийиш. Көрүүсү бузулган баланын

партасы

мугалимдин столуна жакын биринчи катарларда жана терезенин
жанында

болушу керек. Сабактардагы

куралдар

көрсөтмөлүү

ар кандай көрсөтмө

гана эм ес, ошол эле учурда рельефтүү

болгону, көрбөгөн окуучу аларды тийип көрүүгө мүмкүн болгону
жакшы.

Окуучуну

капталдары

партасы

менен

стабилдүүлүгүн

туруктуу

камсыз

бекитилген

болгону,

жана

жумушчу

чектөө
аянттын

камсыз кылат.

Окут уунун т ехникалык кар ажаттарына т алаптар
Окутуунун

техникалык каражаттары менен

окуучуларды

окутууда

каражаттар

(алиппе

«Ориентир»,
көрүүнү

атайын
-

«Графика»,

оптикалык

Брайл

бирге азиз -сокур

кошумча

тифлотехникалык

бөгөтчөлөрү

«Школьник»

коррекциялоо

ж.б.

(алтычекиттик),
приборлор)

каражаттары(көз

жана

айнектер,

электронду лупалар, аралык лупалары ж.б.) билим берүү жана
таанып-билүү

ишмердүүлүгүн

колдонулушу керек.
сатып алынат).

жеӊилдетүүчү

каражаттар

(бардык жабдууларды баланын ата -энеси

Оптикалык жана тифлотехникал ык каражаттар

сокур окуучулар тарабынан системалуу түрдө пайдалануу үчүн
жеткиликтүү болууга тийиш.
Ошондой эле, инклюзивдик класста окуган баланын ата -энеси өз
алдынча же демөөрчүлүк аркылуу

визуалдык маалыматты башка

каражатка

кылган

айлантууну

камсыз

жабдууларды сатып алышат:
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тифлотехникалык

 сүйлөөгө (маалыматка визуалдык эмес
аркылуу программаларды, сүйлөө

жетүүнү колдонуу

синтезаторлорун жана окуу

түзмөктөрүн);
 Л. Брайл арибинин системасы боюнча рельефтүү -чекиттик
шрифтке

Брайл атайын дисплейл ери менен бирге Брайл

принтерди

атайын

программалык

камсыздоону

колдонуу

менен;
 Чоӊойтуучу компьютердик программаларды колдонуу менен
жалпак

орой

контраст

кесилген

жана

түс

тамгалар

менен

көркөмдөп

берилген

жасалган

көрүнөө

визуалдык

маалыматтарга, өз алд ынча турган видеочоӊойткучтар.

Окуу кит епт ери, окуу куралдары, окуу куралдар жана
дидакт икалык мат ериалдарга, көрсөт мө куралдарга т алапт ар
Азиз-сокур окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу керек:
11) атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү
боюнча эч кандай чектөөлөр ү жок балдар үчүн окуу китептеринин
негизинде,

бирок

муктаждыктарын
чыккан ;

азиз -сокур

окуучулардын

канааттандырган

(Брайл

билим

арибинде

алуу

басылып

рельеф жана рельеф менен т үс аркылуу атарылган

көрүнүктүү

көркөм

окуучулардын

материалды

таанып -билүүчүлүк

камтыган)
ишинин

азиз-сокур
өзгөчөлүктөрүнө

ылайыкталган окуу -усулдук аппарат менен жабдылган;
12) санариптик маалымат каражаттарына жазылган «үндүү»
окуу китептерин,

үндүү куралдар, аудио китептерди;

13) аудио китептерди чыгаруу үчүн
бар тифлоплеер;
14) окуу үчүн көчмө түзмөк;
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диктофон функциясы

15) тематикалык-рельефтүү көркөм басма "Логос"куралдары;
16) рельефтүү координаттык тегиздиктер;
17) географиялык жана тарыхый рельефтүү карталар;
18) рельефтүү чийүү үчүн куралдар (сызгыч, циркуль, сез үү
көрсөткүчү менен транспортер);
19) рельефтүү

чийүү

үчүн

жабдуу

(«Draftsman»,

«Школьник» приборлору);
20) атайын окуу куралдары: Брайл приборлору, жалпак тамга
менен

жазуу

үчүн

калем,

грифель,

калыӊ

кагаздан

жасалган

дептерлер(Брайл дептерлери);
7)

Брайл басма машинкасы (Tatrapoint, Perkins жана ушул

сыяктуу), Брайл басма кагазы;
8)

Брайл дисплейи;

9)

азиз-сокур окуучу багыт алуу үчүн таяк;

10)

мейкиндик багыт алууну коррекциялоо үчүн түзмөктөр

(«Графика», «Ориентир»);
11)
12)

сокур адамдар үчүн спорттук жабдуулар ;
Брайл ариби менен жасалган тексттик окуу куралдары;

тийүү кабыл алуу үчүн сүрөттөр (сокурлар үчүн);
көрүп кабылдоого арналган

сез үү жана

тегиздикте рельеф менен аткарылган

түстүү сүрөттүү жана көркөм куралдар.
Бардык окуу жана атайын куралдар инклюзивдик класста
окуган баланын ата -энеси менен өз алдынча же демөөрчүлүк
аркылуу

сатып алынат.

1273

5.

ИНКЛЮЗИВДИК

БИЛИМ

БЕРҮҮ

ИДЕЯСЫ

БОЮНЧА

ИШТЕГЕН АЗИЗ -СОКУР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ
БЕРҮҮ

ПРОГРАММАСЫ

БЕРҮҮНҮН

БОЮНЧА

БАШТАЛГЫЧ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

БИЛИМ

БОЛЖОЛДУУ

ПРОГРАММАСЫ
(ВАРИАНТ 1.4.)
5.1. Максаттуу бөлүм
5.1.1. Түшүндүрмө кат
Азиз-сокур окуучулар үчүн

башталгыч билим берүү боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын ишке ашыруу максат ы.
Инклюзивдик мектеп те окуган Азиз-сокур окуучулар үчүн
жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим
берүүнүн
ашыруу

ылайыкташылган
максаты

—

болжолдуу

Азиз-сокур

программасынын

окуучулардын

ден

ишке
соолук

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары менен бирдей убакытта,
жыйынтык жетишкендиктери боюнча

мамлекеттик билим берүү

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

жалпы

билим

берүүчү

мектепте

окуган

бул

категориядагы балдардын өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске
алуу

менен,

са паттуу

билим

алуусун

камсыздоо

аркылуу

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.
ББ Уюм тарабынан Азиз -сокур окуучулар үчүн
иштеп чыгууда жана ишке ашырууда

БЖББ БЫББП

алдыга коюлган максаттарга

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттер ди карайт:
 Азиз-сокур окуучулардын
жарандык,

социалдык,

жалпы маданиятын калыптандыруу,
инсандык
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жана

интеллектуалдык

өнүктүрүү,

чыгармачылык

достук

жеткиликтүү

жана

жөндөмдүүлүктөрүн
билим

берүү

өнүктүрүү,

чөйрөсүндө

сокур

баланын ден соолугун чыңдоо ж ана сактоо;
 атайын

билим

берүү,

инсандык,

үй -бүлө,

мамлекеттик муктаждыктары менен
окуучулар

коомдук

жана

аныкталган азиз - сокур

өздөштүрүүгө пландаштырылган, билим, көндүм,

ыктарды, компетенцияларды камсыз кылуу;
 Азиз-сокур

окуучулар

үчүн

дени

сак

бал дар

чөйрөсүндөгү

патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо,
коммуникативдик,

кыймылдык,

инсандык,

жеке

өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту
камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго
аралашууга,

анын

жекечелигин,

касиет-сапаттарынын,

кайталангыстыгын

айырмалуулугун,

сактоо

менен

инсандык

өнүктүрүү;
 азиз- сокур окуучулардын ЖББ БББЫБПтын
күтүлүүчү

жыйынтыктарына

өздөштүрүүдө

азиз-сокур

өзгөчөлүктөрүнүн

терс

жетишүү;

окуучулардын

таасирин

өздөштүрүүдө

ЖББ

БББЫБПтын

таанып -билүүчүлүк

азайтууну

камсыз

түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,

кылуучу
алардын

физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо жана колдоо,
экинчи

бузулууларды

алдын

алуу

жана

тууралоо,

коомдук

көнүктүрүү жана коомго ара лашууну оптималдаштыруу;
 клуб,

секция,

коомдук

студия жана кружок системасын колдонуу,

пайдалуу

иштерин

жүргүзүү

аркылуу

Азиз -сокур

окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана
шыктарын табуу;
 бирдей

мүмкүнчүлүктөрдү

түзүү,

инклюзивдик

билим

берүү

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды,
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илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук -изилдөөчүлүк,
спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;
 Окуучулардын,

алардын

өкүлдөрүнүн),

ата -энелеринин

педагогикалык

коомчулуктун

мектептин

(мыйзамдуу

к ызматкерлердин
ички

социалдык

жана
чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз -сокур
окуучулардын

коомдук сүйүктүү даражасына (жыйынтыгына)

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана таанып -билүүчүлүк
өнүгүүсүндө

окуу-тарбия

процессинде

билим

берүү

технологияларынын ишмердүүлүк түрүн колдонуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

ишмердүүлүктө
ишке

ашырууда

сабактарда

жана

сабактан

тышкаркы

өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын
өз

алдынчалуулук

жана

активдүүлүк

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;
 азиз-сокур

окуучуларга

мектептик

жана

мектептен

тышкары

(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга
жана өзгөртүүгө шарт түзүү.
.
Вариант 3.1 азиз-сокур окуучу

окутууну

аяктаган учурга

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон
окуучулардын

жетишкендиктерине

тийиштүү,

билимди

жалпы

билим берүүчү мектепте жаш курагына тийиштүү (1 -4 класс) ошол
эле окуу мөөнөттөрүндө алат д еп болжолдойт.
Азиз-сокур окуучуларды жалпы билим берүүчү

мектепте

окутууда мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын милдеттүү
түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогикалык
колдоосу зарыл.
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Атайын

колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр болуп

саналат: көрүү жөндөмдүүлүгү начар окуучулардын атайын билим
берүү

муктаждыктарын

канааттандыруу;

окутуунун

негизги

мазмунун өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; окуу жана
жазууга Л. Брайлдын
жашоодо

арибин колдонуп

окутуу; күнүмдүк

жана о куу, таанып билүү процессинде

анализаторлорду

жана

ишмердүүлүктүн

толуктоочу жолдорун

өнүктүрүү; таанып билүү жана окуу ишмердүүлүгүн
камсыз кылуу үчүн окуучулардын
сезимдери
жана

сакталган

техникалык

азиз -сокур

өрчүшүнүн

заманбап оптикалык (көрүү

окуучуларга)

каражаттар

сакталган

тифлотехникалык

жөнүндө

түшүнүктөрүн

калыптандыруу ( жаш курагына жараша) жана аларды активдүү
пайдалануу ыктарын өнүктүрүү;
Психологиялык -педагогикалык

колдоо:

азиз -сокур

окуучулардын таанып -билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн ок уучулардын
ЖББ БББЫБПты

өздөштүрүүдө терс таасирин минималдаштыруу,

баланын мугалимдер, классташтары жана башка окуучулар, ата энелер ортосундагы шайкеш мамилени өрчүтүү;

класстагы жайлуу

чөйрөнү сактоо, ички инсандык жана инсан аралык конфликттерди
жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш
алып баруу; жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучунун терс көз
карашын алдын алуу, ийгиликтүү окуп кетүү үчүн шарттарды түзүү,
өз алдынчалуулугу жана башкалардан көз карандысыздыгы үчүн
умтулуу

(билим

берүү

жана

күнүмдүк

маселелер

боюнча)

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик каражаттарды туура
колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.
Мектептин

ЖББ БББЫБПты

карама -каршылыктарды

жана

чектөөлөрдү эске алуу менен окутуу жана предметтик -практикалык
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иш-чараларды натыйжалуу толуктоочу жолдор менен өздөштүрүүгө
багытталган коррекциялык иштин программасын өзүнө камтыйт; Л.
Брайл чекиттик-рельефтик арипти колдонуу көндүмдөрүн жана
мүмкүнчүлүктөрүн
багытта

билүү;

мейкиндик

мү мкүнчүлүктөрүн

кырдаалдарда

жана

жогорулатуу;

коомдук -турмуштук
ар

түрдүү

коомдук

көрүүсү сакталган чоӊ кишилер жана курдаштары

менен кызматташтык көндүмдөрүн иштеп чыгуу; вербалдык жана
вербалдык эмес сөз каражаттарын өздөштүрүү; дүйнө сүрөтүн
маанисин

айырмалоону

жана

предметтик түшүнүктөрүн

сезе

билүүсүн

жогорулатуу;

кеӊейтүү; таанып -билүүчүлүк жана

социалдык активдүүлүгүн кеӊейтүү; окуу ишмердүүлүгүндө
күнүмдүк жашоосунда

жана

өз алдынчалуулугун жогорулатуу

Көрүүсү начар окуучулар учурдагы стандарттын долбоорунда
көрсөтүлгөн

ЖББ

БББЫБПтын

бул

варианты

берүүнүн мазмунун толук өздөштүрүшөт.

боюнча

билим

(коррекциялык -түзөтүү

ишинин программасынан тышкары)
Азиз-сокур

окуучулардын ЖББ БББЫБПтын

өздөштүрүү

натыйжалары жана түзүмү Кыргыз Республикасынын мамлекетти к
башталгыч билим берүү

стандартынын талаптарына

толук жооп

берет.
Азиз-сокур окуучулардын акыркы жетишкендиктери
Республикасынын

мамлекеттик

башталгыч

стандартынын жыйынтык талаптарына

билим

Кыргыз
берүү

толугу менен ылайык

келет.
Азиз-сокур

окуучулар

менен

түзөтүү

иштеринин

мазмуну

төмөндөгүлөрдү камтыйт: коомдоштуруу, сезимдик тажрыйбасын
байытуу, мейкиндикте багыт алуусун
ишмердүүлүгүн

өнүктүрүү, баарлашуу, өз

башкаруу, өз алдынча өнүгүү жана өзүн -өзү

баалоо.
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Балалык сокурлуктун үч нег изги клиникалык түрлөрү бар:
1) көрүү органынын көрүү -нерв аппаратынын жабыркашы: көрүү
нервинин жана көрүү -нерв жолдорунун башка бөлүктөрүнүн
атрофиясы,

тапеторетиналдык бузулуулары жана башка көз

кабык оорулары;
2) каректин жабыркашы: тубаса операция бол гон жана болбогон
катаракта (каректин тумандашы);
3) көрүү

органынын

микрофтальм

(

толугу

менен

жабыркашы:

тубаса

көз көлөмүнүн кичирейиши), глаукома (көз

кыртыштарынын өзгөрүшү жана көз басымынын жогорулашы
менен байланышкан ооруу), көбүнчө тубаса

гидро фтальм

түрүндө (көз өлчөмүнүн чоӊоюшу) кездешет.
Кыргыз

Республикасынын

балдардын арасынан 4%
жарыкты

кабыл

алган

балдардын саны

көрүү

жөндөмдүүлүгү

начар

такыр көрбөгөн сокур балдар, 7% азиз -

сокур

балдар.

Ошентип,

сокур

көрүүсү начар балдарга карага нда азыраак.

Жалпысынан бүткүл өлкө боюнча жалпы 0 -18 жаштагылардын
арасынан 1800 бала көрүүсүндө

патологиясы

бар балдар.

Толугу менен көрбөгөндөр, эки көзүнүн абсолюттук (жалпы)
сокурлугу менен мүнөздөлөт,

көрүп кабылдоолору толук жоктугу

менен (жарык жана караӊгыны айырмалай албашы) аныктайт.
топтогу балдардын билим алуу жана багыт алуусунда
ролду

тийип

жана

угуп

кабыл

алуу

болуп

Бул

алдынкы

саналат.

Башка

анализаторлор көмөкчү ролду аткарат.
Биринчи

топтон

(абсолюттук

сокурлук)

айырмаланып

практикалык сокурлукта жарык кабылдоо менен көрүү сезими бар.
Бул топ көрүү мүмкүнчүлүгү

боюнча

төмөнкүлөрдү камтыйт:
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өтө ар түрдүү жана



Жарыкты сезүүсү туура эмес болжолдоо менен сокурлар,

(жарык багытын туура аныктай алышпайт), бул аларга мейкиндикте
өз алдынча

багыт алууда

жарыкты сезүүсүн

колдонууга

мүмкүнчүлүк бербейт;


Жарыкты сезүүсү туура

болжолдоо менен сокурлар,

(жарык багытын туура аныктай алышат), бул аларга мейкиндикте өз
алдынча багыт алууда, таанып билүү ишмердүүлүгүндө
сезүүсүн


жарыкты

колдонууга мүмкүнчүлүк берет;
Жарыкты сезүүсү

сокурлар,

менен бирге

түстү

сезүүсү бар

(жарыкты жана түстөрдү аныктай айы рмалай алышат),

бул аларга мейкиндикте өз алдынча
ишмердүүлүгүндө

багыт алууда, таанып билүү

колдонуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;

Көрүү сезими сакталган (практикалык сокурлук) сокурларга
көрүү курчтугу сокурлардын башка топтору менен салыштырганд а,
салыштырмалуу жогору болгон (оптикалык коррекциялоо шартында
жакшы көрөр көзү үчүн көрүү курчтугу 0,005тен 0,04кө чейин), о.э.
жогорку көрүү курчтугу 1,0 чейин болушу мүмкүн болгон балдар,
булардын

көзүнүн

кыскартылган.

Бул,

көрүү
өз

чек

арасы

кезегинде,

10 -15

градуска

чейин

курчап

турган

дүйнө

объектилерин жана буюмдарды көрүп кабыл алууга мүмкүнчүлүк
түзөт.
Буюмдардын жана объектилердин түсүн, формасын, өлчөмүн,
кабыл алууга жөндөмдүүлүгү,
төмөн

бул

топтун окуучуларынын сапаты

, бирок, ошен тсе да, көрүү элестөөлөрүн калыптандырууга

мүмкүндүк

берет.

функциялардын
процессинин

Ошентсе

да,

калган

көрүү

кээ

бир

бузулууларынын бирдей эместиги менен, көрүү
туруксуздугу,

тез

чарчашы

менен

мүнөздөлөт.

Демек, бул окуучулардын таанып -билүүчүлүк ишинде - тийүү жана
угуу сезимдерин жетектөөчү

кылышыбыз керек. Ал эми сакталган
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көрүү сезими

маалымат алуунун , өз кыймылын контролдоонун

жана багыт алуунун контролдоо функциясын аткарышы зарыл.
Сокурлардын арасында көрүүсү

жаш кезинен эле бузулган

(жоготкон) окуучулар көп кездешет, бул бир жагынан, алардын
акыл-эс жана физикалык өнүгүүсүнүн

өзгөчөлүктөрүнө себеп

болот, экинчи жагынан, борбордук нерв системасы менен жөнгө
салынуучу организмдин

кайра курулушу

менен байланышкан,

толуктоочу механизмдер дин өзгөчөлүктөрүн аныктайт.
Сокурлук,

жалпы

жана

таасиринин натыйжасында,

кыймыл

активдүүлүгүккө

терс

окуучуларынын денелик өнүгүүсүн

татаалдатат, бул нерсе төмөнкүчө көрсөтүлөт: сокур балдардын ар
кандай

кыймылдарды

жай

өздөштүрүүсү

жана

кыймылдардын

өнүгүүсү боюнча төмөнкү чегин (кыймыл көлөмүнүн азаюусу,
аларды

аткаруу

сапатынын

макулдашуусунун
моториканын

бузулуусу

төмөндүгү);

менен;

кыймылдардын

жалпы

жана

майда

өнүгүүсүнүн төмөндүгү; эркс из кыймылдардын

пайда болушу;
Турпаттын,

басуунун,

денени

кармоонун

бузулуусу;

мейкиндикте кыймылдоо кыйынчылыктары.
Сокурлардын
кыскарышына

дүйнө

сезүүсүнүн

байланыштуу,

таанып

толуктугу,
билүү

тактыгынын

процесстеринин

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү пайда болот (кабыл алуунун, сезүүнүн,
тактыгынын

жана

ылдамдыгын ын

төмөндүгү,

образдардын

толуктугунун, бүтүндүгүнүн азайышы)
Инсандын

негизги сапаттарын калыптандырууда коомдук

жагдайлар негизги ролду ойнойт, алардын таасири пайда болгон
учурдан

жана

патологиянын

тереӊдигинен

салыштырмалуу

же

толугу менен көз каран ды эмес. Туура тарбия берүү жана окутууну
уюштурууда, ар кандай иш -чараларга баланын кенен тартуу менен,
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зарыл болгон сапаттарды калыптандыруу

көрүү анализаторунун

абалынан дээрлик көз карандысыз болот.
Ошентип, окутуу өнүктүрүүчү мүнөздө болсо, ал психи канын
мазмундуу

тарабы

биологиялык

факторлорго

көрүү

жөндөмдүүлүгүнүн начарлыгына салыштырмалуу көз каранды эмес.
Анткени

акыркы

көрсөтүлгөн

факторлор

калыптандыруунун мазмунун аныктабайт,

инсанды

жеке баалуулуктарды,

инсанды калыптандыруунун динамик асын аныктайт.
Демек, көргөндөр менен сокурлардын, ал тургай
жана начар көргөндөрдүн
ар

кандай

байкоого

сапаттарын
болот.

көргөндөр

ортосундагы айырмачылыктар инсандын
калыптандыруу

Албетте,

динамикасында

жыйынтыктар,

башкача

гана

айтканда,

Адамдын өн үгүшүнүн даражасы, инсандын ядросун лидерлик жеке
сапаттары бир катар болушу (көз карашы, ишеними, идеалдары)
патологиянын барлыгы же жоктугу менен эмес,
этүүсү,

тарбия

берүүнүн

жана

окутуунун

коомдук таасир
мүнөзү

боюнча

аныкталат.
Сокур окуучуларг а мүнөздүү муктаждыктары болуп төмөнкүлөр
саналат:
 өзгөрүүсүз анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)
аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);
 тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калып тандыруу;
 мейкиндик

жана

предметтик

калыптандыруу,

байытуу,

элестөөлөрүн,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;


сокур окуучулардын

окутуу жана таанып -билүү иш-аракети

үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);
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окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;



дүйнөнүн объектилерин жана

буюмдарын өнүктүрүү

көп

сезимдүү кабылдоону өнүктүрүү;
 көрүү сезими сакталган сокур окуучуларга көрүү кабылдоо
үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;


көрүү

сезими

тарбиялоодо:
кошумча),

сакталган

калган

жаш

сокур

көрүү

кур агын

жана

балдарды

диагнозун
көрүү

окутууда,

(негизги

жана

жөндөмдүүлүгүн

бузулуусунун убактысы, негизги көрүү функциясынын абалы,
оптикалык аппараттардын жана аспаптардын жардамы аркылуу
көрүүнү коррекциялоо мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык
жана көрүү дене жүктөр режимдерин сактоо; толугу менен
сокур жана жарыкты кабылдоосу бар сокур балдардын - жаш
курагын

жана көрүүсүн

жоготуу убакытын, тийүү жана

физикалык иш режимин;
 туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген
жекече көргөзмө куралдарды
 ишмердүүлүктүн

толуктоочу

басымдуу пайдалануу;
жолдорунун

калыптануу

көлөмүнө жараша,

сокур окуучулардын окуу ишинин темпин

эске

сабак

алуу

менен;

структурасына

даярдоочу

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;
 сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи
дефектилерди алдын алу у жана коррекциялоого

багытталган

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,

1283

сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
 кептин

вербализм

жана формализмин

алдын

алуу жана

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;
 микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн жана
ыктарын максаттуу калыптандыруу;


коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;

 сокур окуучулардын демилгелерин, таанып билүү жана жалпы
активдүүлүгүн

(кыймылдарын

дагы)

өнүктүрүү

үчүн

шарттарды түзүү;
 ишмердүүлүктүн

мотивациялык

компонентин

ар

түрдүү

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;
 коммуникативдүү

ишмердүүлүктү

өнүкт үрүү

жана

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;
 кыймыл

чөйрөсүндө

бузууларды

коррекциялоо

үчүн

шарттарды түзүү;
 жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн
өзү

баалоо

сезимин)

жана

рефлексивдүү

мамилелерди

калыптандыруу;
 мүнөздүн

терс

бузулууларды

сапаттарын
алдын алуу .
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тууралоо,

жүрүм -турумдагы

Инклюзивдик
БЫББПтын

идеялар

менен

өздөштүрүүсүнүн

боюнча талаптар, азиз -сокур

иштеген

мектепте

БЖБ

пландаштырылган натыйжалары
окуучулардын

программасын өздөштүрүүсүнүн

түзөтүү иштеринин

пландаштырылган натыйжалары

боюнча талаптарды камтыйт.
Азиз-сокур окуучулардын түзөтүү иштеринин программасын
өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган

натыйжалары

болуп

төмөнкүлөр чыгат:
 микро жана макро мейкиндикте багыт
калыптандыруу

жана

алуу көндүмдөрүн

макромейкиндикте

багыт

алуунун

ыктарын мыктылоо ;
 Бардык

сакталган

ишмердүүлүгүндө

анализаторлорду

колдонуу ыктарын,

багыт

алуу

оптикалык түзөтүү

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу
мүмкүнчүлүгүн

өздөштүрүүгө;

таа ныш

эмес

(стандарттык

эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу көндүмдөрүн колдоно
билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү
түрдө баалоо жана мейкиндикте багыт алууда

аларды эске

алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

кайрылууну үйрөнүү;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер
жана

курбулары

менен

баарлашуу

ыктарын

өнүктүрүү;

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын
өнүктүрүү

(кабылдоо,

түшүнүү,

өндүрүү,

пайдалануу);

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;
 инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык
анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол
менен

ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө
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көндүмдөрүн калыптандыруу; өнөктөштүктү, боору керликти,
эмоционалдык

сезимталдыгын

иштеп

чыгуу;

өзүн -өзү

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;
 предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн
жайылтуу

аркылуу

ишмердүүлүктүн

сезүү

тажрыйбасын

толуктоочу

предметтик-практикалык

жолдорун

көндүмдөрдүн

байытуу;
өздөштүрүү;

(анын

ичинде

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;
 кырдаалга

ырааттуу

дүйнө

сүрөтүн

куруу

мүмкүнчүлүгүн

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү;
сокурлардын

таанып

билүү

мүмкүнчүлүгүн

кеӊейтүүчү

тифлотехникалык каражаттарын билүү; жөндөмдүүлүгү пайда
окутуу иш-чараларына жана күндөлүк турмушунда оптикалык
тифлотехникалык жана техникалык ресурстарды пайдалануу
ыктарын калыптандыруу; таанып -билүүчүлүк жана коомдук
иште

активдүүлүгүн

жогорулатуу;

жашоодо

өз

алдынчалуулугун жогорулатуу.
 Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;


коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү

элестөөлөрдү

(ар

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;
 Айлана

чөйрөдөгү адамдардын

маанайына, өзүн сезүүсүнө,

абалына көӊүл бурууну өнүктүрүү;
Түзөтүүчү иштин программасын азиз -сокур балдар тарабынан
өздөштүрүүсүнүн

натыйжалары

төмөнкү

жетишкендиктери

менен көрсөтүлгөн:
 Бардык сакталган анализаторлорду
толуктоочу жолдорун

окутуу
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жана

ишмердүүлүктүн

иш -чараларында жана

күндөлүк

турмушунда

баланын

10-жаштагы

деӊгээлинде

колдоно алат;


микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн
өздөштүргөн,

макромейкиндикте

багыт

алуунун

элементардык ыктары калыптанган;
 Жаш курагына тийиштүү

предметтик (атайын жана жалпы),

мейкиндик түшүнүктөргө э э;
 Таанып

билүүчүлүк

кызыгуу

жана

таанып

билүүчүлүк

активдүүлүккө ээ;
 Таанып билүүчүлүк
оптикалык

түзөтүү

жана окуу ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү
каражаттарын

жана

тифлотехникалык

каражаттарды билет жана аларды активдүү колдонот;
 10

жаштагы баланын деӊгээлинде өз алдынчалуулукка жана

көз карандысыздыка
 тийиштүү

оозеки

каалоосун чагылдырат;
кептик

жана

кептик

эмес

сыяктуу

каражаттарды колдоно алат;
 өнөктөштүккө , боорукерликке, эмоционалдык сезимталдыкка
жөндөмдүү;



өзүн-өзү башкарууга жана өзүн -өзү жөнгө салуу;
окутуу ишинде жана күндөлүк турмушунда орун алган каршы
көрсөтмөлөрдү жана чектөөлөрдү эске алат.

Коррекциялык

иштин

программасын

өздөштүрүүнүн

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун негизги объектиси болуп,
азиз-сокур окуучулардын өнүгүүсү нүн экинчи дефектилерин пайда
болуусун басаӊдатуунун ийгилигин чагылдырган көрсөткүчтөрдүн
оӊ динамикасынын бардыгы болуп эсептелет.
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Азиз-сокур окуучулардын коррекциялык иштин программасын
өздөштүрүүнүн
жардамы

жыйынтыктарын баалоо мониторинг жүргүзүүнүн

менен

жүзөгө

ашырылышы

мүмкүн.

Мониторинг

үзгүлтүксүздүк, маалыматтык, илимийлик, мазмундук
өзгөчөлүктөргө
программасын

ээ

болгондуктан

өздөштүрүүнүн

сыяктуу

коррекциялык

иштин

жыйынтыктарына

жетүүсүн

баалоого гана жол бербестен, керектүү учурларда анын мазмунуна
жана уюштурулушуна өзгөртүү киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Коррекциялык

иштин

программасын

өздөштүрүүнүн

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун максатында мониторингтин
бардык 3 түрүн колдонуу максаттуу: баштапкы, учурдагы жана
жыйынтыктоочу ди агностика.
Баштапкы диагностика баланын жекече өзгөчө билим алуу
муктаждыктарын жана толуктоочу мүмкүнчүлүктөрүнүн деӊгээлин
аныктоо

менен

бирге,

жөндөмдүүлүктөрүн
дефектилерин
чагылдырган
көрсөтүү

окуучулардын

өнүктүрүү

пайда

болуусун

көрсөткүчтөрдүн

менен

боюнча

аныктоого

оӊ
жол

анализаторлорду окутуу ишиндеги

толуктоочу

өнүгүүсүнүн

экинчи

ба саӊдатуунун

ийгилигин

динамикасынын

даражасын

берет

(мисалы,

сакталган

жана күнүмдүк жашоодогу

толуктоочу жолдорун пайдалануу үчүн сокур окуучунун

жөндөмү

деӊгээлинде башталышы экенин аныктоо үчүн).
Учурдагы диагностика башталгыч билим берүү
бүт учурунда сокур баланы

этабынын

изилдөө үчүн мониторинг жүргүзүү

колдонулат.
Мониторингдин бул түрүн колдонууда коштуруу көрсөткүчтөрдүн
экспресс

диагностикасы

пайда ланылышы

түзөтүү жумуштарынан кийинки
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мүмкүн,

бул

учурда,

ийгиликтүү (оң динамикасына

болушу) же ийгиликсиздикти (ал тургай, бир аз жакшыртуунун
жоктугу)

туура

баалаганга

мүмкүндүк

берет.

Экспресс

–

диагностиканын көрсөткүчтөрү келечектеги стратегиясын аныктоо:
иштелип чыккан программаны улантууга же болбосо белгилүү бир
өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн негиз катары кызмат кылат.
Жыйынтыктоочу

диагностика акыркы баскычта өткөрүлөт

(окуу жыл аягында, мектептин алгачкы баскычын аяктаганда), жана
анын максаты,

а зиз-сокур окуучулардын

программасынын

коррекциялык иштин

пландаштырылган

жыйынтыгын

жетишкендиктерин баалоону жүзөгө ашырат.
Баштапкы, учурдагы жана жыйынтыктоочу диагностиканын
уюштуруу

жана

мазмундуу

мүнөздөмөсүн,

сокур

балдардын

типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен билим
берүү уюму иштеп чыгат.
Корррекциялык

иштердин

программасынын

жыйынтыгы

боюнча оң динамикасы туруктуу болбогон учурда (эки же андан
көп интегралдык көрсөткүч алгылыктуу динамиканын жоктугу) ата энелердин (мыйзамдуу өкү лдөрүнүн) макулдугу болгон учурда
окуучунун уюштуруу жана түзөтүү жумуштары программасынын
мазмунуна өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды
алуу үчүн

психологиялык, медициналык жана педагогикалык

текшерүүгө багытталышы керек,
Коррекциялык
жыйынтыктарына

иштин
жетүүсүн

программасын
баалоонун

өздөштүрүүнүн

толуктугу

үчүн,

ата -

энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) ой -пикирлерин эске алуу
керек,

себеби

көрсөткүчтөрдүн

даражасынын начарлоосу

алгылыктуу

динамикасынын

(начарлоонун жоктугу) көрсөтү п турат,

ал окутууда гана эмес, күнүмдүк жашоодо дагы көрүнүп турат.
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Инклюзия

идеясында

берүүчү уюмдун
аккредиттөөнүн

иштеген

башталгыч

ишмердүүлүгүн
жүрүшүндө,

о.э.

жалпы

билим

баалоо 2022 -жылы анын
педагогикалык

кадрларды

аттестациялоонун чегинде жүзөгө ашырылат.
5.2. Мазмундуу бөлүк
Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу
кыймылдарын.

окуу

курстарынын

предметтеринин,

программасын,

окуу

коррекциялык -өнүктүрүү

социалдык -адептик

өнүктүрүү,

тарбиялоо,экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону,
сабактан тышкары ишмердүүлүктү калыптандыруу программасы
(коррекциялык иштен тышкары)
берүүнүн Мамлекеттик
5.2.1.

толугу менен Башталгыч билим

билим берүү стандартка туура келет.

Коррекциялык

иштин

программасынын

мазмуну

жана багыттары
Коррекциялык
ашырылат жана

иш

сабактан

тышкаркы

убакытта

ишке

жумасына 5 академиялык сааттан кем эмес

убакытты түзүшү зарыл.
Жекече багытталган түзөтүүчү иш -чаралардын негизги
тизмеси төмөнкүлөрдү камтыйт:


предметтик-практикалык

көрсөткүч,

багыт

берүүчү,

кыймылдаткыч, баарлашуу мүмкүнчүлүктөрүн, мобилдүүлүгүн
жогорулатууга өзгөчө көндүмдөргө үйрөтүү,
механизмдерин

иштеп

чыгуу,

жекече

толуктоочу
коррекциялык

сабактардын чегинде функциялардын жетишсиздигин жеӊүү,
билим берүү керектөөлөрүнө ылайык өнүгүү тифлопедагогдун
коррекциялык-өнүктүрүүчү ишти;
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 Коррекцияны талап кылуучу жеке өзгөчөлүктөрүнө(өнүгүү
кемчиликтерине жараша) ылайык адистердин түзөтүү жана
өнүктүрүү

иши

(логопедиялык,

педагогикалык,

психологиялык);
 сокур окуучуларга билим берүү маселелери, анын ичинде, үй бүлөдө

тарбиялоо

кыймылынын

алардын

жигердүүлүгүн

физикалык

өнүгүү

жана

жогорулатуу,

түзөтүү

жана

өнүктүрүү суроолору боюнча, үй -бүлө(мыйзамдуу
менен карым- катнаш
чөйрөдө

түзүү; сок ур окуучулардын мектеп -

предметтик -мейкиндик

ылайыкташуусу

өкүлдөрү)

максатында,

жана

алардын

социалдык

ыкчамдыгын,

карандысыздыгын жана ишмердүүлүгүн жогорулатуу

көз

боюнча

иш-чаралар;
Диагност икалык иш өзүнө камтыйт:
7. психологиялык -педагогикалык жана медиц иналык кеӊешменин
жыйынтыгында белгиленген азиз -сокур окуучулардын өзгөчө
окуу муктаждыктарын изилдөө жана талдоо;
8. Азиз-сокур окуучулардын билим берүү жараянына катышууга
мүмкүнчүлүгүнө

байкоо

жүргүзүү;

коомго

кошулуу

деңгээлин жана ылайыкташуу мүмкүн чүлүктөрүн аныктоо;
9. окуучунун

өнүгүүсүнүн

коомдук

абалын

жана

үй -бүлө

шарттарын аныктоо;
10.

ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү

үчүн жагымдуу

шарттарды түзүү максатында, Акыл эси жеӊил артта калган
азиз окуучулар окуучулардын өнүгүү жана ден соолугунун
жекече өзгөчөлүктөрүн аныктоо;
11.

ар

түрдүү

маалыматтарынын

тармактагы
негизинде

маалыматтарды толук чогултуу;
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адистердин
сокур

диагностикалык

окуучулар

жөнүндө

12.

түзөтүүчү-өнүктүрүү ишинин ийгиликтүүлүгүн талдоо.

Түзөт үү- өнүктүрүү ишине т өмөнкүлөр кирет :
7.

азиз-сокур окуучулардын сезүү тажрыйбасы системалуу

жана ар түрдүү байытуу;
8.

сокур окуучулардын дефицитардык функцияларын ондоо

жана өнүктүрүү (сезүү, кыймыл, психикалык);
9.

Азиз-сокур окуучулардын

мейкиндик

жана

таанып билүү ишмердүүлүгү,

коомдук -турмуштук

багыт

алуусун,

кеп

ишмердүүлүгүн, сезим жана майда моторикасын, угуп кабылдоо
жана сакталган көрүү көндүмдөрүн жана ыктарын өнүктүрүү ;
10. Азиз-сокур окуучуларга

өздөштүрүлгөн толуктоочу ар

кандай жолдорду, ыктарды жана көндүмдөрдү,

калыбына

келтирилген жана жөнгө салынган функцияларды

башкалар

менен жигердүү тил табышууда, сабак учурунда жана сабактан
тышкаркы ишмердүүлүктүн

ар кандай түрлөрүндө колдоно

билүүнү камсыз кылуу;
11. Азиз-сокур

окуучулардын

жогорку

функцияларын түзөтүү жана өнүктүрүүнү

психикалык

айлана- чөйрөнү

чагылдыруусунун толуктоочу негизи катары колдонуу;
12. коомдук

муктаждыктарын

активдештирүү

жана

өз

алдынча иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүү, таанып билүү иш жана
таанып-билүү кызыкчылыгын өнүктүрүү, эмоционалдык - эрк
чөйрөсү менен инс андык оң сапаттарын калыптандыруу.
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
4. билим берүүнүн

бардык катышуучуларынын анын ичинде,

баланын ата-энесине азиз-сокур окуучулар менен иштөөнүн
жалпы негизги багыттары жөнүндө биргелешкен -негизделген
сунуштамаларды иштеп чыгуу;
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5. Азиз-сокур окуучулар менен иш алып баруу боюнча жекече
багытталган ыкмалардын жана
психологиялык,

медициналык

методдорду тандоо боюнча
жана

педагогикалык

колдоо

мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
6. түзөтүү-окутуу

жана

тарбия

усулдарын тандап алуу

берүү

стратегияларын

суроолору боюнча

жана

үй -бүлөгө кеӊеш

берүү;

5.3. Уюштуруу бөлүгү
5.3.1. Окуу планы
Окуу

планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын
Базистик окуу планынын талаптарын ишке ашырууну

жана
камсыз

кылат.
Түзөтүүчү

иш сабактан

тышкары

убакытта жүзөгө

ашырылат.

Көлөмү жана мазмуну окуучулардын билим алуу муктаждыктарына
жараша, жумасына 5 сааттан ашык эмес аныкталат.
5.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде
иштеген мектептерде азиз -сокур окуучулары үчүн башталгыч
билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим
берүүчү программаны ишке ашыруу шарттардын системасы.
БЖББ
Мамлекеттик
талаптарына

БЫЖББПты
билим
ылайык

стандарттын тиешелүү
жана инклюзивдик

башталгыч

берүү
(мындан

жалпы

стандартынын
ары

-

билим

берүүнүн

ишке

шарттардын

ашы руу

системасы)

талаптарынын негизинде иштелип чыккан

идеялардын негизинде иштеген билим берүү
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уюму БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга
жетишүүнү камсыз кылат .
Шарттардын

системасы

уюмдун

өзгөчөлүктөрүн,

ошондой эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн
эсепке алуу керек. Шарттардын системасы камтышы керек: болгон
шарттардын сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык техникалык (анын ичинде окуу-методикалык жана маалыматтык
колдоо); шарттардын системасынын абалын.
Окуучулардын билим алуусуна
талаптар, БЖББ БЫЖББПты
шарттардын

бириктирүүчү

коюлган шарттар

үчүн

ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн
ачыктыгын

жана

жагымдуулугун,

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой,
акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.
Азиз-сокур окуучулары үчүн башталгыч билим берүүнүн
болжолдуу ылайыкт ашт ырылган жалпы билим берүүчү
программаны ишке ашыруунун кадрдык шарттарына т алаптар.
Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур окуучулар
үчүн

БЖББ

кызматкерлердин

БЫЖББПты

ишке

ашырган

педагогикалык

ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли
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тийиштүү

кызмат

орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.
Педагогикалык

кызматкерлери:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапатта ры ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
тифлопедагогика жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча

документи болушу керек.
Мугалим-дефектолог

(тифлопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же " Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы

ар

мугалимдердин кесиптик

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү боюнча
кайра даярдоодон өтүшү керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге
тармагында квалификациясын жогорулатуу

тифлопедагогика

боюнча

документ и

болушу керек.
Башталгыч

жалпы

билим

азиз

-сокур

окуучуларды башка окуучулар менен бирге окутууда

БЖББ

БЫЖББПты ишке ашырууда
Педагогикалык

берүүчү

уюмда

кесиптик шарттарга талаптар.

кызматкерлер:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көр көм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
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кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик
билим берүү

жаатында кв алификациясын жогорулатуу

боюнча

документи болушу керек.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
(психологиялык,

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

билим берүү уюму (ар бир сокур балага)

медициналык

жана

педагогикалык

кеӊештин

сунушу боюнча) тьюторду камсыз к ылуусу мүмкүн, ал
(атайын орто)
жана

ишке

жогорку

кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек

балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп

берет.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
көрбөгөн

бала

бар

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

ишке

билим берүү уюму бир класста 2де н ашык
болгон

учурда

(жардамчыны) убактылуу же дайыма

мугалимге

ассистентти

камсыз кылуусу мүмкүн, ал

жалпы орто билимден төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана
тифлопедагогика

боюнча

курстардан

тийиштүү

программадан

даярдыкты өтүүсү зарыл.
Билим берүү уюму
бала бар болгон учурда

убактылуу бери дегенде, 2ден
сабактардын жүгүртмөсүнө

көрбөгөн
0.5

чен

өлчөмү боюнча жылына 2 айга чейин, билим берүүнү маалыматтык
жана техникалык жактан колдоо боюнча – тифло-компьютердик
жабдуулары боюнча билимге жана тиешелүү көндүмдөргө
адисти киргизүүгө укугу бар .
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ээ

Финансылык шарттарга т алаптар
Каржылык

камсыздоо

БЫЖББПтын

ар

техникалык

бир

жана

( 2 -бөлүк )

азиз -сокур

вариантына

кадрдык

окуучулар

үчүн

аныкталган

шар ттардын

БЖББ

материалдык -

өзгөчөлүгүнө

ылайык

келүүгө тийиш.
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Вариант

3.1

Азиз -сокур

окуучу

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө
ошол

эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп божомолдоого

болот.

Азиз-сокур

муктаждыктарына
берүүнүн

окуучулар

үчүн

атайын

ылайыкташтырылган

болжолдуу

берүүчү программа

билим

башталгыч

ылайыкташт ырылган
каралышы керек, ал

жалпы

берүү
билим
билим

программаны ишке

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз
кылуу үчүн:
12)

Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ашыруунун

жүрүшүндө

коррекциялык

программанын

иштин программасын

ишке

структурасына

милдеттүү

түрдө

киргизүү адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;
2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына
тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка
кызматкерлердин

(жардамчылардын,

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн
керектүү
техникалык

саламаттык

сактоо

жабдууларды

жана

кызматкерлерин,
кошумча

атайын

түзүлүштөрдү

коштоочу инженерди) белгиленет.
13)

БЖББ БЫЖББПты

окуучулар үчүн

жүзөгө ашыруу үчүн Азиз-сокур

мамлекеттик билим берүү
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стандартына

ылайык

атайын

материалдык -техникалык

шарттарды

түзүү

(атайын окуу китептери жана атайын окуу куралдары, атайын
жабдууларды, атайын техникалык каражаттар,
шаймандарды

колдонууга,

жардамчы

атайын

компьютердик

программалар ж.б..)
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү
камсыздоону

чектелген

бир

окуучу

үчүн

Каржылык

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга тийиш.
Каржылоо

БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу үчүн адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.
Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты
ашыруунун жүрүшүндө
каржылоого
класска

караганда

адамдык

бузулуулары жок ар бир
жогору

жана

болушу

материалдык

мүмкүн.

ишке

окуучуну
Инклюзивдик

ресурстарга

нормативдик

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,

бүт мектептин

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык

эсептелген.

Азиз-сокур окуучулары үчүн башт алгыч билим берүүнүн
болжолдуу
программаны

ылайыкт ашт ырылган
ишке

ашыруунун

жалпы

билим

берүүчү

мат ериалдык -т ехникалык

шартт арына талапт ар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

анын
1298

ичинде

түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактарды, ошондой эле

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

нормаларга

жана

өрт

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек.
Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты
үчүн

материалдык -техникалык

шарттар

окуучулардын атайын билим берүү
берүүсү зарыл, бул

ишке ашыруу

бул

категориядагы

муктаждыктарына

жооп

окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти

уюштурууга; окутуу үчүн режимди уюштурууга; окуучунун жумуш
ордун

уюштурууга;

окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу

материалдары жана көрсөтмө куралдарга

атайын

мүнөздүү

талаптарды коюуну шарттайт.
Окуу

жараянын уюшт уруу боюнча т алапт ар

1. Класстын толушуна

талаптар.

Инклюзия шартында класста

класстардын толуу даражасы 2

азиз- сокур окуучудан ашык

эмес. Класс тын

1сокур

20дан

окуучу

мүмкүнчүлүктөрү
15тен

бар

болсо

чектелбеген окуучу -

ашык

жалпы толушу:

эмес

ден

соолук

2 сокур окуучу болсо,

ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген

окуучу.
2. Азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу

боюнча ишти уюштуруу үчүн талаптар:


сокурлардын

окуу

максаттуу жетекчилиги

ишмердүүлүгүн

туруктуу

жана

сокур окуучулардын окуу -билүү ишин

педагогикалык башкаруунун туруктуулугунун зарылдыгын, түздөн түз

педагогикалык

башкаруу

пайдалануу билдирет;
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пайдаланууну,

алгоритмдерди



сокур окуучулар менен дайыма пикирлешүүгө болгон

муктаждык

(билим

берүү

жараянынын

бардык

баскычтарында

мугалим сокур окуучулар менен дайыма кайчылаш пикир болушу
керек:

умтулуу,

б илимге,

жөндөмгө

жана

тажрыйбага,

окуу

материалдарын түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана
жашоонун

жолдору тууралуу өркүндөтүү, камсыз кылуу жана

колдонмо);


сокур

окуучулардын

атайын

билүүчүлүк ишин уюштурууда
зарыл:

иштин

окутуу

жана

таанып -

атайын ыкмала рды пайдалануу

ырааттуулугун

айырмалоо

үчүн

усулдук

көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды

айрым

элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү, андан
кийин

бир

тараптуу

иштеп,

аларды

бириктирүү;

көрүү,

угуу

маалыматты айкалыштыруу ыкмалары; оозеки жана жазуу жүзүндө
иш ыкмаларынын айкалышы; көрүү жана тийип сезүүнүн чарчоосун
алып салуу

ыкмалары; атайын белгилерге жана

унификацияга

(сигнал картасы) түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары; физикалык иш
аткаруунун режимин сактоо (карама-каршылыктарды эске алуу
менен)


ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

салыштырмалуу

азиз -сокур

чектелбеген

окуучулар

үчүн

окуучуларга
адаптациянын

жыйынтыктоо иштерин аткарууда (алардын билим алуунун өзгөчө
муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт матер иалдык,
аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге

ишти

көбөйтүү окуучунун оозеки

өтүнүчү менен):


ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун ата -энеси
менен жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир аптада
мектепте 20 мүнөттүк жыйын .
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Мейкиндикт и уюшт урууга т алапт ар
Мектепке кирүү
Башталгыч класстардын окуучулары үчүн 50 см бийиктикте
тепкичтин эки жагында тосмо орнотуу милдеттүү.
см

кем эмес менен тегерек

Диаметри 3 -5

кармагычтары артыкчылыктуу.

Тоскучтардын узундугу ар бир тараптан тепкичтен 30 см узун
болушу керек.
Мектептин ички мейкиндиги
Коридордун периметри боюнча бөгөт болушу мүмкүн, балким,
полду

ар түрдүү рельефтүү материалдар менен каптоо, мисалы:

багыттын өзгөрүүсүндө полдун рельефи дагы өзгөрөт. Бул полдун
тактайчалары

жана

килемчелер

болушу

мүмкүн.

акыркы кабатындагы тепкичтерди тосмо
Тепкичтерге

жана

коридорлорго

менен жабдуу зарыл.

азиздер

үчүн

жайгашышы керек (Тийип белгилөө). Сокур
шрифти

менен

Мектепт ин

тийип

окуучуга

кабинеттерге

Брайл

жазылган

жайгаштыруу

(үн жетек чилигин колдонсо да болот).

көздөө
керектүү

тактайчаларды

Мектептеги чечинүүчү жай
Чечинүүчү
керек, аны

жайда

өтүүчү жолдон алыс, бир алкакты бөлүү

баштыктар, кийим -кече үчүн

сумкалар үчүн текчелер жана илгичтер
зарыл.
Баланы

Бул аймак менен

бир

илгичтер, отургучтар,
ж.б.у.с. менен жабдуу

эле адамдар колдонгону жакшы.

бул жерге бир нече ирет өткөрүп, ордун эстеп калуусун

камсыз кылуу керек.
Мектеп ашканасы
Ашканада сокур бала

гана колдоно турган туруктуу орун

болушу керек. Бул жер буфеттик тактага

абдан жакын болгону

жакшы, бирок, ошол эле учурда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү
чектелген

балдар

ашканада

калган
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классташтарынан

бөлөк

отурушу

дагы

жагымсыз.

Ашканада

окуучулар же ашкана кызматкерлери

бул

балага

нөөмөттөгү

жардам берүүсү да баалуу

болуп саналат.
Класс бөлмөлөрү
Кластагы табигый жарык 800дөн 1200 люкс чегинде болушу
керек;

жарык бир түрдүү болушу зарыл, иш орунун

кандай

катаал

ордундагы

көлөкө

жарык

патологияларында,

жана

жылтырак

жарык

көрсөткүчтөрү:
тубаса

болбосун.

альбинизмде,

катарактада,

көз

дистрофиясында 100 -250лк;

глаукомада,

бузулууларында,

бузулууларында,

миопиялык

үстүндө эч
Иш

карек

кабыгынын

хориоидеяда, пигмент
көрүү

нервинин

атрофиясында көз айнекчесинин жукарышында 250 -700 люкс.
Терезелерге

жөндөлүүчү

көлөкөлөтүүчү

(жалюзи,

кезде ме

жабуу ж.б.у.с.) күндүн түз тийүүчү таасирин тосуучу түзмөктөр
орнотулушу керек. Пластик тасмасы жасалган жабууну колдонууга
болбойт.
Ат айын жабдуулар


имараттын айланасы боюнча өтүүнү ишке ашыруу үчүн жеке
камыш;

 туйма бети бар спорттук

жабдуулар;

 баланын боюна жараша жөнгө салынуучу окуу столдору;
 жумшак

модулдар

жана

килем

менен

жабдылган

психологиялык эс алуу бөлмөсү.
Окуу жабдуулары үчүн гигиеналык т алапт ар
Көрсөтмө
педагогикалык
алынышы

керек.

куралдарды
талаптарын
Көрсөтмө

дарылоо -офтальмогиялык
канааттандыруу
куралдар

терилиши керек.
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Брайл

үчүн

жана

тандалып

шрифти

менен

Сабактын жүрүшүндө, мугалим окуучулардын дене келбетинин
калыбына көз салуу керек.
Окуунун убакытт ык режими
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы

СанЭжК

тарабынан аныкталат.
Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК
талаптарына

ылайык)

булчуӊдардын

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун

чыӊалуусун

бошотууга

бошотууга жардам берчү

көнүгүүлөр (сокур окуучулардын сакталган көрүүсүн) жана көрүү
чыӊалуусун

алдын алууга жардам берчү көнүгүүлөрдү

окуучулардын

сакталган

көрүүсүн)

мүнөттөрү өткөрүлөт. Көнүгүүлөр

камтыган

(сокур

дене

тарбия

балдардын көрүүсүнүн абалын

(көз оорулардын клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды,
дарылоо этабын) эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.
Азиз-сокур

кенже

окуучулардын

эӊ

жогорку

ишке

жөндөмдүүлүгү экинчи сабакта

байкалат. Жума

жогорку

шейшембиде, бейшемби күндөн

ишке жөндөмдүүлүгү

ичинде

эӊ

баштап, анын кыскарышы байкалган жана ишемби күнү минимумга
жетет.

Сабактарды

функционалдык

өткөрүүдө

кыймылдуулугун

көздүн
эске

алуу

тор

кабынын

зарыл:

түстүү

сезимталдыктын жогорулашы: түштөн кийин (13.00дон 15.00го
чейин) жана жарыкка сезимталдык эртең мененки

жана кечки

сааттар ичинде. 12 ж ашка чейинки сокур балдарга экинчи нөөмөттө
окутуу тыюу салынат. Бул сунуштарды мугалимдер

сабактардын

жүгүртмөсүн түзүүдө, программалык материалды пландаштырууда
жана

бөлүштүрүүдө, сабак конспектилерин даярдоодо эске алуусу

керек.
Жумуш

ордун уюшт у руу боюнча т алапт ар
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Жумуш

орду

жеке

кошумча

(офтальмологдун сунушуна
Класста

жарык

булагы

менен

ылайык) камсыз кылынууга тийиш.

жеткиликтүү жана жайлуу шарттарды түзүү үчүн

азиз -

сокур окуучу үчүн 1 кишилик окуу орундугу жабдылып, ал жер
рельефтик фактура же полго килем төшөө аркылуу жалпы аянттан
бөлүнүп

турууга тийиш. Көрүүсү бузулган баланын

партасы

мугалимдин столуна жакын биринчи катарларда жана терезенин
жанында

болушу керек. Сабактардагы

куралдар

көрсөтмөлүү

ар кандай көрсөтмө

гана эме с, ошол эле учурда рельефтүү

болгону, көрбөгөн окуучу аларды тийип көрүүгө мүмкүн болгону
жакшы.

Окуучуну

капталдары

партасы

менен

стабилдүүлүгүн

туруктуу

камсыз

бекитилген

болгону,

жана

жумушчу

чектөө
аянттын

камсыз кылат.

Окут уунун т ехникалык караж аттарына т алаптар
Окутуунун

техникалык каражаттары менен

окуучуларды

окутууда

каражаттар

(алиппе

«Ориентир»,
көрүүнү

атайын
-

«Графика»,

оптикалык

Брайл

бирге азиз -сокур

кошумча

тифлотехникалык

бөгөтчөлөрү

«Школьник»

коррекциялоо

ж.б.

(алтычекиттик),
приборлор)

каражаттары(көз

жана

айнектер,

электронду лупалар, аралык лупалары ж.б.) билим берүү жана
таанып-билүү

ишмердүүлүгүн

колдонулушу керек.
сатып алынат).

жеӊилдетүүчү

каражаттар

(бардык жабдууларды баланын ата -энеси

Оптикалык жана тифлотехникалык каражаттар

сокур окуучулар тарабынан системалуу түрдө пайдалануу үчүн
жеткиликтүү болууга тийиш.
Ошондой эле, инклюзивдик класста окуган баланын ата -энеси өз
алдынча же демөөрчүлүк аркылуу

визуалдык маалыматты башка

каражатка

кылган

айлантууну

камсыз

жабдууларды сатып алышат:
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ти флотехникалык

 сүйлөөгө (маалыматка визуалдык эмес
аркылуу программаларды, сүйлөө

жетүүнү колдонуу

синтезаторлорун жана окуу

түзмөктөрүн);
 Л. Брайл арибинин системасы боюнча рельефтүү -чекиттик
шрифтке

Брайл атайын дисплейлер и менен бирге Брайл

принтерди

атайын

программалык

камсыздоону

колдонуу

менен;
 Чоӊойтуучу компьютердик программаларды колдонуу менен
жалпак

орой

контраст

кесилген

жана

түс

тамгалар

менен

көркөмдөп

берилген

жасалган

көрүнөө

визуалдык

маалыматтарга, өз алдын ча турган видеочоӊойткучтар.
Окуу кит епт ери, окуу куралдары, окуу куралдар жана
дидакт икалык мат ериалдарга, көрсөт мө куралдарга т алапт ар
Азиз-сокур окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу керек:
1)

атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү

боюнча эч кандай чектөөлөр ү жок балдар үчүн окуу китептеринин
негизинде,

бирок

муктаждыктарын
чыккан ;

азиз -сокур

окуучулардын

канааттандырган

(Брайл

билим

арибинде

алуу

басылып

рельеф жана рельеф менен т үс аркылуу атарылган

көрүнүктүү

көркөм

окуучулардын

материалды

таанып -билүүчүлүк

камтыг ан)
ишинин

азиз-сокур
өзгөчөлүктөрүнө

ылайыкталган окуу -усулдук аппарат менен жабдылган;
2)

санариптик маалымат каражаттарына жазылган «үндүү»

окуу китептерин,
3)

үндүү куралдар, аудио китептерди;

аудио китептерди чыгаруу үчүн

диктофон функциясы

бар тифлоплеер;
4)

окуу үчүн көчмө түзмөк;

5)

тематикалык-рельефтүү көркөм басма "Логос"куралдары;

6)

рельефтүү координаттык тегиздиктер;
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7)

географиялык жана тарыхый рельефтүү карталар;

8)

рельефтүү чийүү үчүн куралда р (сызгыч, циркуль, сезүү

көрсөткүчү менен транспортер);
рельефтүү

9)

чийүү

үчүн

жабдуу

(«Draftsman»,

«Школьник» приборлору);
10) атайын окуу куралдары: Брайл приборлору, жалпак тамга
менен

жазуу

үчүн

калем,

грифель,

калыӊ

кагаздан

жасалган

дептерлер(Брайл дептерлери);
1)

Брайл басма машинкасы (Tatrapoint, Perkins жана ушул

сыяктуу), Брайл басма кагазы;
2)

Брайл дисплейи;

3)

азиз-сокур окуучу багыт алуу үчүн таяк;

4)

мейкиндик багыт алууну коррекциялоо үчүн түзмөктөр

(«Графика», «Ориентир»);
5)
6)

сокур адамдар үчүн спорттук жабдуулар;
Брайл ариби менен жасалган тексттик окуу куралдары;

тийүү кабыл алуу үчүн сүрөттөр (сокурлар үчүн);
көрүп кабылдоого арналган

сез үү жана

тегиздикте рельеф менен аткарылган

түстүү сүрөттүү жана көркөм куралдар.
Бардык окуу жана атайын куралдар инклюзивдик класста
окуган баланын ата -энеси менен өз алдынча же демөөрчүлүк
аркылуу

сатып алынат.
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Тиркеме
Көрүүсүндө бузулуулары бар окуучулар менен ишт еген
Ийкемдүү

(а дапт ивдүү)

дене т арбия боюнча мугалимине

болжолдуу көнүгүүлөрдүн мазмуну
"Ийкемдүү дене тарбия":
 көнүгүүлөрдү
физикалык

аткарууда

сакталган

пассивдүүлүктө,

коррекциялоодо

анализаторлорду

стереотиптүү

кыймылдарды

калыптанып жигердүү пайдаланууга жардам

берет;
 кыймыл тапшырманы аткаруу

үчүн ыкмаларды, жолдорду

(мугалимдин жардамы менен) тандоого к өмөктөшөт;

Ийкемдүү
теориялык

(адаптивдүү)

билимдерди

дене

берүүдө

тарбия

төмөнкү

боюнча

тематикадагы

ангемелерди жүргүзүү максаттуу:
 Ийкемдүү

дене тарбия боюнча көнүгүүлөр жана

адамдын ден -соолугуна ролу.
 Туура дем алуу.
 Адам келбети.
 Таза абада ойной турган оюндар, оюнчуларга
талаптар, алардын эрежелери.
 гигиеналык талаптар.
Ийкемдүү

(а дапт ивдүү)

дене т арбия сабактарынд а

өт көрүлүүчү Жалпы көнүгүүлөр.
 Катардагы көнүгүүлөр.
 Даярдоочу көнүгүүлөр.
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 Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.
 Буюмдар

менен жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.

Негизги

кыймылдарды

көнүгүүлөр. Мурда

калыптандыруучу

өздөштүрүлгөн көнүгүүлөрдү

кайталоо. Кыймылдуу оюндар.
 Бий элементтери.
 Дем алуу көнүгүүлөрү.

Ийкемдүү

(а дапт ивдүү)

дене

т арбия

сабакт арында

өт көрүлүүчү Медициналык - түзөт үүчү көнүгүүлөр.
 Дем алуу көнүгүүлөрү ( окуучулардын биринчи тобу
үчүн).
 Далы

жана курсак пресс булчуӊдарын бекемдөө

үчүн көнүгүүлөр.
 Таман булчуӊдарын калыптандыруу үчүн көнүгүүлөр
(2-топтун окуучулары үчүн).
 Муундардын

кыймылдуулугун

калыптандырууга

багытталган көнүгүүлөрдү аткаруу.
Сабактар
топторунун

карама -каршылыктарды жана жеке булчуң

жогорулатуу

боюнча

врач -офтальмологдун

сунуштарын эске алуу менен өткөрүлөт.
Көрүү

функциясын

жакшырт уу үчүн көнүгүүлөр .

Түзөтүү-өнүктүрүүчү
Координациялык

багыттагы
ыкмаларды

өнүктүрүүчү

Чыдамкайлыкты өнүктүрүү боюнча

көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр. Эптүүлүктү

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол кыймылдарын өнүктүрүү үчүн
көнүгүүлөр.

Көрүүсү

сакталган

окуучулар үчүн

кыймылдуулугун жана көрүү функцияларынын
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көздүн

жакшыртуу

үчүн

көнүгүүлөр.

Табигый

кыймылдоо

мүмкүнчүлүгүн

турукташтыруучу көнүгүүлөр.
Дарылоо

тренажёрлорундагы

Велотренажёрдогу

көнүгүүлөр.

"Ден соолук" трен ажёрунда

көнүгүүлөр.

Чуркоо боюнча көнүгүүлөр.

көнүгүүлөр.

ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ МЕНЕН ИШТЕГЕН
МЕКТЕПТЕРДЕ КӨРҮҮСҮ НАЧАР
БИЛИМ

БЕРҮҮ

БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН

ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ

ПРОГРАММАСЫ

БОЮНЧА

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

БАШТАЛГЫЧ
БОЛЖОЛДУУ

ПРОГРАММАСЫ
1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы
билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган
БЫББП)

болжолдуу программасы

(мындан ары - БЖБ

ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын

башталгыч билим берүү мам лекеттик билим берүү стандартынын
талаптарына ылайык түзүлгөн жана көрүүсү начар окуучулардын
жекече, жаш курак жана типологиялык өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын
билим

берүү

муктаждыктарын

эске

алуу

менен

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.
Көрүүсү начар окуучулар үчүн БББ
ишмердүүлүгүн

Стандартка

ылайык

ЖЫББП билим берүү
жалпы

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
окуучулар үчүн ылайыкташылган
негизинде, инклюзия идеялары
уюму

(мындан ары ББУ)

билим

берүү

көрүүсү начар

болжолдуу программасынын

боюнча и штеген

билим берүү

тарабынан өз алдынча иштелип чыгат

жана бекитилет.
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Көрүүсү

начар окуучулар үчүн

БББ ЖЫББП

билим

берүүнүн мазмунун, күтүлүүчү натыйжаларды, жана ишке ашыруу
шарттарын Кыргызстандын жалпы билим берүү сис темасы үчүн
аныктайт.
Көрүүсү начар окуучулар үчүн жалпы билим берүү
программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган болжолдуу программасынын түзүмү.
Көрүүсү

начар

окуучулар

үчүн

жалпы

билим

берүү

программасы боюнча башталгыч билим бер үүнүн ылайыкташылган
болжолдуу программасынын түзүмү Стандартка ылайык 3 бөлүмдү
камтыш керек: максаттуу, мазмундук жана уюштуруучу.
Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы
дайындоосун,

максатарын,

окуучулар үчүн

милдеттерин

жана

көрүүсү

начар

БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы күтүлүүчү

натыйжаларды, о.э. бул максаттарга жана жыйынтыктарга жетүүнүн
жолдорун аныктайт.
Максаттуу бөлүм өзүнө камтыйт:
-түшүндүрмө катты
- көрүүсү начар окуучулар үчүн

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн

пландаштырылган натыйжалары
-башталгыч

билим

ылайыкташылган

берүү

боюнча

болжолдуу

жалпы

билим

программасын

берүүнүн

өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы.
Мазмундуу бөлүк көрүүсү начар окуучулар үчүн жалпы билим
берүү

программасы

бою нча

башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкташылган болжолдуу программасынын мазмунун аныктайт
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жана

предметтик,

метапредметтик,

инсандык

натыйжаларга

жетишүүгө багытталган (ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша
мазмундуу

бөлүк

жалаң

гана

инсандык

жана

предметтик

натыйжаларга жетишүүгө багытталган болушу мүмкүн) төмөнкү
программаларды камтыйт:
 окуучулардын
жараша

универсалдуу

(ЖББ БББЫБПтын вариантына

- негизги окутуу кыймылдары)

окуу кыймылдарын

калыптандыруу программасы;
 жекече окуу сабактардын, түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын программасы;
 көрүүсү
жактан

начар

окуучуларды

өнүктүрүү

жана

коомдук

жана

тарбиялоо

адеп -ахлактык

программасын

(ЖББ

БББЫБПтын вариантына жараша );
 экологиялык

маданият,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы;
 коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;
 сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.
Уюштуруу бөлүгү камтыйт:


предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан
тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч
билим берүүнүн окуу планын;



Стандарт

талаптарына

ылайык

ЖББ

БББЫБПтын

ишке

ашыруу үчүн шарттардын системасын.
Көрүүсү

начар окуучулар үчүн

башталгыч билим берүүнүн

окуу планы (мындан ары –Окуу план) ЖББ БББЫБПты ишке
ашыруунун негизги уюштуруучу механизми болуп эсептелет.
Көрүүсү

начар

окуучулар

үчүн

жалпы

билим

берүү

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
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болжолдуу программасы Стандартка ылайык балдардын жаш курак
өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү
алуу

менен

татаалдык

деңгээли не

муктаждыктарын эске

жана

багытына

жараша

программанын 4 вариантын камтыйт -3.1, 3.2, 3.3, 3.4. варианттары.
Көрүүсү
чыгуунун

начар окуучулар үчүн

ЖББ БББЫБПты иштеп

негиздерине топтоо жана ишмердүүлүк мамилелери

салынды.
2.

ИНКЛЮЗИВДИК

БИЛИМ

БЕРҮҮ

ИДЕЯСЫ

БОЮНЧА

ИШТЕГЕН КӨРҮҮСҮ НАЧАР ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ
БИЛИМ

БЕРҮҮ

ПРОГРАММАСЫ

БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН

БОЮНЧА

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

БАШТАЛГЫЧ
БОЛЖОЛДУУ

ПРОГРАММАСЫ
(ВАРИАНТ 3.1)
2.1. Максаттуу бөлүм
2.1.1. Түшүндүрмө кат

Көрүүсү начар окуучулар үчүн

башт алгыч билим берүү боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу
программасынын ишке ашыруу максат ы.
Инклюзивдик мектепте окуган көрүүсү начар окуучулар үчүн
жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим
берүүнүн

ылайыкташылган

ашыруу максаты

—

болжолдуу

программасынын

ишке

көрүүсү начар окуучулардын ден соолук

мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген курбулары менен бирдей убакытта,
жыйынтык жетишкендиктери боюнча

мамлекеттик билим берүү

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

жалпы

билим

берүүчү

мектепте

окуган

бул

категориядагы балдардын өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске
алуу

менен,

сапаттуу

билим

алуусун

камсыздоо

аркылуу

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.
ББ Уюм тарабынан көрүүсү начар окуучулар үчүн
БЫББП

иштеп чыгууда жана ишке ашырууда

БЖББ

алдыга коюлган

максаттарга жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:
 көрүүсү начар окуучулардын жалпы маданиятын калыптандыруу,
жарандык,

социалдык,

инсандык

өнүктүрүү,

чыгармачылык

достук

жеткиликтүү

жана

жана

интеллектуалдык

жөндөмдүүлүктөрүн
билим

берүү

өнүктүрүү,

чөйрөсүндө

сокур

баланын ден соолугун чыңдоо жана сактоо;
 атайын

билим

берүү,

инсандык,

мамлекеттик муктаждыктары менен
окуучулар

үй -бүлө,

коомдук

жана

аныкталган көрүүсү начар

өздөштүрүүгө пландаштырылган, билим, көндүм,

ыктарды, компетенцияларды камсыз кылуу;
 көрүүсү начар окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү
патогендүү фактордун терс таасири астындагы сезүү -кабылдоо,
коммуникативдик,

кыймылдык,

инсандык,

жеке

өсүп -

өнүгүүсүндөгү мүмкүн болгон кыйынчылыктарга туруштукту
камсыз кылуу,анын ийгиликтүү коомдук көнүктүрүү жана коомго
аралашууга,

анын

жекечелигин,

касиет -сапаттарынын,

кайталангыстыгын

айырмалуулугун,

сактоо

менен

инса ндык

өнүктүрүү;
 көрүүсү начар окуучулардын ЖББ БББЫБПтын
күтүлүүчү

жыйынтыктарына

өздөштүрүүдө

азиз-сокур

өзгөчөлүктөрүнүн

терс

жетишүү;

окуучулардын

таасирин
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ЖББ

өздөштүрүүдө
БББЫБПтын

таанып -билүүчүлүк

азайтууну

камсыз

кылуучу

түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,

алардын

физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо жана колдоо,
экинчи

бузулууларды

алдын

алуу

жана

тууралоо,

коомдук

көнүктүрүү жана коомго аралашууну оптималдаштыруу;
 клуб,

секция,

студия жана кружок системасын колдонуу,

коомдук пайдалуу иштерин жүргүзүү аркылуу көрүүсү начар
окуучулардын окуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана
шыктарын табуу;
 бирдей

мүмкүнчүлүктөрдү

түзүү,

инклюзивдик

билим

берүү

чөйрөсүндө интеллектуалдык жана чыгармачылык конкурстарды,
илимий - техникалык чыгармачылык, долбоордук -изилдөөчүлүк,
спорттук –ден соолук чыңдоочу ишмердүүлүктү уюштуруу;
 Окуучулардын,
өкүлдөрүнүн),

алардын

ата -энелеринин

педагогикалык

коомчулуктун

мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана
чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен көрүүсү
начар

окуучулардын

(жыйынтыгына)

коомдук

сүйүктүү

даражасына

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана

таанып-билүүчүлүк

өнүгүүсүндө

окуу -тарбия

процессинде

билим берүү технологияларынын ишмердүүлүк түрүн колдонуу;
 көрүүсү начар окуучуларга сабактарда жана сабактан тышкаркы
ишмердүүлүктө
ишке

ашырууда

өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана ыктарын
өз

алдынчалуулук

жана

активдүүлүк

тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүг үн камсыз кылуу;
 көрүүсү начар окуучуларга мектептик жана мектептен тышкары
(айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү таанууга
жана өзгөртүүгө шарт түзүү.
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Көрүүсү начар окуучулардын башт алгыч билим берүү

боюнча

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылг ан болжолдуу
программасынын жалпы мүнөздөмөсү.
Вариант 3.1 көрүүсү начар окуучу окутууну аяктаган учурга
карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон
окуучулардын

жетишкендиктерине

тийиштүү,

билимди

жалпы

билим берүүчү мектепте жаш ку рагына тийиштүү (1 -4 класс) ошол
эле окуу мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.
Көрүүсү начар окуучуларды жалпы билим берүүчү мектепте
окутууда мугалимдер, ата -энелер, балдар жааматынын милдеттүү
түрдө системалуу жана атайын психологиялык жана педагогика лык
колдоосу зарыл.
Атайын

колдоонун негизги багыттары төмөнкүлөр болуп

саналат: көрүү жөндөмдүүлүгү начар окуучулардын атайын билим
берүү

муктаждыктарын

канааттандыруу;

окутуунун

негизги

мазмунун өздөштүрүүгө коррекциялык көмөк көрсөтүү; окуу жана
жазууга Л. Брайлдын
жашоодо

арибин колдонуп

окутуу; күнүмдүк

жана окуу, таанып билүү процессинде

анализаторлорду

жана

ишмердүүлүктүн

сакталган

толуктоочу жолдорун

өнүктүрүү; мейкиндик жана социалдык -турмуштук багыт алууда
мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;
Психологиялык-педагогикалык колдоо: азиз -сокур окуучулардын
таанып-билүүчүлүк
БББЫБПты

өзгөчөлүктөрүнүн

өздөштүрүүдө

окуучулардын

терс таасирин

ЖББ

минималдаштыруу,

баланын мугалимдер, классташтары жана башка окуучулар, ата энелер ортосундагы шайке ш мамилени өрчүтүү;

класстагы жайлуу

чөйрөнү сактоо, ички инсандык жана инсан аралык конфликттерди
жана топтор арасындагы чыр -чатактардын алдын алуу боюнча иш
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алып баруу; жалпы эле мектеп кырдаалдарына окуучунун терс көз
карашын алдын алуу, ийгиликтүү ок уп кетүү үчүн шарттарды түзүү,
өз алдынчалуулугу жана башкалардан көз карандысыздыгы үчүн
умтулуу

(билим

берүү

жана

күнүмдүк

маселелер

боюнча)

көрүнүшүн өнүктүрүү; кептик жана кептик каражаттарды туура
колдонуу жөндөмүн өнүктүрүүнү белгилейт.
Мектептин

ЖББ БББЫБПты

карама -каршылыктарды

жана

чектөөлөрдү эске алуу менен окутуу жана предметтик -практикалык
иш-чараларды натыйжалуу толуктоочу жолдор менен өздөштүрүүгө
багытталган коррекциялык иштин программасын өзүнө камтыйт; Л.
Брайл чекиттик-рельефтик арипти колдонуу көндүмдөрүн жана
мүмкүнчүлүктөрүн
багытта

билүү;

мейкиндик

мүмкүнчүлүктөрүн

кырдаалдарда

жана

жогорулатуу;

коомдук -турмуштук
ар

түрдүү

коомдук

көрүүсү сакталган чоӊ кишилер жана курдаштары

менен кызматташтык көндүмдөрүн иштеп чыгуу; верба лдык жана
вербалдык эмес сөз каражаттарын өздөштүрүү; дүйнө сүрөтүн
маанисин

айырмалоону

жана

предметтик түшүнүктөрүн

сезе

билүүсүн

жогорулатуу;

кеӊейтүү; таанып -билүүчүлүк жана

социалдык активдүүлүгүн кеӊейтүү; окуу ишмердүүлүгүндө
күнүмдүк жашоос унда
Көрүүсү

жана

өз алдынчалуулугун жогорулатуу

начар

окуучулар

учурдагы

долбоорунда көрсөтүлгөн ЖББ БББЫБПтын

стандарттын

бул варианты боюнча

билим берүүнүн мазмунун толук өздөштүрүшөт.

(коррекциялык -

түзөтүү ишинин программасынан тышкары)
Көрүүсү
өздөшт үрүү
Республикасынын

начар

окуучулардын

нат ыйжалары
мамлекеттик

ст андарт ынын талапт арына

жана

ЖББ

БББЫБПт ын

т үзүмү

башт алгыч

билим

т олук жооп берет .
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Кыргыз
берүү

Көрүүсү

начар окуучулардын акыркы жет ишкендикт ери

Кыргыз Республикасынын м амлекетт ик башт алгыч билим берүү
ст андарт ынын жыйынт ык талапт арына

т олугу менен

ылайык келет .
Көрүүсү

начар окуучулар менен түзөтүү иштеринин мазмуну

төмөндөгүлөрдү камтыйт: коомдоштуруу, сезимдик тажрыйбасын
байытуу, мейкиндикте багыт алуусун
ишмердүүлүгүн

өнүктүрүү, баарлашуу, өз

башкаруу, өз алдынча өнүгүү жана өзүн -өзү

баалоо.
Көрүүсү начар

окуучуларга психологиялык -педагогикалык
мүнөздөмө:

Көрүүнүн начарлыгы биринчи кезекте көрүүнүн курчтугунун
көрсөткүчтөрү

менен мүнөздөлөт,

к оррекциялоо шартында

жакшы көргөн көздүн курчтугу 0,05 -0,4кө чейин.
Ошондой

эле

функциясынын

көрүүнүн

көрүү

талаасынын

болушу мүмкүн. Бардык
өзгөчөлүгү

сезүү

начарлыгы

көрүүсү

аркылу у

көрүүнүн

бузулушуна

байланыштуу

начар окуучулардын

таанып

билүүнүн

башка
жалпы

жетишсиздиги

болгондуктан, предметтик -мейкиндик жана коомдук адаптациядагы
кыйынчылыктарга,

психикалык

жана

дене

өзгөртүүлөрдү, инсандык калыптануусундагы

бой

өнүгүүсүнө

кыйынчылыктарга

алып келет.
Көрүүсү начар

окуучулар көрүү ми лдетинин абалы жана көз

патологиясы мүнөздөрүн белгилөөчү

көрүү жөндөмдүүлүгү менен

айырмаланат, абдан бир өӊчөй эмес топ болуп саналат. Көрүүнүн
начарлыгын

деӊгээлине жараша: оор, орто жана төмөн болуп

бөлүнөт.
Көрүүнүн

олуттуу оор

жакшы көргөн көзүндө

начарлыгы

к өрүүнүн

курчтугунун

0,04 -0,09га чейин болгон окуучулар түзөт.
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Көздүн курчтугу бир кыйла олуттуу кыскарышы менен бирге, эреже
катары, бул балдарда башка көрүү милдеттери бир катар бузулат:
көрүү талаасы (кууш), жарыкты сезүүсү
жогору

же жарыкка сезимталдык

(жа рыкты сезүү

өтө

төмөндөйт), мейкиндикти

айырмалоо сезгичтиги, түстүү айырмалоо, көздүн кыймылдуулугу
(көрүүнүн
көздүн

олуттуу

кыйындашына алып келүүчү нистагмга, жана

кыйырлыгына) жана

бузулушу курчап турган

башкалар.

Көрүү

милдеттеринин

айлана жөнүндө так, ырааттуу сезүү

түшүнүктөрдү калыптандыруу кыйла татаал болуп, микро жана
макромейкиндикте багыт алуу мүмкүнчүлүгүн азайтат, окутуу жана
таанып-билүү иш-аракетин жүзөгө ашырууда кыйынчылыктарды
жаратат. Бул

топтогу окуучулардын

көрүү милдеттери

өтө

туруксуз жана негизинен билим берүү жана таанып -билүү ишаракети болгон шарттарга көз каранды: жагымсыз шарттар көрүү
милдетин

бир кыйла төмөндөтүүгө шарт түзөт.

Кыйла

төмөн

көздүн

курчтугу

тур уксуздугуна карабастан, окуу

жана

жана

көрүү

милдетинин

таанып билүү иште алып

баруучу ролду көрүү анализатору аткарат.
Бул топко кирген окуучулардын кээ бири кыйла төмөн көздүн
курчтугу жана көрүү милдетинин туруксуздугуна байланыштуу,
окуу

жана жазуунун салттуу система сын өздөштүрүү

бирге,

рельефтүү

чекиттик

жазууга

жана

менен

окууга

окутуу

параллелдүү болушу керек.
Көрүүнүн

орточо даражасы менен болгон топтун окуучулары

оптикалык коррекция каражаттарын колдонуу шартында көрүүнүн
курчтугунун жакшы көргөн көзүнд ө
окуучулар

түзөт

мейкиндикте
жана

көрүү

түзөт.

бул

кыймылдоодо

0,1-0,2ге чейин болгон

окуучулардын

көрүп

элестеринин

көпчүлүгү

контролдоо кыйынчылыктары
бурмалангандыгы,
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үчүн,

көрүүнүн

монокулярдык

түрү мүнөздүү болот. Бул топко ошондой эле

көрүү талаасы (кууш), жарыкты сезүүсү
жогору

же жарыкка сезимталдык

айырмалоо

сезгичтиги,

(жарыкты сезүү

төмөндөйт), мейкиндикти

түстүү

кыймылдуулугунун бузулуулары бар

өтө

айырмалоо,

көздүн

жана башкалар ж.б. кирет.

Көрүү милдеттеринин аралаш (орга никалык жана функционалдык)
бузулушу көрүүнүн иш жөндөмдүлүгүн кыйла төмөндөтүп, микро
жана макромейкиндикте багыт алуу мүмкүнчүлүгүн азайтат, окутуу
жана

таанып-билүү

иш-аракетин

кыйынчылыктарды

жаратат.

клиникалык

патофизиологиялык

жана

түрдүүлүгү

жүзөгө

Көрүүнүн

ашырууда

бузулууларынын
мүнөздөмөлөрүнүн

ар

окуучулардын билим берүү уюштуруу үчүн толугу

менен жекелетүүнү жана айырмалоочу мамилени талап кылат.
Көрүүнүн
көрүүнүн

төмөн даражасына кирген

окуучулар тобу

курчтугунун жакшы көргөн көзүндө

тууралоодон кийин

оптикалык

0,3төн 0,4кө чейин болгон окуучулар түзөт.

жакшы-гигиеналык шарттарда объекттин
аны жакын аралыкта кабыл алуу

үчүн көрүүнү

колдонгонуна

карабастан,

процессинде

айрым кыйынчылыктарды башынан

Көрүүнүн

дүйнө

толук образын

кабыл

алууда

ийгиликтүү
жа на

окутуу

өткөрүшөт.

бузулушу башка функциялардын бузулуусу

айкалышы

курууда

менен

да көп, мисалы, амблиопия (борбордук көрүүнүн

туруктуу бузулуусу) же көздүн кыйырлыгы, бул

көрүп кабыл

алууну кыйындыгына алып келет жана татаалдатат. Амблиопияга
мүнөздүү

көрүүнүн

монокулярдык

түрү,

кабыл

алуунун

ылдамдыгын жана тактыгын кыскартат, көрмө өкүлчүлүктөрүнүн
толуктугун
мейкиндикте

жана тактыгын төмөндөтөт, көз аркылуу
так

жайгашуусун

багыттарды айырмалоо дагы

айырма лоо

объекттин
кыйындайт,

кыйынчылыкка алып келет.
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Көрүүсү

начар

окуучулардын

жөндөмдүүлүгүнүн начарлоосунун

бирдей эместиги

клиникалык

көрүү

башка түрлөрү

менен аныкталат (рефракциянын бузулуусу, карек патологиясы,
глаукома, нейрокөрүү аппаратынын оорулары ж.б. ) ошондой эле
башка оррулар, мисалы: тубаса миопия (анын ичинде татаал)
сыяктуу оорулары, катаракта, гиперометриянын жогорку даражасы,
ретинопатия, көрүүнүн жарым -жартылай атрофиясы,

жана башка

көрүү органынын деформациялары.
Көрүүсү

начар

окуучулардын

ар түрдүүлүгү

көрүүнүн

начарлашынын же бузулуусунун жаш курагына дагы көз каранды.
Мунун мааниси көз

бузулушу (начарлашы) тарабынан аныкталат,

ал окуучунун психикалык, ошондой эле толуктоочу процесстер дин
өнүгүшүнө олуттуу таасир тийгизет. Учурда, көрүү жөндөмдүүлүгү
начарлоосунун көп кездешкен башкы себептери болуп, туубаса тукум себептер эсептелет.
(начарласа)

Көрүүсү

жаш кезинен эле бузулса

бул бир жагынан, алардын акыл -эс жана физикалык

өнүгүүсүнүн

өзгөчөлүктөрүнө

себеп

борбордук нерв системасы менен жөнгө
кайра курулушу менен байланышкан,

болот,

экинчи

жагынан,

салынуучу организмдин

толуктоочу механизмдердин

өзгөчөлүктөрүн аныктайт.
Бул окуучулардын тобуна мүнөздүү болуп жалпы жана кыйм ыл
активдүүлүккө терс таасиринин натыйжасында,
денелик өнүгүүсүн

окуучуларынын

татаалдатат, бул нерсе төмөнкүчө көрсөтүлөт:

сокур балдардын ар кандай кыймылдарды жай өздөштүрүүсү жана
кыймылдардын
көлөмүнүн

өнүгүүсү

азаюусу,

боюнча

аларды

аткаруу

төмөнкү

чегин

сапатынын

(кыймыл

төмөндүгү);

кыймылдардын макулдашуусунун бузулуусу менен; жалпы жана
майда

моториканын

өнүгүүсүнүн
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төмөндүгү;

эрксиз

кыймылдардын пайда болушу;

турпаттын, басуунун, денени

кармоонун бузулуусу; мейкиндикте кыймылдоо кыйынчылы ктары.
Көрүүсү

начар

окуучулардын

дүйнө сезүүсүнүн

толуктугу, тактыгынын кыскарышына байланыштуу, таанып билүү
процесстеринин

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү пайда болот (кабыл

алуунун, сезүүнүн, тактыгынын жана ылдамдыгынын төмөндүгү,
образдардын тол уктугунун, бүтүндүгүнүн азайышы)
Инсандын

негизги сапаттарын калыптандырууда коомдук

жагдайлар негизги ролду ойнойт, алардын таасири пайда болгон
учурдан

жана

патологиянын

тереӊдигинен

салыштырмалуу

же

толугу менен көз каранды эмес. Туура тарбия берүү жа на окутууну
уюштурууда, ар кандай иш -чараларга баланын кенен тартуу менен,
зарыл болгон сапаттарды калыптандыруу

көрүү анализаторунун

абалынан дээрлик көз карандысыз болот.
Ошентип, окутуу өнүктүрүүчү мүнөздө болсо, ал психиканын
мазмундуу

тарабы

биоло гиялык

факторлорго

көрүү

жөндөмдүүлүгүнүн начарлыгына салыштырмалуу көз каранды эмес.
Анткени

акыркы

көрсөтүлгөн

калыптандыруунун мазмунун аныктабайт,

факторлор

инсанды

жеке баалуулуктарды,

инсанды калыптандыруунун динамикасын аныктайт.
Мындан

тышкары ,

көрүү

жөндөмдүүлүгү

начар

көрүү

көзөмөлдү ишке ашыруу боюнча жумуш, башкарма көндүмдөр,
сапаты менен байланышкан кыйынчылыктар менен мүнөздөлөт бул
окуу көндүмдөрүн калыптандырууда өзгөчө айкын көрүнөт.
Көрүүсү

начар окуучулардын

умтулуучулук чөйрөсү н

өнүктүрүү деӊгээли, жөнгө салуу (өзүн -өзү кармай билүү сапаты
менен, өзүн -өзү сыйлоо, эрки) жана рефлексивдүү курулуштардын
("өзүн-өзү түшүнүү", «Мен -концепциясынын» өнүгүшү) төмөндүгү
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белгиленет. Демек,

көрүүсү начар

окуучулардын

инсандык ар

кандай сапаттарын калыптандыруу динамикасын байкоого болот.
Аларда

төмөнкү

терс

алдынчалуулугунун

мүнөзү

төмөндүгү,

пайда

болушу

демилгенин

мүмкүн:

жоктугу,

өз
көз

карандылыгы.
Көрүүсү

начар окуучулардын кээ бир бөлүгүндө

бузулуулары (оору)

көрүүнүн

баланын башка дене ооруулары

менен

коштолот бул болсо алардын акыл -эс жана физикалык өнүгүү
өзгөчөлүктөрүн

алып

келип,

алардын

жалпы

психикалык-эмоционалдык абалын, кыймылдуулугун
Көрүүсү

начар

окуучулардын

билим

туруктуулук,
кыскартат

алуудагы

өзгөчө

муктаждыктары
Көрүүсү

начар окуучулардын билим алуусундагы өзгөчө

муктаждыктарынын түзүмүнө бир жактан
мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

муктаждыктар, экинчи жагына

бардык ден соолук

окуучулар

үчүн

мүнөздүү

көрүүсү начар окуучуларга гана

мүнөздүү муктаждыктар кирет.
Жалпы муктаждыктарга төмөнкүлөр кирет:
 билим берүүнүн каражаттары аркылуу атайын жардам алуу;
 баланын

педагог

аракеттенишүүсүн

жана

классташтары

оптималдаштыруучу

менен

өз -ара

психологиялык

коштоо;


үй-бүлөө

менен

аракеттенишүүсүн

билим

берүүчү

оптималдаштыруучу

уюмдун

өз -ара

психологиялык

коштоо;
 мектепке чейинки жана мектептик билим берүү этаптарындагы
жолун

жолдоочулукту

камсыз

мезгилди белгилөө ;
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кылуучу,

пропедевтикалык

 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучунун билим
алуу керектөөлөрүнө адекват туу атайын типтеги же жалпы
билим берүү уюмдарынын шартында жалпы башталгыч билим
алуу;
 предметтик облустарынын мазмуну аркылуу, ошондой эле
жекече мамиле менен иштөө аркылуу ишке ашырылып жаткан
коррекциялык- өнүктүрүүчү процессинин үзгүлтүксүздүгүнүн
милдеттүүлүгү;
 билим берүү уюмунун мейкиндигинин чегин

акырындык

менен кеңейтүү.
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;
 мейкиндик

жана

предметтик

калыптандыруу,

элестөөлөрүн,

байытуу,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализми н жана жасалмалуулугун алдын алуу;


окуучуларды

окутуу жана таанып -билүү иш-аракети үчүн

атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);


окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;



дүйнөнүн объектилерин жана

буюмдарын өнүктүрүү

көп

сезимдүү кабылдоону өнүктүрүү;
 окуучуларга

көрүү

кабылдоо

үчүн

окуу

маалыматтын

жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;
Көрүүсү начар окуучуларга гана мүнөздүү муктаждыктар


балдарды окутууда, тарбиялоодо:
(негизги

жана

жөндөмдүүлүгүн
функциясынын
аспаптардын

кошумча),

жаш

бузулуусунун
абалы,

жардамы

көрүү диагнозун
курагын

убактысы,

оптикалык
аркылуу
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жана

көрүү

негизги

көрүү

аппараттардын

көрүүнү

жана

коррекциялоо

мүмкүнчүлүктөрүн, тийүү, физикалык жана көрүү дене жүктөр
режимдерин

сактоо;

толугу

менен

кабылдоосу бар сокур балдардын
көрүүсүн

сокур

жана

жарыкты

- жаш курагын

жана

жоготуу убакытын, тийүү жана физикалык иш

режимин;
 туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген
жекече көргөзмө куралдарды
 ишмердүүлүктүн

толуктоочу

көлөмүнө жараша,
алуу

менен;

басымдуу пайдалануу ;
жолдорунун

калыптануу

окуучулардын окуу ишинин темпин эске

сабак

структурасына

даярдоочу

(пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;
 сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи
дефектилерди алдын алуу жана коррекциялоого

багытталган

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
 кептин

вербализм

жана формализмин

алдын

алуу жана

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;
 микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн жана
ыктарын максаттуу калыптандыруу;



коомдук-турмуштук багыт алууну максатту у калыптандыруу;
окуучулардын демилгелерин,
активдүүлүгүн

(кыймылдарын

таанып билүү жана жалпы
дагы)

өнүктүрүү

үчүн

шарттарды түзүү;
 ишмердүүлүктүн

мотивациялык

компонентин

ар

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;
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түрдүү

 коммуникативдүү

и шмердүүлүктү

өнүктүрүү

жана

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;
 мүнөздүн

терс

бузулууларды
 кыймыл

сапаттарын

тууралоо,

жүрүм -турумдагы

алдын алуу .

чөйрөсүндө

бузууларды

коррекциялоо

үчүн

шарттарды түзүү;
 жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн
өзү

баалоо

сезимин)

жана

рефлексивдүү

мамилелерди

калыптандыруу;
2.1.2. Көрүүсү начар окуучулардын инклюзия идеялары менен
иштеген

мектептерде

болжолдуу

жалпы

башталгыч

ылайыкташтырылган

программасын

жалпы

өздөштүрүүсүнүн

билим

бер үүнүн

билим

бер үүнүн

пландаштырылган

натыйжалары
Көрүүсү

начар окуучулардын

инклюзия идеялары менен иштеген м

пландаштырылган на тыйжаларына талаптар
берүү

стандартынын

башталгыч

мамлекеттик билим
билим

бер үүнүн

натыйжаларынын талаптарына толугу менен туура келет.
Инклюзивдик
БЫББПтын

идеялар

менен

өздөштүрүүсүнүн

иштеген

мектепте

БЖБ

пландаштырылган натыйжалары

боюнча талаптар, начар көргөн окуучулардын түзөтүү иштеринин
программасын

өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган

натыйжалары боюнча талаптарды камтыйт.
Начар

көргөн

окуучулардын

программасын өздөштүрүүсүнүн
болуп төмөнкүлөр чыгат:
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түзөтүү

иштеринин

пландаштырылган натыйжалары

 окуу

жана

эффективдүү

таанып

билүүчүлүк

ишмердүүлүгүндө

толуктоочу каражаттарын колдонуу ыктарын

өздөштүрүү;
 окутуу ишинде жана күндөлүк турмушунда орун алган каршы
көрсөтмөлөрдү жана чектөөлөрдү эске алуу ыктарын өздөштүрүү;


оптикалык түзөтүү каражаттарын жана тифлотехникалык
каражаттарды колдонуу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө; тааныш
эмес (стандарттык эмес) жагдайларда түзүлгөн болжолдуу
көндүмдөрүн

колдоно

билүүнү

өнүктүрүү;

өз

көрүү

мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү түрдө баалоо жа на аларды эске
алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 мейкиндикте

жана

социалдык -

турмуштук

багыт

алууда

мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу: микро жана макро мейкиндикте
багыт алуу көндүмдөрүн өздөштүрүүсүн,

макромейкиндикте

багыт алуунун элементардык ыктарын калыптанд ыруу; Таанып
билүүчүлүк
оптикалык

жана
түзөтүү

окуу

ишмердүүлүгүн

каражаттарын

жана

жеӊилдетүүчү

тифлотехникалык

каражаттарын жана жана аларды активдүү колдонуу;


тааныш

эмес

(стандарттык

эмес)

жагдайларда

түзүлгөн

болжолдуу көндүмдөрүн колдоно билүүнү өнүктүрүү; өз көрүү
мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү түрдө баалоо жана мейкиндикте
багыт алууда аларды эске алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

түшүнүү

жөндөмүн

кайрылууну үйрөнүү;
 коомдук

чөйрөнүн

айырмалоо

жана

жакшыртууга, кабыл алынган баалуулуктарга жана коомдук
ролу: түздөн -түз курчап турган мүчөлөрүнүн кызыктырган
иштеп чыгуу; жалпы коомдун ар бир мүчөсүнө жакшыртуу
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билүү;

мамлекеттин

буруунун

башкалардын

жыргалчылыгын;

башкалардын

сезимдерин

өнүктүрүү,

өз

сезимтал

сөздөрдү

маанайы,

мамиле

түшүнүү

чегин

жана
иштеп

чыгуу; коомдо кабыл алынган эрежелерин жакшыртуу, билим,
нормалар, баалуулуктар; байытуу жана коомдук тажрыйбасын
жайылтуу.
Көрүүсү

начар окуучулардын

программасын

өздөштүрүү

түзөтүү жумуштарынын

жыйын тыгы

боюнча

төмөнкү

күнүмдүк

жашоодо

жетишкендиктер менен көрсөтүлгөн:


окуу-таанып

билүү

жараянында

жана

бардык анализаторлорду жана акы ыкмаларын колдонот;
 микромейкиндикте
калыптанган.

;

багыт

алуунун

макромейкиндикте

негизги
багыт

көндүмдөрү

алуунун

негизги

ыкмаларын өздөштүрдү;


шайкеш (жаш курагына ылайык) предметтик (атайын жана
жалпы), мейкиндик, коомдук элестөөлөрү бар;

 таанып билүү

кызыгууларды, таанып билүү ишмердүүлүгүн

көрсөтүшөт;
 заманбап

оптикалык,

тифлотехникалык

жана

техникалык

каражаттардын акыл-эс жана окутуу ишин камсыз кылуу үчүн,
ошондой эле аларды колдоно билет (жаш курагына ылайык);
 башкалардан

(окутуу

жана

күнүмдүк

жагдайларда)

өз

алдынчалуулугу жана көз карандысыздыгы үчүн умтулуусун
көрсөтөт;
 баарлашууда тийиштүү оозеки жан а кептик эмес каражаттарды
колдоно алат;



коомдук жигердүүлүктү көрсөтө

алат;

боорукерликке, сезимталдыкка жөндөмдүү;
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 максаттарга жетүү үчүн туруктуулукка

жөндөмдүү;

 өзүн-өзү көзөмөлдөөгө, өзүн -өзү кармай билүүгө жөндөмдүү
(жаш курагына ылайык) алат;
 окутууда, таанып билүү ишинде жана күнүмдүк жашоодо
болгон каршы көрсөтүмдөрдүн жана чектөөлөрдү билет жана
эске алат.
Көрүүсү начар окуучуларга баштапкы

жалпы билим берүү

баскычында пландаштырылган жыйынтыктар белгиленет:
• БББ бардык окуу са бактары боюнча программалар
• ББ уюмунда программалардын

курстары бул категория

үчүн атайын каралган эмес.
ПМПК

психологго кошумча сунуштарды берет,

зарыл

болсо - логопед жана ББ уюмунун мугалимдерине берет.

2.1.3.

Инклюзивдик билим берүү

мектептин
берүү

көрүүсү начар окуучулардын

боюнча

болжолдуу

идеялары менен иштеген

жалпы

программасын

билим

башталгыч билим

берүүнүн

ылайыкташылган

өздөштүрүүнүн

белгиленген

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
Көрүүсү начар окуучулардын

билим берүү

баалоонун негизги багыттары жана максаттары
билим

берүүнүн

Мамлекеттик

талаптарына ылайык

билим

болуп башталгыч

берүү

аталган окуучулардын

жетишкендиктерин жана билим берүү
кадрлардын

ишмердүүлүгүн

ишмердүүлүгүнүн

стандартынын

билим алуудагы

уюму менен педагогикалык

жыйынтыктарын

баалоо

болуп

эсептелет.
Көрүүсү начар окуучулардын
жыйынтыктарындагы

БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү

жетишкендиктер

сапатын баалоодо маанилүү.
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билим

берүү

уюмунун

Коррекциялык

иштин

программасын

өздөштүрүүнүн

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоонун негизги объектиси болуп,
көрүүсү начар окуучулардын
пайда

болуусун

өнүгүүсүнүн экинчи дефектилерин

басаӊдатуунун

ийгилигин

чагылдырган

көрсөткүчтөрдүн оӊ динамикасынын бардыгы болуп эсептелет.
Көрүүсү

начар

окуучулардын

коррекциялык

иштин

программасын өздөштүрүүнүн жыйынтыктарын баалоо мониторинг
жүргүзүүнүн

жардамы

менен

жүзөгө

ашырылышы

мүмкүн.

Мониторинг үзгүлтүксүздүк, маалыматтык, илимийлик, мазмундук
сыяктуу

өзгөчөлүктөргө ээ болгондуктан ко ррекциялык иштин

программасын

өздөштүрүүнүн

жыйынтыктарына

жетүүсүн

баалоого гана жол бербестен, керектүү учурларда анын мазмунуна
жана уюштурулушуна өзгөртүү киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Коррекциялык

иштин

программасын

өздөштүрүүнүн

жыйынтыктарына ж етүүсүн баалоонун максатында мониторингтин
бардык 3 түрүн колдонуу максаттуу: баштапкы, учурдагы жана
жыйынтыктоочу диагностика.
Баштапкы диагностика баланын жекече өзгөчө билим алуу
муктаждыктарын жана толуктоочу мүмкүнчүлүктөрүнүн деӊгээлин
аныктоо

мен ен

бирге,

жөндөмдүүлүктөрүн
дефектилерин
чагылдырган
көрсөтүү

өнүктүрүү

пайда

боюнча

болуусун

көрсөткүчтөрдүн

менен

окуучулардын

аныктоого

оӊ
жол

анализаторлорду окутуу ишиндеги

толуктоочу

өнүгүүсүнүн

басаӊдатуунун

ийгилигин

динамикасынын

даражасын

берет

(мисалы,

сакталган

жана күнүмдүк жашоодогу

толуктоочу жолдорун пайдалануу үчүн сокур окуучунун
деӊгээлинде башталышы экенин аныктоо үчүн).
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экинчи

жөндөмү

Учурдагы диагностика башталгыч билим берүү

этабынын

бүт учурунда көрүүсү начар окуучуларды изилдөө үчүн мониторинг
жүргүзүү колдонулат.
Мониторингдин бул түрүн колдонууда коштуруу көрсөткүчтөрдүн
экспресс

диагностикасы

пайдаланылышы

түзөтүү жумуштарынан кийинки

мүмкүн,

бул

учурда,

ийгиликтүү (оң динамикасына

болушу) же ийгиликсиздикти (ал турга й, бир аз жакшыртуунун
жоктугу)

туура

баалаганга

мүмкүндүк

берет.

Экспресс

–

диагностиканын көрсөткүчтөрү келечектеги стратегиясын аныктоо:
иштелип чыккан программаны улантууга же болбосо белгилүү бир
өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн негиз катары кызмат кылат.
Жыйынтыктоочу

диагностика акыркы баскычта өткөрүлөт

(окуу жыл аягында, мектептин алгачкы баскычын аяктаганда), жана
анын максаты,

азиз -сокур окуучулардын

программасынын

коррекциялык иштин

пландаштырылган

жыйынтыгын

жетишкендиктерин баалоону жүзөгө ашырат.
Баштапкы, учурдагы жана жыйынтыктоочу диагностиканын
уюштуруу

жана

окуучулардын

мазмундуу

мүнөздөмөсүн,

көрүүсү

начар

типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу

менен билим берүү уюму иштеп чыгат.
Корррекциялык

иштердин

программасынын

жыйынтыгы

боюнча оң динамикасы туруктуу болбогон учурда (эки же андан
көп интегралдык көрсөткүч алгылыктуу динамиканын жоктугу) ата энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу болгон учурда
окуучунун уюштуруу жана түзөтүү жумуштары программасынын
мазмунуна өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды
алуу үчүн

психологиялык, медициналык жана педагогикалык

текшерүүгө багытталышы керек,
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Коррекциялык
жыйынтыктарына

иштин
жетүүсүн

программасын
баалоонун

өздөштүрүүнүн

толуктугу

үчүн,

ата -

энелеринин (мыйзамдуу өкү лдөрүнүн) ой -пикирлерин эске алуу
керек,

себеби

көрсөткүчтөрдүн

даражасынын начарлоосу

алгылыктуу

динамикасынын

(начарлоонун жоктугу) көрсөтүп турат,

ал окутууда гана эмес, күнүмдүк жашоодо дагы көрүнүп турат.
Инклюзия

идеясында

берүүчү уюмдун
аккредиттөөнүн

иштеген

башталгыч

ишмердүүлүгүн
жүрүшүндө,

о.э.

жалпы

билим

баалоо 2022 -жылы анын
педагогикалык

кадрларды

аттестациялоонун чегинде жүзөгө ашырылат.

2.2. Мазмундуу бөлүк
Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу

окуу

кыймылдарын. оку у предметтеринин, коррекциялык -өнүктүрүү
курстарынын

программасын, социалдык -адептик өнүктүрүү,

тарбиялоо,экологиялык

маданият,

сергек

жана

коопсуз

жашоону, сабактан тышкары ишмердүүлүктү калыптандыруу
программасы

(коррекциялык иштен тышкары)

Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик

толугу ме нен

билим берүү стандартка

туура келет.

2.2.1.

Коррекциялык

иштин

программасынын

мазмуну

жана багыттары
Коррекциялык
ашырылат жана

иш

сабактан

тышкаркы

убакытта

ишке

жумасына 5 академиялык сааттан кем эм ес

убакытты түзүшү зарыл.
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Коррекциялык иштин

көлөмү жана мазмуну окуучулардын

билим алуу муктаждыктарына жараша аныкталат.
Көрүүсү
түзөтүү

начар окуучулар үчүн

жумуштарынын

окуучулардын

атайын

программасы
билим

берүү

4.1. вариантынын чегинде
анын

негизги

мазмунун,

муктаждыктарынын

билим

берүү уюмунун канаттандыруу үчүн жеке багытталган чаралар
мониторингин

начар

окутуу

үчүн

шарттарды

түзүүсү

чагылдырылат.
Көрүүсү

начар

окуучулардын

билим

алуудагы

муктаждыктарын канаттандырууну камсыз кыл уучу, жалпы
берүү

уюмуна

жана

кошуу

/

киргизүүнү

жеке

өзгөчө
билим

багытталган

коррекциялык чаралар аныктамасы (тизме),
Бул тизме төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:
• Көрүүсү
оӊдоого

начар окуучулардын дефицитардык функцияларын

жана өнүктүрүүгө (сезүү, кыймыл, п сихика)

багытталган

оюндар;
• мейкиндик, коомдук жана турмуштук багыт, оозеки иш,
тийип сезүү жана кыймыл

ыкмаларын иштеп чыгууга багытталган

көнүгүүлөр;
•
жигердүү

өздөштүрүлгөн толуктоочу жолдору жана көндүмдөрдүн
пайдаланууну

камсыз

кылуучу

калыбына келтирилген жана коррекцияланган

жагдай ларды

түзүү,

көрүү милдеттерин

окуу ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө колдонуу;
• өз алдынча иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган иш ыкмалары, таанып билүү иш -эс, таанып-билүүчүлүк кызыкчылыгын,
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сезимтал

жана

эрки

менен

өзүн

-өзү

жана

оң

сапаттарын

калыптандыруу жана өнүктүрүү.
Иш -чаралардын конкреттүү тизмегин билим берүү уюму
иштеп чыгат.
Диагностикалык иш өзүнө камтыйт:
 психологиялык -педагогикалык

жана

медициналык

кеӊешменин жыйынтыгында белгиленген көрүүсү

начар

окуучулардын өзгөчө окуу муктаждыктарын изилдөө жана
талдоо;
 Көрүүсү

начар окуучулардын билим берүү жараянына

катышууга

мүмкүнчүлүгүнө

байкоо жүргүзүү; коомго

кошулуу деңгээлин жана ылайыкташуу мүмкүнчүлүктөрүн
аныктоо;
 окуучунун

өнүгүүсүнүн

коомдук

абалын

жана

үй -бүлө

шарттарын аныктоо;
 ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү
шарттарды түзүү максатында

үчүн жагымдуу

окуучулардын өнүгүү жана

ден соолугунун жекече өзгөчөлүктөрүн аныктоо;
 ар

түрдүү

тармактагы

адистердин

диагностикалык

маалыматтарынын сокур окуучулар жөнүндө маалыматтарды
толук чогултуу;
 түзөтүүчү-өнүктүрүү ишинин ийгиликтүүлүгүн талдоо.
Түзөтүү- өнүктүрүү ишине төмөнкүлөр кирет:
 окуучулардын сезүү тажрыйбасы системалуу жана ар
түрдүү байытуу;
 окуучулардын дефицитардык функция ларын ондоо жана
өнүктүрүү (сезүү, кыймыл, психикалык);
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 окуучулардын
жана

таанып билүү ишмердүүлүгү, мейкиндик

коомдук-турмуштук

багыт

алуусун,

кеп

ишмердүүлүгүн, сезим жана майда моторикасын, угуп
кабылдоо

жана

сакталган

көрүү

көндүмдөрүн

жана

ыктарын өнүктүрүү ;
 окуучуларга

өздөштүрүлгөн

толуктоочу

жолдорду, ыктарды жана көндүмдөрдү,
келтирилген
башкалар

жана

менен

жөнгө

салынган

жигердүү

тил

ар

кандай

калыбына
функцияларды

табышууда,

сабак

учурунда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн

ар

кандай түрлөрүндө колдоно билүүнү камсыз кылуу;
 окуучулардын
түзөтүү

жогорку

жана

психикалык функцияларын

өнүктүрүүнү

айлана -

чөйрөнү

чагылдыруусунун толуктоочу негизи катары колдонуу;
 коомдук

муктаждыктарын

активдештирүү

жана

өз

алдынча иштөө көндүмдөрү н өнүктүрүү, таанып билүү
иш

жана

таанып -билүү

эмоционалдык-

эрк

кызыкчылыгын

чөйрөсү

менен

өнүктүрүү,

инсандык

оң

сапаттарын калыптандыруу.
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
 билим берүүнүн

бардык катышуучуларынын анын ичинде,

баланын ата-энесине
негизги

багыттары

окуучулар м енен иштөөнүн жалпы
жөнүндө

биргелешкен -негизделген

сунуштамаларды иштеп чыгуу;


окуучулар

менен

иш

алып

багытталган ыкмалардын жана

баруу

боюнча

жекече

методдорду тандоо боюнча

психологиялык, медициналык жана педагогикалык колдоо
мугалимдерине адистердин кеӊеш берүүсүн;
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 түзөтүү-окутуу жана тарбия берүү стратегияларын жана
усулдарын тандап алуу суроолору боюнча үй -бүлөгө кеӊеш
берүү;

2.3. Уюштуруу бөлүгү
2.3.1. Окуу планы
Окуу

планы предметтик аймактар боюнча башталгыч жалпы

билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандартынын
Базистик окуу планынын талаптарын ишке ашырууну

жана
камсыз

кылат.
Системасынын

шарттары уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой

эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу
керек.
Түзөтүүчү

иш сабактан

тышкары

убакытта жүзөгө

ашырылат.

Көлөмү жана мазмуну окуучулардын билим алуу муктаждыктарына
жараша, жумасына 5 сааттан ашык эмес аныкталат.
2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде
иштеген мектептерде көрүүсү начар окуучу лар үчүн башталгыч
билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим
берүүчү программаны ишке ашыруу шарттардын системасы.
БЖББ
Мамлекеттик
талаптарына

БЫЖББПты
билим
ылайык

стандарттын тиешелүү
жана инклюзивдик

башталгыч

берүү
(мындан

жалпы

стандартынын
ары

-

билим

берүүнүн

ишке

шарттардын

ашыруу

системасы)

талаптарынын негизинде иштелип чыккан

идеялардын негизинде иштеген билим берүү

уюму БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга
жетишүүнү камсыз кылат.
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Шарттардын

системасы

уюмдун

өзгөчө лүктөрүн,

ошондой эле коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн
эсепке алуу керек. Шарттардын системасы камтышы керек: болгон
шарттардын сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык техникалык (анын ичинде окуу -методикалык жана маалыматтык
колдоо); шарттардын системасынын абалын.
Окуучулардын билим алуусуна
талаптар, БЖББ БЫЖББПты
шарттардын

бириктирүүчү

коюлган шарттар

үчүн

ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөт үлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алардын ата -энелери үчүн
ачыктыгын

жана

жагымдуулугун,

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой,
акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик бе рет.
Көрүүсү начар окуучу лар үчүн башт алгыч билим берүүнүн
болжолдуу ылайыкт ашт ырылган жалпы билим берүүчү
программаны ишке ашыруунун кадрдык шарттарына т алаптар.
Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда азиз -сокур окуучулар
үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

кызматкерлердин
тийиштүү

ишке

ашырган

педагогикалык

ар бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли

кызмат

орундарынын

мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.
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квалификациялык

Педагогикалык

кызматкерлери:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогор ку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
тифлопедагогика жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча

документи болушу керек.
Мугалим-дефектолог

(тифлопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагог икасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги ж ана даярдыктагы

ар

мугалимдердин кесиптик

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү боюнча
кайра даярдоодон өтүшү керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге
тармагында квалификациясын жогорулатуу

тифлопедагогика

боюнча

документи

болушу керек.
Башталгыч
окуучуларды

жалпы

башка

билим

окуучулар

БЫЖББПты ишке ашырууда
Педагогикалык

берүүчү
менен

уюмда

бирге

азиз

окутууда

-сокур
БЖББ

кесиптик шарттарга талаптар.

кызматкерлер:

б ашталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагоги калык билим
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(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билим и менен бирге инклюзивдик
билим берүү

жаатында квалификациясын жогорулатуу

боюнча

документи болушу керек.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
(психологиялык,

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

билим берүү уюму (ар бир сокур балага)

медициналык

жана

педа гогикалык

кеӊештин

сунушу боюнча) тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал
(атайын орто)
жана

ишке

жогорку

кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек

балдардын ата -энелери менен келишимдик негизде иштеп

берет.
Азиз-сокур

окуучулар

ашыруунун жүрүшүндө
көрбөгөн

бала

бар

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

ишке

билим берүү уюму бир класста 2ден ашык
болгон

учурда

(жардамчыны) убактылуу же дайыма

мугалимге

ассистентти

камсыз кылуусу мүмкүн, ал

жалпы орто билимден төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана
тифлопедагогика

бою нча

курстардан

тийиштүү

программадан

даярдыкты өтүүсү зарыл.
Билим берүү уюму
бала бар болгон учурда

убактылуу бери дегенде, 2ден
сабактардын жүгүртмөсүнө

көрбөгөн
0.5

чен

өлчөмү боюнча жылына 2 айга чейин, билим берүүнү маалыматтык
жана техникалык жактан колдоо боюнча – тифло-компьютердик
жабдуулары боюнча билимге жана тиешелүү көндүмдөргө
адисти киргизүүгө укугу бар .
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ээ

Көрүүсү начар окуучулар үчүн башт алгыч билим берүүнүн
болжолдуу

ылайыкт ашт ырылган

программаны

ишке

ашыруунун

жалпы

билим

финансылык

берүүчү

шарттарына

талапт ар
Каржылык камсыздоо ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген
окуучулар

үчүн

БЖББ

БЫЖББПтын

ар

бир

вариантына

аныкталган материалдык -техникалык жана кадрдык шарттардын
өзгөчөлүгүнө ылайык келүүгө тийиш.
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Вариант

3.1

көрүүсү

начар

окуучу

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын чөйрөсүндө
ошол

эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп божомолдоого

болот.

Азиз-сокур

муктаждыктарына
берүүнүн

окуучулар

үчүн

атайын

ылайыкташтырылган

болжолдуу

берүүчү программа

башталгыч

ылайыкташт ырылган
каралышы керек, ал

билим
жалпы

берүү
билим
билим

программаны ишке

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз
кылуу үчүн:
1) көрүүсү начар
ашыруунун

окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

жүрүшүндө

коррекциялык

программанын

иштин программасын

ишке

структурасына

милдеттүү

түрдө

киргизүү адистердин атайын сапаттуу түзүмүн талап кылат;
2) зарыл болгондо, билим берүү жа на түзөтүү жумуштарына
тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка
кызматкерлердин

(жардамчылардын,

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн
керектүү

саламаттык

сактоо
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кызматкерлерин,

атайын

техникалык

жабдуулард ы

жана

кошумча

түзүлүштөрдү

коштоочу инженерди) белгиленет.
3) БЖББ

БЫЖББПты

окуучулар үчүн
ылайык

атайын

жүзөгө

ашыруу

үчүн

көрүүсү

мамлекеттик билим берүү
материалдык -техникалык

начар

стандартына

шарттарды

түзүү

(атайын окуу китептери жана атайын окуу куралдары, атайын
жабдууларды, атайын техникалык каражаттар,
шаймандарды

колдонууга,

атайын

жардамчы
компьютердик

программалар ж.б..)
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү
камсыздоону

чектелген

бир

окуучу

үчүн

Каржылык

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга тийиш.
Каржылоо

БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу үчүн адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.
Ошентип, азиз-сокур окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты
ашыруунун жүрүшүндө
каржылоого
класска

караганда

адамдык

жана

бузулуулары жок ар бир
жогору

болушу

материалдык

мүмкүн.

ишке

окуучуну
Инклюзивдик

ресурстарга

нормативдик

чыгымдар, класста психикалык жана физикалык ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,

бүт мектептин

бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык

эсептелген.

Көрүүсү начар окуучулар үчүн башталгыч билим берүүнүн
болжолдуу

ылайыкташтырылган
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жалпы

билим

берүүчү

программаны

ишке

ашыруунун

материалдык -техникалык

шарттарына талаптар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

анын

аймактарды, ошондой эле

ичин де

түзөтүү -өнүктүрүүчү

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

нормаларга

жана

өрт

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек.
Көрүүсү

начар

окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ишке

ашыруу үчүн материалдык -техникалык шарттар бул категориядагы
окуучулардын атайын билим берүү
берүүсү зарыл, бул

муктаждыктарына

жооп

окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти

уюштурууга; окутуу үчүн режимд и уюштурууга; окуучунун жумуш
ордун

уюштурууга;

окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу

материалдары жана көрсөтмө куралдарга

атайын

мүнөздүү

талаптарды коюуну шарттайт.
Окуу

жараянын уюшт уруу боюнча т алапт ар

1. Класстын толушуна

талаптар.

Инклюзия шартында класста
көрүүсү начар

окуучудан ашык эмес. Класстын жалпы толушу: 1

көрүүсү начар окуучу
мүмкүнчүлүктөрү
20дан

класстардын толуу даражасы 2

бар болсо

25 тен ашык эмес ден соолук

чектелбеген окуучу -

2 сокур окуучу болсо,

ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген

окуучу.
2. Көрүүсү

начар окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ашыруу боюнча ишти уюштуруу үчүн талаптар:
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ишке



көрүүсү

начар

окуучулардын

туруктуу жана максаттуу жетекчилиги
билүү

ишин

педагогикалык

окуу

ишмердүүлүгүн

сокур окуучулардын ок уу-

башкаруунун

туруктуулугунун

зарылдыгы;


көрүүсү начар

таанып-билүүчүлүк

окуучулардын

ишин

атайын окутуу жана

уюштурууда

атайын

ыкмаларды

пайдалануу;


иштин

ырааттуулугун

айырмалоо

үчүн

усулдук

көрсөтмөлөрдү жана багыттарды , окуу материалдарды

айрым

элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү, андан
кийин бир тараптуу иштеп, аларды бириктирүү;


көрүү, угуу маалыматты айкалыштыруу ыкмалары;



оозеки жана жазуу жүзүндө иш ыкмаларынын айкалышы;

көрүү жана тийип сезү үнүн чарчоосун алып салуу ыкмалары;
 атайын окуу китептерин пайдалануу жана начар көргөн
балдардын өзгөчө билим берүү муктаждыктарына жооп
берген берүүлөрдүн;


Көрүүсү

начар окуучулардын жекече

кароонун жана

сүрөт так көрсөтмө мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык ташып
пайдаланууга;


Көрүүсү

начар

таанып-билүү
оптикалык,

окуучулардын,

иш-аракетин
тифлотехникалык

билим

камсыз
жана

берүү
кылуу

жана
үчүн

техникалык

каражаттарды колдонуу;


көрүүсү начар окуучулардын көрүү мүмкүнчүлүктөрүнө
ылайык жүргүзүлөт жекече ү стөк басымдуу пайдалануу;

 физикалык иш-(карама-каршылытарды эске алуу менен)
сактоо;
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атайын белгилерге жана

түшүндүрмөлөрдү

берүү

унификацияга (сигнал картасы)

ыкмалары;

физикалык

иш

аткаруунун

режимин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен)

болгон

көрүүсү начар окуучулар
муктаждык

(билим

менен дайыма пикирлешүүгө

берүү

жараянынын

бардык

баскычтарында мугалим сокур окуучулар менен дайыма кайчылаш
пикир

болушу

керек:

умтулуу,

билимге,

жөндөмгө

жана

тажрыйбага, окуу материалдарын түшүнүү (ойл оо), билим алууга,
көндүмдөрүн

жана

жашоонун

жолдору

тууралуу

өркүндөтүү,

чектелбеген

окуучуларга

камсыз кылуу жана колдонмо);


ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

салыштырмалуу

азиз -сокур

окуучулар

үчүн

адаптациянын

жыйынтыктоо иштерин аткарууда (алардын били м алуунун өзгөчө
муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт материалдык,
аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге

ишти

көбөйтүү окуучунун оозеки

өтүнүчү менен):


ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун

ата-энеси

менен жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир аптада
мектепте 20 мүнөттүк жыйын .
Мейкиндикт и уюшт урууга т алапт ар
Мейкиндикти уюштуруу камсыз кылууга тийиш:
1)

предметтик-мейкиндик чөйрөнүн коопсуздугу :
 мектеп

имаратынынын

коопсу з

предметтик

толтурулушун камсыз кылуу (парталарга, эшикке эркин
өткөөл, чыккан бурчтардын жотугу, ж.б.);
 Көрүүсү
ылайык

начар окуучулардын өзгөчө муктаждыктарына
атайын

жабдуулар,
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окуу

жайларды

атайын

көнүктүрүү (көрүнөө белгилер, биринчи жана акыркы
бөлүнгөн тепкичтер ж.б.);
 окутуу жана башка мекемелерге табигый жарыктын эркин
жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, күн нурун жөнгө салуу
үчүн калкалагычтарды пайдалануу;
 Эмгек иштери

аткарылган класстарда

толугу менен

жумушчу бетинин аянтына жарык тарашын , кийим менен
иштөө, чакан куралдарын коопсуз пайдаланууну камсыз
кылуу;
 көрүү

кызматынын

факторлорду тез
жетишсиздиги,

абалына

арада

терс

жоюу (иш

таасир
бетинин

этүүчү
жарыгын

жарык денгээли)

Билим берүү уюму көрүү белгилеринин

жеткиликтүүлүгүн кам сыз

кылууга тийиш.
Көчө

белгилерине кирет:

 Багыт көрсөтүүчү

жебе көрсөткүчтөр, алар

турак -жайдын

жайгашуусун көрсөтөт;
 Сан

белгилери Көрүүсү

бийиктикте

начар окуучулар үчүн ыңгайлуу

эшиктин 500 мм аралыкта билим берүү уюмунун

баардык имараттарда орнотулган. Ак
кылып

боёлот.

Өлчөмү:

алкагында

700*500мм,

арип

сан

кара

линиясын

кубаттуулугу – 30мм;
 түстүү көрсөткүчтөр:

имараттын эшиги айнектен жасалган

учурда, туурасы 400 мм турган, бийиктикте эки горизонталдык
жарааттары менен көрсөтүлүшү керек : жогорку сызык кызыл, төмөнкү - сары. Сары

сызыктын төмөн жагы кабат

баштап 500мм бийиктикте болушу керек.
Имараттын

ичинде белги катары пайдалануу үчүн:
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 эшик

кармагычы

аудиториянын

1,6 -1,7м
саны,

бийиктиги

кабинеттерди н

менен,

дубалга

аттары,

кызмат

органдарынын белгилөө менен, жышаандар жана жазууларды
500*150 мм, текс өлчөмү кара түс менен ак алкакта жазылат,
сызык туурасы сунушталат - 10 мм;
 аудиториялардын жайгаштыруу номерлери (класс) бөлмөлөр,
окуу

имараттарынын

биринчи

кабат ындагы

коридорлордо

кабаттар боюнча маалыматтар орнотулган;
 ар бир кабаттын

кире беришинде этаж пландары

илиниш

керек.
Сырткы угуу белгилери : мектепке жакын көчө жагын өтүүчү бир
бөлүгүндө

үндүү жол чырактары орнотулган болушу керек. Жол

чырактардын эки түрү болот: баскычы менен жана автоматтык.
2) мектеп бөлмөлөрүнүн жарык деңгээлин:
Жумуш ордунун жарык деӊгээли көзү начар окуучу үчүн
жумуш

ордунс

жеке

жарык

булагы

менен

жабдуу

эсебинен

көбөйтүлүшү керек (врача -офтальмологдун сунушу боюнча).
3)

билим берүү чөйрөсүнүн жеткиликтүүлүгү:
 көрүүсү

начар

окуучулардын

муктаждыктарын канааттандыруучу

атайын

билим

берүү

окуу китептерин, окуу

материалдары жана көрсөтмө куралдарын пайдалануу;
 оптикалык,
пайдалануу,

тифлотехникалык,
анын

техникалык

ичинде

билим

класста

жеке

берүү

каражаттарды
үчүн

жакшы

мүмкүнчүлүк берчү;
 (атайын

кабинетте)

оптикалык

каражаттарын,

окуу

тифлотехникалык
китептери,

материалдарын сактоо үчүн орундун болушу;
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жана
окуу

 билим берүү уюмунда жайгашкан мүнөздөөчү маалыматтардын
жана көрсөтмөлөрдүн

тез жана тоскоолдуксуз кабыл алуу

үчүн, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.
Мектепке кирүү
Башталгыч класстардын окуучулары үчүн 50 см бийиктикте
тепкичтин эки жагында тосмо орнотуу милдеттүү.
см

кем эмес менен тегерек

Диаметри 3 -5

кармагычтары артыкчылыктуу.

Тоскучтардын узундугу ар бир тараптан тепкичтен 30 см узун
болушу керек.
Окуунун убакытт ык режими
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы

СанЭжК

тарабынан аныкталат.
Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК
талаптарына

ылайык)

булчуӊдардын

чыӊалуусун

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун
көнүгүүлөр

жана көрүү чыӊалуусун
дене

бошотууга

бошот ууга жардам берчү
алдын алууга жардам берчү

көнүгүүлөрдү

камтыган

тарбия

мүнөттөрү

өткөрүлөт.

Көнүгүүлөр

балдардын көрүүсүнүн абалын (көз оорулардын

клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды, дарылоо этабын)
эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.
Жумуш

ордун уюшт уруу боюнча т алапт ар

Жумуш

орду

жеке

(офтальмологдун сунушуна

кошумча
партасы

чектөө

камсыз

стабилдүүлүгүн

менен

булагы

менен

ылайык) камсыз кылынууга тийиш.

Көрүүсү бузулган баланын
капталдары

жарык

камсыз кылат.
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туруктуу бекитилген жана
болгону,

жумушчу

аянттын

Партанын номери

көрүүсү начар окуучунун боюна туура

келиши керек. партанын класста жайгашуусу врач -офтальмологдун
сунушуна ылайык аныкталат.
Көрүүсү начар окуучулардын билим берүүг ө жайлуу жет үү
үчүн т ехникалык каражатт ар
Көрүүсү
үчүн

үчүн т алапт ар

начар окуучулардын билим

колдонулушу

ылайыкташтырылган

керек:

көрүүсү

берүүгө жайлуу жетүү
начар

окуучу

үчүн

зарыл болгон программалык камсыздоо

менен жабдылган жеке компьютер ( окуучулардын билим алуудагы
өзгөчө муктаждыктарын эске алуу менен) билим берүү уюмунун
расмий сайты, жигердүү такталар.
Техникалык каражаттарга көрүү жүк режими жөнгө салынышы
керек:

көрүүсү

начар окуучулардын үзгүлтүксүз көрүү жүгү

боюнча нормаларды: биринчи, экинчи класстар – 7ден10 мүнөткө
чейин; үчүнчү, төртүнчү, бешинчи класстар - 10 дон 15 мүнөткө
чейин; врача-офтальмологдун жекече сунуштары менен.
Класстар

жана кабинеттердин гигиеналык талаптарга жооп

берүүчү жигердүү такта менен жабдылышы к ерек. өз
жана

проекциялык

экранды

колдонууда

алардын

ара такта

бир

жарыгын жана жарык тактардын жоктугун камсыз кылуу

түрдүү

зарыл.

Окут уунун т ехникалык каражаттарына т алаптар
Окутуунун

техникалык каражаттары менен

начар окуучулард ы
каражаттар

окутууда

бирге көрүүсү

атайын кошумча тифлотехникалык

жана көрүүнү оптикалык коррекциялоо каражаттары

(көз айнектер, электронду лупалар, аралык лупалары ж.б.) билим
берүү

жана

таанып -билүү

ишмердүүлүгүн

каражаттар колдонулушу керек.
ата-энеси сатып алынат).

жеӊилдетүүчү

(бард ык жабдууларды баланын

Оптикалык жана тифлотехникалык
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каражаттар көрүүсү начар окуучулар тарабынан системалуу түрдө
пайдалануу үчүн жеткиликтүү болууга тийиш.
Билим берүү уюму,

маалымат

жеткиликтүү

болуш үчүн

тифлотехникалык каражаттарга камсыз болуусу керек,
жана

түстүү

көрүүнү

камсыз

кылуучу

контрастты

(компьютер

экранында

тартылышты чоӊойтуучу программа, өз алдынча видео чоӊойтуучу
) приборлор керек.
Көрүүсү начар окуучулардын жумуш орундары

маалыматты

алуу үчүн техникалык жана окуу куралдарын камтышы керек:
 Атайын

программа

орнотулган

ноутбук

же

ПК:

экранга

тартылышты чоӊойтуучу программа сы (Magic);
 Класста

мугалимдин компьютери менен же интерактивди

доска менен (эгерде андайлар бар болсо) байланыш жана өз
ара аракеттенүү менен камсыз кылуучу санарип планшет;
 кол жана туруктуу видео чоӊойтуучу (Топаз, Onix);
 иш ордун жеке жарык кылуу.
Окуу кит епт ери, окуу куралдары, окуу куралдар жана
дидакт икалык мат ериалдарга, көрсөт мө куралдарга т алапт ар
Көрүүсү

начар окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу

керек:
11) атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү
боюнча эч кандай чектөөлөр ү жок балдар үчүн окуу китептеринин
негизинде, бирок көрүүсү

начар

окуучулардын

билим алуу

муктаждыктарын канааттандырган (чоӊ ойтулган арибинде басылып
чыккан, масштаб 1/2;

көрүүсү

начар окуучулардын таанып -

билүүчүлүк ишинин өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган окуу -усулдук
аппарат менен жабдылган;
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окуу куралдар: кара (окуу материалдарын жазуу үчүн)

12)

жана жашыл (көркөм эмгектер үчүн) пасталары менен калем;
торчо

жана

сызык

дептерлер,

алар

врач–офтальмологдун

сунушу боюнча атайын сызылууга тийиш;
көрүүсү

13)

начар окуучулардын типологиялык жана жеке

көрүү мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен аткарылган жеке
окуу куралдары жана көрсөтмө куралдар

3. ИНКЛЮЗИВДИК

БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА

ИШТЕГЕН КӨРҮҮСҮ НАЧАР
БИЛИМ

БЕРҮҮ

БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН

ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ

ПРОГРАММАСЫ

БОЮНЧА

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

БАШТАЛГЫЧ
БОЛЖОЛДУУ

ПРОГРАММАСЫ
3.1. Максаттуу бөлүм
3.1.1. Түшүндүрмө кат
Көрүүсү начар

окуучулар үчүн

башт алгыч билим берүү

боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкт ашылган болжолдуу
программасынын ишке ашыруу максат ы.
Инклюзивдик мектепте окуган көрүүсү начар
үчүн

окуучулар

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы

билим берүүнүн ылайыкташылган
ишке ашыруу максаты

—

болжолдуу программасынын

көрүүсү начар

жыйынтык жетишкендиктери боюнча

окуучуларга

мамлекеттик билим берүү

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

жалпы

билим

берүүчү
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мекте пте

окуган

бул

категориядагы балдардын өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске
алуу

менен,

сапаттуу

билим

алуусун

камсыздоо

аркылуу

мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын аткаруу.
Мамлекеттик
окутууну

стандартка

ылайык,

көрүүсү

начар

окуучу

аяктаган учурга карата ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү

боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын жетишкендиктерине
салыштырмалуу, билимди пролонгацияланган (узартылган) окуу
мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт
ББ Уюм тарабынан көрүүсү начар окуучу үчүн
иштеп чыгууда жана ишке ашырууда

БЖББ БЫББП

алдыга коюлган максаттарга

жетүү үчүн төмөнкү негизги милдеттерди карайт:
 Көрүүсү

начар

калыптандыруу,

окуучулардын

жарандык,

интеллектуалдык
жөндөмдүүлүктөрүн

жалпы

социалдык,

инсандык

өнүктүрүү,
өнүктүрүү,

маданиятын
жана

чыгармачылык
достук

жана

жеткиликтүү

билим берүү чөйрөсүндө сокур баланын ден соолугун чыңдоо
жана сактоо;
 атайын билим берүү, инсандык өзгөчө муктаждыктары менен
аныкталган

көрүүсү

начар

пландаштырылган,

окуучулар

билим,

өздөштүрүүгө

көн дүм,

ыктарды,

компетенцияларды камсыз кылуу;
 көрүүсү начар окуучулар үчүн дени сак балдар чөйрөсүндөгү
патогендүү
кабылдоо,

фактордун

терс

коммуникативдик,

өсүп-өнүгүүсүндөгү
туруштукту

камсыз

көнүктүрүү

жана

мүмкүн

таасири

кыймылдык,
болгон

кылуу,анын
коомго
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астындагы
инсандык,

жеке

кыйынчылыктарга

ийгиликтүү

аралашууга,

сезүү -

анын

коомдук
касиет -

сапаттарынын,

айырмалуулугун,

жекечелигин,

кайталангыстыгын сактоо менен инсандык өнүктүрүү;
 көрүүсү

начар

өздөштүрүүдө

окуучулардын

күтүлүүчү

ЖББ

жыйынтыктарына

БББЫБПтын

жетишүү;

ЖББ

БББЫБПтын өздөштүрүүдө азиз -сокур окуучулардын таанып билүүчүлүк өзгөчөлүктөрүнүн терс таасирин азайтууну камсыз
кылуучу түзөтүү (коррекциялык) жумуштарын ишке ашыруу,
алардын физикалык жана психикалык ден соолугун сактоо
жана колдоо, экинчи бузулууларды алдын алуу жана тууралоо,
коомдук

көнүктүрүү

жана

коомго

аралашууну

оптималдаштыруу;
 бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, инклюзивдик билим берүү
чөйрөсүндө
конкурстарды,

интеллектуалдык
илимий

жана

чыгармачылык

техникалык

-

чыгар мачылык,

долбоордук-изилдөөчүлүк, спорттук –ден соолук чыңдоочу
ишмердүүлүктү уюштуруу;
 Окуучулардын,
өкүлдөрүнүн),
коомчулуктун

алардын

ата -энелеринин

педагогикалык
мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана

чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүкт үрүүдө катышуусун уюштуруу;
 өзгөчө билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен азиз сокур

окуучулардын

(жыйынтыгына)

коомдук

берүү

даражасына

жетүү жолдорун аныктоодо, инсандык жана

таанып-билүүчүлүк өнүгүүсүндө
билим

сүйүктүү

окуу -тарбия процессинде

технологияларынын

ишмердүүлүк

түрүн

колдонуу;
 көрүүсү

начар

окуучуларга

тышкаркы ишмердүүлүктө

сабактарда

жана

сабактан

өздөштүрүлгөн көндүмдөрүн жана
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ыктарын ишке ашырууда өз алдынчалуулук жана активдүүлүк
тажрыйбасын топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылу у;
 көрүүсү

начар

окуучуларга

мектептик

жана

мектептен

тышкары (айылдык, райондук же шаардык) коомдук чөйрөнү
таанууга жана өзгөртүүгө шарт түзүү.
Бул

вариант

баланы

киргизүүнү камтыйт,
жашоодо

бир

кыйла

татаал

чөйрөгө

таанып билүү процессинде жана күнүмдүк

сакталган

анализаторлор

менен

ишмердүүлүктүн мүмкүнчүлүгүн кодонууну
билүү

коомдук

толуктоочу

өнүктүрүү;

таанып

активдүүлүгүн жана кызыкчылыгын өнүктүрүү;

кептик

жана кептик эмес баарлашуу каражаттарын тийиштүү колдонуу
ыктарын кеӊейтүү ; социалдык активдүүлүгүн өнүктүрүү.
Бул

вариантта

милдеттүү

болуп

көрүүсү

начар

окуучулардын атайын билим берүү муктаждыктарын ишке ашыруу
жана

ар

кандай

коомдук

тармактарда

өнүктүрүү

боюнча

инклюзивдик чөйрөнү атайын уюштуруу болуп саналат; түзө түүөнүктүрүүчү
мазмунун

аймакты

милдеттүү

түрдө

киргизүү,

окутуунун

тийип -сезүүнү максаттуу өнүктүрүүгө көӊүл буруу

аркылуу структуралаштыруу, микро жана макромейкиндикте багыт
алуу

боюнча

көндүмдөрүн,

коммуникативдик
окуучулардын

көндүмдөр үн
атайын

зарылдыгын кеңейтүү;
сактоо (көрүү

предметтик

түшүнүктөрүн,

кеӊейтүү,

техникалык

ошондой

ыкмаларды

эле

колдонуу

көрүү жана тийүү жүктөрүнүн тартибин

сезими сакталган сокур окуучулар

үчүн); жарык

тартибин

сактоо боюнча офтальмо -гигиеналык сунуштарды иш ке

ашыруу

(көрүү

окуучулар

үчүн);

сезими менен жарык элеси сакталган сокур
көрүү

жана

тийип

сезүү

чыӊалуусун четтетүүгө багытталган ыкмаларды
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кубатуулугунун

пайдалануу; угуу,

тийип сезүү
кезектешүү;

менен

көрүп

физикал ык

иш

кабыл алуу жүктөрүн
аткаруу

тартибин

сарамжалдуу

сактоо

(карама -

каршылыктарды эске алуу менен); көрсөтмө окуу материалдарынын
түшүнүктүү болушу үчүн дароо кабыл алуу мүмкүнчүлүгү
камсыз кылуу (көрүү жана тийип сезүү
менен);

менен

сезиминин жардамы

жыйынтыктоо иштерин аткарууд а

окуучуларга тексттик

жана сүрөт материалдарынын керектиги (алардын муктаждыгына
жараша),

ишти аткаруу

үчүн көбүрөөк убакыт бөлүү: убакыт ден

соолук мүмкүнчүлүктөрү чектөөсүз окуучуларга
убакытка

белгиленген

салыштырганда 2 эсеге көбөйтүлүшү мүм күн .

Психикалык өнүгүүсү артта калган көрүүсү начар
окуучуларга психологиялык -педагогикалык мүнөздөмөсү.
Психикалык

өнүгүүсү

артта

калган

окуучулардын

категориясы ден- соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын
арасында түзүмү боюнча бир өӊчөй эмес топ.
Бул топтун бир өӊчөй эместиги

мектепке кирген балдардын

акыл-эс жана дене бой өнүгүүсүндө, ошон дой эле системалуу
окутуу үчүн зарыл болгон толуктоочу жараяндарды өнүктүрүү
деӊгээлинин ар түрдүүлүгүндө көрсөтүлгөн. бул балдардын өнүгүү
деңгээлиндеги өзгөрүү абдан кеӊири болушу мүмкүн: Өзүн -өзү
тейлөө, багыт алуу, баарлашуу,

жүрүм -турумду башкаруу боюнча

негизги жөндөмдөрдүн жоктугунан жалпы өнүгүү жетишээрлик
жогорку деӊгээлде болушу жана коомдук жашоо -тиричилигинин
көндүмдөрүнүн жана толуктоочу жолдордунд бар болушуна чейин.
Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучулардын

бир

өӊчөй эместиги артта калуунун этиологиясынын ар түрдүүлүгүндө
дагы көрүнөт.
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Психикалык

өнүгүүнүн артта калуусунун

пайда болуу

себептери болуп борбордук нерв системасынын функционалдык
жетишсиздиги, өнөкөт соматикалык оорулар, конституционалдык
факторлор, тарбиялонун жагымсыз шарттары,

психикалык жана

социалдык депривация болушу мүмкүн.
Этиологиялык
бузулуулардын

факторлордун

олуттуу диапазонун:

ушундай

ар

түрдүүлүгү

өнүгүү абалынын курактык

ченемдерге жакын деңгээлинен, акыл эси кемдүүлүктөн айыр малап
кароочу абалга чейинкисин шарттайт.
Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучулардын баардыгына

жалпы: жогорку психикалык функцияларынын өнүгүүсүндөгү ар
башка

даражада

көрүнгөн

кемчиликтер,

калыптанышынын жайлыгы же

таанып -билүү

текши эместиги,

ишинин

эркин өзүн - өзү

жөнгө салуунун кыйынчылыктары болуп саналат.
Көп

учурда

моторикасынын,

бул
көрүп

окуучулардын
кабылдоо

кеп

жана

жана

майда

мейкиндикте

кол

багыт

алуусунун, акыл ишке жөндөмдүүлүгүнүн, эмоциялык чөйрөсүнүн
бузулуусу байкалат.
Мектепке
сокур

келе жаткан Психикалык

баланын

бузулуулардын

психикалык

өнүгүү

өнүгүүсү артта калган
деӊгээли

башталгыч

(табияты, адатта, биологиялык) мүнөзүнө жана

оордугуна гана көз каранды эмес, ошондой эле мектепке чейинки
окутуу

жана

тарби ялоонун

сапатына дагы көз каранды.
көрүүсү

начар

(эрте

менен

Психикалык

окуучулардын

мектепке

чейинки)

өнүгүүсү артта калган
өнүгүү

диапазонунун

айырмачылыктары абдан кенен - дээрлик адатта таанып билүү жана
жүрүш-туруш чөйрөсүндө оор жана комплекс түү түзүлүшү менен
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бирге окуучулардын убактылуу жана салыштырмалуу жөнөкөй
бөөдө кыйынчылыктарга чейин.
Психикалык
жана

билим

маселеси

өнүгүүнүн артта калуусунун вариантын айырмалоо
берүү

программасын

тандоо

психологиялык -медициналык-

боюнча

сунуштар

педагогикалык

кеӊешке

(ПМПКга) жүктөлөт.
Көрүүсү

начар

психикалык

өнүгүүсү артта калган

окуучулардын өзгөчө билим берүү муктаждыктары
Психикалык
окуучуларга

өнүгүүсү артта калган көрүүсү начар окуучу
мүнөздүү

муктаждыктары

болуп

төмөнкүлө р

саналат:
 атайын окутуу өсүүдөгү бузулуулар табылгандан кийин дароо
башталышы керек;


Бул өзгөчө ыкмаларды, ыкма жана окутуу каражаттары (анын
ичинде атайын компьютер технология) окутууда "айлантууну"
жолдорун жүзөгө ашырууну камсыз кылуу үчүн пайдалануу
зарыл;



Ден соолук

мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөсүз окуучулардан

дагы ашкан даражада


окутууну жекечелентүү керек;

атайын убакыттык жана чөйрөлүк окутууну камсыз кылууга
тийиш;


борбордук

нерв

системасынын

иш

абалын

жана

психикалык процесстердин нейродинамикасны эске алуу менен
өзгөчө мейкиндик жана билим берүү чөйрөсүн камсыз кылуу


окуу

процессин

уюштурууда

кээ

бир

предметтердин

мазмунун кыскартуу / кеӊейтүү, окуу сааттарынын с аны жана
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керектүү

техникаларды

жана

технологияларды

колдонуу

боюнча ийкемдүү өзгөртүү;


билим берүү процессинде чечилүүчү окутуу жана таанып -

билүү

маселелеринин

уюштурууда

психикалык

окуучулардын

көндүмдөрдү

өзгөчөлүктөрүн

кадамдарга

окуу

өнүгүүсү

билимдерди,

өздөштүрүүдөгү
материалын

жөнөкөйлөштүрүү;

бөлүү,

эске
чоӊ

жараянын

артта
жана

алуу

калган
ыктарды

менен

кишилердин

(

окуу

жардамы,

окуучуну жалпы өнүктүрүүгө багытталган өзгөчө методдорду,
ыкмаларды

жана

менен

жекече

кемчиликтерин

толуктоочу

көмөк каражаттарын пайдалануу);


билим берүүнүн

мазмунунун

көрсөтмө

натыйжалуу

-

табияты; сокур окуучунун окуу -таанып-билүү ишмердүүлүгүнө
үзгүлтүксүз байкоо салууну камсыз кылуу, окуу маселелерди өз
алдынча менен чечүү деӊгээлине чейин;


өзгөрүүсүз

алганда)

анализаторлор(сакталган

көрүүсүн

кошо

аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу

(түзөтүүчү);


тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;



ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;



мейкиндик

түшүнүктөрүн,

жана

предметтик

калыпта ндыруу,

аркылуу, билимдердин

элестөөлөрүн,

байытуу,

коррекциялоо

вербализмин жана жасалмалуулугун

алдын алуу;


сокур окуучулардын

окутуу жана таанып -билүү иш-

аракети үчүн атайын ыкмаларын колдонуу (алоритмизация);


окуу

маалыматтарды

иштеп

чыгуунун

ыкмаларын системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;
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логикалык



алган билимдерди, өздөштүрүлгөн көндүмдөрдү түшүнүү

жана бекемдөө, жакшыртуу боюнча дайыма көмөк көрсөтүү;


орто ишинин өзү эле кызыгуу умтулуу, максат жана

коомдук дүйнөнү курчап үзгүлтүксүз оң дем берүү;


өз ишин өзүн-өзү уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн түзүүгө,

туш болгон

кыйынчылыкты

түшүнүүсүнө, чоӊ кишилерден

жардам талап кылуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган
атайын психологиялык жардам,;


баарлашуу каражаттарын

өнүктүрүү жана көнүктүрүү,

иштиктүү байланыш ыкмалар ын жана өз ара (чоӊ адамдар
менен, үй-бүлө мүчөлөрү, курдаштары менен) карым -катнаш
көндүмдөрүн өнүктүрүү бекитилген коомдук байланыштарды
кеӊейтүү, коомдук жүрүм -турумун камсыз кылуу;


үй-бүлөлүк жана билим берүү уюмунун өз ара карым -

катнаш
активдүү

көндүмдөрүн
абалды,

ө нүктүрүү
адептик

баалуулуктарды, үй -бүлөө

камсыз
жана

кылуу
жалпы

(коомдук
маданий

ресурстарын калыптандыруу ата -

энеси менен кызматташууну уюштуруу);


сезүү-кабылдоону

өнүктүрүүгө

багытталган

ишмердүүлүктү калыптандыруу;


билим берүү маал ыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз

кылуу;


чакан жана макромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн

максаттуу түзүү;


коомдук-турмуштук багыт алуу көндүмдөрүн максаттуу

калыптандыруу;



коммуникативдик көндүмдөрүн өнүктүрүү жана тууралоо;
кыймыл аймагындагы бузулууларды коррекциялоо.
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туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген

жекече көргөзмө куралдарды


басымдуу пайдалануу;

ишмердүүлүктүн толуктоочу

көлөмүнө жараша,

жолдорунун калыптануу

окуучулардын окуу ишинин темпин эс ке

алуу менен;
 сабактарда жана сабактан тышкаркы ишмердүүлүктө - экинчи
дефектилерди алдын алуу жана коррекциялоого

багытталган

коррекциялык максаттарды коюу жана ишке ашыруу;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
Көрүүсү

3.1.2.

начар окуучу

башталгыч билим берүүнүн
жалпы

билим

берүүнүн

окуучулардын жалпы

болжолдуу ылайыкташтырылган

программасын

өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган натыйжалары
Көрүүсү

начар

окуучулардын

жалпы

билим

берүү

программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн ылайыкташылган
болжолдуу

программасы

өздөштүрүүсүнүн
боюнча

жеке,

(мындан

ары -

БЖБ

БЫББП)

пландаштырылган натыйжалар ар бир программа

метапредметтик

жана

предметтик

натыйжалары

жолду

алуу

жөнүндө жалпы түшүнүкт ү тактап жана
аларды

өнүктүрүү

үчүн

максаттуу

эске

менен,

окуучулардын жаш өзгөчөлүгү, алдынкы максаттары жана баалоо
системасы тарабынан коюлган талаптарга жооп б ерүүсү керек.
Инклюзивдик
БЫББПтын

идеялар

менен

өздөштүрүүсүнүн

иштеген

мектепте

БЖБ

пландаштырылган натыйжалары

боюнча талаптар, көрүүсү начар окуучулардын түзөтүү иштеринин
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программасын өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган натыйжалары

боюнча талаптарды камтыйт.
Жеке натыйжалар чагылдырууга тийиш:
 окутууда

өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баалай билүүнү

калыптандыруу;
 өзүнүн күчтүү жана алсыз жактарын, өздөрүн сыйлоону жана
ийгиликке


жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;

окуучунун коомдук ролун өздөштүрү ү , окуу ишмердүүлүгүнө
кызыгуу үчүн маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү,
көйгөйлөрдү чечүүдө жаңы мазмунуна жана методдоруна
кызыгуу менен кабыл алуу ыктарын калыптандыруу;



жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү алуу, натыйжаларга
жетишүүгө түрткү түзүү;



мейкиндикте жана коомдук -турмуштук чөйрөдө багыт алууну
үйрөнүү;

 пикир алышуу көндүмдөрүнө ээлик кылуу;


дүйнөнү, анын убакыт -мейкиндик түзүлүшүнүн сүрөтүн түшүнүү
жана айырмалоо мүмкүндүгү;



коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмү, анын ичинде өз ордун;

 жаш курагына ылайык баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;
 башкалардын сезимдерин түшүнүү жана боорукер мамиле кылуу
жөндөмүн өнүктүрүү;
 эстетикалык муктаждыктарын, баалуулуктар жана сезимдерин
калыптандыруу;
 этикалык сезимдерин, руханий жана адеп -ахлактык жактан
ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү жана боорукердик
сезимдерин өнүктүрүү;
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 ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊ кишилер жана курдаштары
менен кызматташуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;
 саламаттыкты сактоо, өзгөрүүсүз анализаторлорду коргоо,
коопсуз, сергек жашоо көндүмдөрүн калыптандырууну орнотуу;
 материалдык жана маданий баалуулуктарга кылдаттык менен
мамиле кылуу.
Метапредметтик натыйжалар чагылдырууга тийиш:
 окуу жана жашоо

маселелерин чечүү жөндөмдүүлүгүн жана

негизги жалпы билим алууга
 окуу маселелерин
иш-максаттарын

дая рдыгын;

ишке ашыруу үчүн каражат табуу үчүн,
эстеп

жана

аны

кармап

туруу

мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү;
 окуу жана практикалык милдеттерди чечүү;
 кептик

каражаттарды

баарлашуу

жана

жана

маалыматтык

таанып -билүү

технологияларды

маселелерин

чечүү

үчүн

пайдалануу;
 баштапкы логикалык иштер, салыштыруу, анализ, синтез,
жалпылоо,

өзгөчөлүктөрү

боюнча

классификациялоо, сөз далилдерди куруу,

түшүнүктөрдү
аналогияларды

жана себеп-натыйжа байланыштарын өздөштүрүү;
 маектешинин угуу ү чүн даярдыгы жана жаш курагы боюнча
диалог жүргүзүү;
 биргелешкен ишмердүүлүк боюнча милдеттерин жана ролун
бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ыктарын;
 өз жүрүм-турумун жана башка адамдардын жүрүм -турумун
шайкеш баа
 өзүнүн

берүү көндүмдөрдү калыптандыруу ;
иш-аракеттеринин

жоопкерчиликти

алып,

билим
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жыйынтыктары
берүү

жана

үчүн
коомдук

маселелерди чечүү үчүн окутуучу жана курдаштары менен
кызматташууга билүүнү үйрөнүшөт.
Башталгыч билим берүү баскычында төмөнкү пландаштырылган
натыйжалар

белгиленген :

предметтик

аймактардын

аймактарын

ишке

Республикасынын

программаларда
мазмуну

ашыруунун

жана

негизги

мамлекеттик

бардык

сабактар

тийиштүү

предметтик

милдеттери,

(башталгыч

Кыргыз

билим

тармагында) орто билим берүүнүн билим берүү

–

берүү

стандарттына

ылайык келет.
Көрүүсү начар психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген окуучуларга баштап
• БББ бардык окуу сабактары боюнча программалар
• ББ уюмунда программалардын курстары бул категория
үчүн атайын каралган эмес.
ПМПК

психологго кошумча сунуштарды берет,

зарыл

болсо - логопед жана ББ уюмунун мугалимдерине берет.
Предметтик жыйынтыктар
Билим берүү аймактары
Предметт ик жыйынт ыкт ар
Билим берүү багыты: Филология
Кыргыз / орус тили
"Кыргыз / орус тили" предметин окуунун натыйжасында көрүүсү
начар

окуучулар

тилди

адамдын

бааарлашуусунун

негизги

каражаты жана улуттук маданияттын кубулушу катары сезишет.
Кыргыз

/

орус

окучулардын
маселесин

эне

тили

(эне

тили)

изилдөө

тили ндеги

жаңы

окуу

чечүүнүн

жолдору

менен

көрүүсү

материалына,

окуу,

таанып

начар
тил
билүү

кызыкчылыгы пайда болот. Окуучулар тил ченемдерине жана эне
тилинде сүйлөө

этикеттинин эрежелери

жөнүндө алгачкы

түшүнүүгө ээ болушат; баарлашуу шартында максат, милд еттер,
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каражаттарда

багыт

милдеттерди

алууга

чечүү

үйрөнүшөт,

үчүн

тиешелүү

коммуникативдик

тилдик

каражаттарды

ийгиликтүү тандоого үйрөнүшөт.
Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы жана тийип
сезүү

жакшырат, сакталган көрүүнүн мүмкүнчүлүктө рү өнүгөт

микромейкиндикте

багыт

алуу

көндүмдөрү

калыптанат

кыймылдардын макулдашуусу жана темпи, дидактикалык материал
менен

иштөөдө

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүгөт.

жаратылыш объекттерин жана алардын моделдерин

Алар

рельефтүү

сүрөттөр менен байланыш тыруу жөндөмүнө ээ болушат.
Көрүүсү
болушат.

начар окуучулар

окуу жана жазуу ыктарына ээ

Бир эле тамганы эки башка абалда кабыл алганды жана

көрсөткөндү үйрөнүшөт:

жазуудагы бир абалы,

окуудагы башка

экинчи абалы.
Көрүүсү начар окуучулар үйрөнөт:
Фонетика

жана

графика :

тамга

жана

тыбышты

айырмалаганды; тыбыштарды мүнөздөгөндү: басым түшкөн жана
түшпөгөн үндүүлөр;
жана каткалаң

жумшак жана каткалаң

үнсүздөр, жумшак

үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш

эмес тыбыштар, алфавит боюнча тамгалардын кезегин билише т;
Сөздөрдү

дидактикалык

жардамсыз

материалдын

фонетикалык,

Тыбыштардын

тыбыштык -

сапаттык

жардамы

менен

муундук

мүнөздөмөлөрүн,

жана

талдоо..

фонетикалык -

графикалык аныктоо.
Орфоэпия:

кепте,

сүйлөм

менен

сөздүк,

логикалык

(семантикалык) жана э моционалдык басымды колдонууну, азыркы
адабий тилдин ченемдерине ылайык басымдын сөз калыптандыруу
милдетин

пайдаланууну;

кепте
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адабий

эне

тилинин

сүйлөө

ченемдерин

колдонууну

грамматикалык)

жана

(орфоэпиялык,
сүйлөө

орфографиялык жана орфоэпиялык

лексикалык,

этикеттин

эрежелерин;

тыбыш айтууну

айырмалоо;

сөзгө басым коюуда, туура айтууда шектенүү келип чыккан учурда
туура жоопту өз алдынча таба билүү (окуу китеби, сөздүк), же
мугалим, классташтары жана ата -энесинен жардам суроо.
Сөздөр курамы (морфемика) өзгөргөн жана өзгөрбөгөн сөздү
айырмалай

билүү;

байланыштуу

(тектеш)

сөздөр

жана

сөз

формаларын айырмалоо; сөздөрдө уӊгу, мүчө, суффиксти таба
билүү; дидактикалык материалдарды колдонуп жана колдонбой
сөздүн курамын бөлүктөргө бөлүү.
Лексика. Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо;
тексттеги сөздүн маанисин

мугалимдин жардамы менен жана

жардамысыз аныктоо; сүйлөм түзүүдө

мааниси боюнча окшош

жана карама-каршы зат атоочторду, сын атоочторду, этиштерди
тандоо; тексттеги сөздүн
тексттеги

сөздөрдү

түз жана ка ймана маанисин колдонуу;

колдонууга

туура

баа

маселени ийгиликтүү чечүү үчүн берилген

берүү;

байланыш

бир катар сөздөрдөн

тандап алуу;
Морфология: Сөз түркүмдөрү жөнүндө маалымат: зат атоочтун
грамматикалык
атоочтун

белгилерин

грамматикалык

аныктоо -саны,
өзгөчөлүктөрүн

жөндөмөсү.
аныктоо -

Сын
саны,

жөндөмөсү. Этиштин грамматикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоо саны,

чагы,жагы;

ат

атоочтун

грамматикалык

өзгөчөлүктөрүн

аныктоо-саны, жагы; сын атооч, зат атооч, этишти морфологиялык
талдоо жүргүзүү.
Синтаксис:
Мааниси

Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо.

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн
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грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу; максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн
бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,

жай

сүйлөмдөр;

эмоционалдык түс (интонация) берүү;
сөздөрдү

баса белгилөө;

ойго

сүйлөмдөгү маанилүү

сүйлөмдүн негизги жана айкындооч

мүчөлөрүн табуу (түрлөрүнө бөлбөстөн); Сүйлөмдүн бир өӊчөй
мүчөлөрүн бөлүү; жөнөкөй сүйлөм дү синтаксистик талдоо
сүйлөмдөр менен таанышуу,
сүйлөмдөр. Жөнөкөй

эки

жөнөкөй

Татаал

сүйлөмдөн турган

жана татаал сүйлөмдөрдүн ортосундагы

айырма.
Орфография жана пунктуация . Туура жазуу эрежелерин колдонуу :
окуу

китептин жазуу сөздүгү боюнча сөздүн (тактоо) туура

жазууну

аныктоо; Брайл

карточкадан тексттен

ариби менен

30 -40

окуу китебинен же

сөздү туура

көчүрүп жазуу;

oрфограмма жана тыныш белгилерин камтыган жөнөкөй сүйлөмдөн
60-70 сөз көлөмүндө текст жазуу; жалпак текст менен жазы лган
айрым сөздөрдү жана кыска сүйлөмдөрдү жазма тамгалар менен
жазуу,

жазма

тамга

менен

чакан

сүйлөмдөрдү басма арип менен жазуу

текстти,

тамгаларды,

(сокур окуучулар үчүн

Гебольд системасындагы басма арип менен );
Өзүнүн

жана

сунуш

орфографиялык жана тыныш
оӊдоо;

кылынган

текстт и

текшерүү,

белгилери боюнча каталарды таап,

каталарды кайталабаш үчүн,

каталарды себептерин

аныктоо, жазуу иштеринде туура жазуу үлгүсүн тандоо; жалпак
арип менен өз аты -жөнүн, куттуктоо каттарын жазуу;
"Сөз

өстүрүү":

ченемдерин
көндүмдөрүн,

жана

күнүмдүк
сүйлөө

репликаларга

жашоодо

оозеки

этикетинин

пикир

эрежелерин

алышуу
(угуу

жооп берүү, маекти улап кетүү)
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сактоо, уккан же окуган тексттин

мазмунуна ,

өзүнүн пикирин

аныктоо жана интонация аркылуу анын мазмунун берүү; өз алдынча
текстти атоо; тексттин

темасын

жана анын бөлүктөрүн аныктоо;

тексттин планын иштеп чыгуу; тексттин баяндамасын

мугалим

жана өз алдынча түзгөн план боюнча кыскача жазуу ( 60 - 70 сөздөн
ашык эмес); окулган текстти конкреттештирүү үчү н пайдаланылган
рельефтүү

же

түркүн түстүү

түзүү (сакталган көрүүсү

окуя - сүрөттүн

бар азиз -сокур

түшүндүрмөсүн

окуучулар үчүн);

каттарды, куттуктоо каттарын жазуу жана баарлашуунун өзгөчө
кырдаалдары

боюнча,

элементардык

жана

текст-далил

башка

кыска

аргументтерин

кененирээк, кыскача же тандап

тексттерди
түзүү;

түзүү;
текстти

айтып берүү; башка адамдын

атынан текстти айтып берүү; окуучунун жашоосуна жакын (анын
жашоосу тууралуу кызыктуу окуя, сүйүктүү иш жана башкалар )
маселелер боюнча к ептин ар кандай түрлөрүн колдонуу менен
оозеки

билдирүүлөрдү

жасоо:

сүрөттөлүш,

баяндоо

жана

ой

жүгүртүү; тартиби бузулган сүйлөмдөрү бар текстти талдоо жана
оңдоо,

тексттен мааниси кеткен жерлерди

табуу;

Окуу.
Башталгыч
окуучулар

мектепти

аяктоо учуруна ка рата көрүүсү

андан ары окутуу үчүн даяр

окурмандык компетенттүүлүгү,

начар

абалда, алардын

жалпы кептик өнүгүүсү зарыл

деңгээлине жетет (үн чыгарып жана ичинен окуу техникасын, окуп
жана угуп

түшүнүп ыкмаларын өздөштүрүшөт ,

текст тал доонун

башталгыч ыкмаларын үйрөнүшөт).
Алардын
билүүнү,

адабиятты

өз

кызыкчылыгына

жараша

тандай

маалымат алуу үчүн маалымат булактарын колдонууну
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үйрөнүшөт.

Алар

өздөрүн

чыгармачылык

ишине

жөндөмдүү,

сабаттуу окурман катары сезишет.
Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо менен,
кандай

коммуникативдүү

балдар адабиятынын
катышууну

жагдайларда

диалог

жүргүзүүнү,

уккан (окуган) чыгармаларын

үйрөнүшөт.

Алар балдар

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү
планга жараша тексттин

ар

талкуулоого

чыгармалары

тууралуу

түзүшө т, (каармандар, окуялар),

мазмунун

оозеки

бере

алышат, ой

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди
түзүшөт. Окуучулар жөнөкөй поэтикалык чыгармаларды жатка
(окуп) айтып үйрөнүшөт.
"Окуу"
окуучулардын

сабагын изилдөөнүн наты йжасында, көрүүсү
кептик

кабылдоосундагы
объекттери жана
топтолушуна

деңгээли

өнүгөт.

чектөөлөр

менен

кубулуштары

байланышкан

курчап

начар

Алардын

сезүү

турган

дүйнө

жөнүндөгү элестөөлөрү жетишсиз
таанып -билүү

ишмердүүлүгүндөгү

өзгөчөлүктөрүндө түзөтүү болот.
Көрүүсү начар окуучу үйрөнөт:
 максатын эске алуу менен окууну эстетикалык, адеп -ахлактык,
таанып-билүү тажрыйбанын булагы катары кабыл алганды;
 тааныш эмес текстти үн чыгарып, түшүнүп туура жана көркөм
окуганды (окуу темпи- мүнөтүнө 65 -80 сөз) жана "ичинен" (окуу
темпи - минутасына 75 -90-100 сөз);


жаш курагына жеткиликтүү прозалык адабиятты үн чыгарып
көркөм окуганды;

 поэтикалык чыгармаларды

жатка көркөм окуганды (башталгыч

мектепте окуу мөөнөтүндө 30 -ыр) алдын-ала даярдоодон
(адабий тексттер гана) билүүнү;
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кийин

 жалпак

арип

менен

басылып

чыккан

же

үндөштүрүлгөн

китептерди укканды;
 балдар

адабиятынын

жана

илимий -популярдуу тексттердин

мазмунунда багыт алууга, алардын маанисин түшүнүүгө (угуп
жаткан учурда, үн чыгарып жана "ичинен"окуганда):
 чыгарманын негизги оюн жана каармандардын негизги оюн
аныктаганды; негизги окуяларды жана алардын тизмегин жана өз
ара байланышын аныктаганды түзүү;
 тексттеги негизги ойду берүү менен, текстти атаганды;
 текстте берилген керект үү маалыматты

(конкреттүү маалымат,

далилдер, сүрөттөлүштөрдү) таап; чыгарманын мазмуну боюнча
суроолорду берип, аларга текст боюнча тастыктоочу мисалдарды
келтирүү менен жооп бергенди;
 окуу китебиндеги
колдонуу

сөздүктү башка маалыматтык адабиятты

менен

жагдайга

таянып

сөздүн

маанисин

түшүндүргөндү;
 тексттин мазмунунун негизинде жөнөкөй корутунду чыгарганды;
текстти анын жанрдык, түзүлүштүк, тил өзгөчөлүктөрүнө таянып
чечмелөө;
 тексттин мазмунунун негизинде текстте түздөн -түз көрсөтүлгөн
байланыштарды, мамилелерди, мисалы, каармандардын иштерин
түшүндүрүү;
 окуган/ уккан

тексттин өзгөчөлүгүн эске алуу менен мазмунун

айтып берүү (толук, кыска же тандап);
 өз

тажрыйбасынын

негизинде

талкуулоого катышканды
пикирин

айтып

далилдөө,

окуган

же

уккан

текстти

(суроолорду берип, оюн жана өз ойкеп

эрежелерин сактоо менен).
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этикетин

жана

топто

иштөө

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной

тематике

или по собственному желанию;
 китепканадан өз каалосу менен же берилген темага китептерди
тандоону жүзөгө ашырууга;


балдар үчүн китептерди өз алдынча окуганды;

 окуган китептердин тизмесин жүргүзгөндү, анын ичинде окуу
чөйрөсүн пландаштыруу;
 ырды

прозалык тексттен

практикалык деңгээлде

билүү, прозалык тексттен жана ырлардан

айырмалай

мисал келтир үү;

 ар түрдүү жанрдагы көркөм чыгармаларды (аӊгеме, тамсил,
жомок, табышмак,

макал -ылакаптар)

айырмалай билүү, бул

чыгармалардан мисал келтирүү;
 жомок жана табышмак жанрында аналогия боюнча өз алдынча
текст түзүү; тексттин
толуктап,

башталышын, аягын

окуялар менен

калыбына келтирүү;

 жеке тажрыйбанын негизинде оозеки аӊгеме түзүү;
 коммуникативдик

милдетти

эске

чыгарманын негизинде оозеки окуя

алуу

түзүү

менен

окулган

(ар түрдүү багыттар

боюнча);
 окулган көркөм чыгарманын негизинде сценарийин тү зүү жана
сахналаштыруу үчүн

балдар тобунда иштөө.

Чет тили
Көрүүсү

начар

жыйынтыгында
калыптанат.
зарыл

болгон

чет

Көрүүсү

окуучулар
тилинде

окуу

чет

тилин

үйрөнүүнүн

жана

жазуу

көндүмдөрү

начар окуучулар чет тилин үйрөнүү үчүн

баштапкы

били мдерге

болушуп, сөз байлыгын кеӊейтип, сөз
байланышын камсыз кылуучу

жана

көндүмдөргө

менен образдын өз ара

негизги ыктарды үйрөнүшөт.
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ээ

Окуучуларда

балдар фольклору менен балдар адабиятынын

жеткиликтүү үлгүлөрү,

башка өлкөлөрдөгү өз курдаштарынын

жашоосу менен таанышуунун негизинде башка тилдерди алып
жүрүүчүлөргө достук мамиле жана толеранттуулук

калыптанат.

Алар чет тилди эл аралык байланыштын бир жаңы каражаты катары
колдонуу боюнча баштапкы

тажрыйбага ээ болушат, дүйнө жана

башка маданияттарды таануу боюнча курал катары кабыл алышат
жана чет тилди билүүнүн инсандык маанисин билишет.
Математика
Сандар жана көлөмдөр .
Нөлдөн
Буюмдарды

миллионго

чейинки

сандарды

жазуу

жана

окуу.

эсептөө.. Класстар жана разряддар. Кошулучулардын

суммасы катары көп орундуу сандар менен тааныштыруу. Сандарды
салыштыруу жана сандардын тартиби, салыштыруу белгилери.
Салмакты өлчөө бирдиктери (грамм, килограмм, центнер, тонна);
көлөм бирдиги (литр), убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир
тектүү өлчөө бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир

тектүү

көлөмдөрдү салыштыруу жана эсептөө. Көлөмдүн үлүшү (жарымы,
үчтөн бири, төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
Арифмет икалык амалдар.
Кошуу,
амалдардын

кемитүү,

көбөйтүү

компоненттеринин

жана
аттары,

бөлүү.

Арифметикалык

белгилери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз
бир компонентин табуу.
Кашаалуу жана

Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма.

каша асыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби.

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө
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арифметикалык

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу
жана топтоо; сумманы жана айырманы санга көбөйтүү).
Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу , көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү текшерүү
аракеттер,

тууралыгын

ыкмалары
баалоо,

(алгоритм, тескери иш -

жыйынтыкты

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).
Текстт ик маселелер менен иштөө
Тексттик

маселелерди

Мамилелерди

камтыган

арфметикалык
маселелер:

(мынчага аз, мынча эсе аз)

жол

эсеге

менен

көп,

чыгаруу.

мынчага

көп

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын
жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү

жолун

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар
жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны

жана анын

жалпы

үлүшү табуу боюнча маселелер.
Мейкиндик мамилелер. Геомет риялык фигуралар. Предметтердин
мейкиндикте жана жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору ылдый, оң-сол, ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык,

бурч, көп бур чтук, үч бурчтук, тик

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга
чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык
фигуралар.
пирамида,

Таануу

жана

айтуу:

цилиндр, конус.

Геомет риялык көлөмдөр
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куб,

шар,

параллелепипед,

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.
узундугу. Узундук

Үзүк

бирдиги (мм, см, дм, км).

сызыктын

Периметр. Көп

бурчтуктун периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ).
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.
Маалымат менен ишт ө ө.
Эсеп,

көлөмдү

өлчөө

менен

байланышкан

маалыматтарды

чогултуу жана берүү, алынган маалыматты турукташтыруу, талдоо.
Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй
туюнтмаларды түзүү («жана», «жок», «эгер ... анда ...», «чыныгы /
жалган

экенин

...»,

«ар

бири»,

«баардыгы»,«кээ

бири»).

Предметтердин, сандардын, геометриялык фигуралардын катарын
(чынжырын) эреже боюнча даярдоо. Маалымат

издөө планын,

жөнөкөй алгоритмин, жазуу, түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны
окуу жана толтуруу.
Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)
Мекен
көрүүсү

таануу

окуу

предметин

окуунун

натыйжасында,

начар окуучулар табигый, коомдук обьектилер

жана

кубулуштар бирдиктүү дүйнөнүн бир бөлүгү катары элестөөлөрүн
кеңейтүүгө, системалаштырууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк
алышат,

адам жана коом

багытталган

жөнүндө

практикалык тажрыйбага

билимдин негиздерин өздөштүрүшөт,

бирдиктүү көз карашта болушат.
Көрүүсү начар окуучу үйрөнөт:
Адам жана табият :
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дүйнөгө

 Көрүүсү

жана

өзгөрүүсүз

анализаторлорун

пайдалануу

аркылуу, жандуу жана жансыз жаратылыш объектилерин жана
кубулуштарды тааный билүүнү;
 берилген

алгоритм

негизинде

жандуу

жана

жансыз

жаратылыштын изилденген объекттердин жана кубулуштардын
сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин бөлгөндү;
 жандуу жана жансыз объ ектилери мүнөздүү касиеттери же
тышкы

белгилери

объектилердин

боюнча

салыштырып,

изилденген

жөнөкөй классификациясын аткарууга;

 чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.


керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол
менен

жасалган

ар

түрдүү

маалыматтык

(табигый илимдердин сөздүгү,
менен жаныбарларды

басылмаларды

карталар атласы, өсүмдүктөр

аныктоочу, анын ичинде компьютер

каражаттарын) пайдаланууга;
 кубулуштарды

түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус,
карта, план);
 Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй
мамилелерди аныктоо; табият сыйлоо зарылдыгын түшүндүрүү
үчүн аларды пайдал анууга;
 сергек жашоо
эрежелерин

зарылдыгын түшүнүп, коопсуз жүрүм -турум

сактоого;

жеке

гигиенаны

бекемдөө

жана

саламаттык сактоо үчүн адам денесинин түзүлүшү жана иштеши
жөнүндө билимди пайдаланууга;
 калган көрүүнүн ролун жана аны коргоо маанисин т үшүнүү;
 практикалык иштерди
жазуу жана

жүргүзүүдө алынган

маалыматтарды

иштеп чыгуу үчүн МКТ куралдарын

(диктофон, микрофон ж.б.);
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колдонууну

Адам жана коом :
 Кыргыз

Республикасынын

рельефтүү
аркылуу

жол

менен

таануу;

мамлекеттик

жасалган

борбордун

жана

белгилерин

куралдарды

пайдалануу

райондун

белгилүү

жерлерин сүрөттөө; дүйнөнүн рельефтүү картасынан Кыргыз
Республикасынын


коомдук

табууну;

топтордогу

мамилелерине
топтордун),

ак

адамдардын

(үй-бүлө,

курбулардын

ниеттүүлүк

жана

карым -катнаш

тобу,

руханий,

этникалык

адеп -ахлактык

ийкемдүүлүгүнө, этикалык сезимдердин позициясында, анын
ичинде

алардын

башка,

адамдарга

боорукерлигин жана түшүнүү

ой -сезимдерин,

мамилеси боюнча

адамдарга

баа берүү.
Музыка
Музыканы изилдөө натыйжасында, көрүү сү начар окуучулар
сезимдик активдүү кабылдоо аркылуу музыкалык маданияттын
негиздери калыптанат.
Көрүүсү

начар окуучуларда

адамдын руханий жана адеп -

ахлактык өнүгүшүнө адам жашоосунда музыка жана анын ролу
ролу

тууралуу

музыкалык

баштапкы

маданияттын

элестөөлөр
негиздерин

калыптанат.
(анын

Окуучулар

ичинде,

музыкалык маданиятынын материалында) үйрөнүшөт.

кыргыз
Алардын

музыка искусствосуна жана музыкалык ишмердүүлүккө көркөм
табити жана кызыгуусу
жана

музыкалык

өнүгөт. Алар музыканы кабыл алганды

чыгармаларга

өз

мамилесин

билдирүүгө

үйрөнөт; театралдык жана музыкалык -пластикалык чыгармаларды
жаратып

жатканда,

чыгармаларын

импровизация

аткарууда

учурунда,

музыкалык

тажрыйбасына ээ болушат.
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үн

образдарды

жана

хор

колдонуу

Көркөм

өнөр жана эмгек.

Көрүүсү начар окуучулар
Куралдар

менен

иштөө

ыкмалары, ар кандай көркөм

материалдар менен иштөөгө үйрөтүү.
Көрүү

кабылдоонун

негизинде

буюмдарды

изилдөө

көндүмдөрүн өздөштүрүү (анализ, сезүү эталондору формадагы
мүнөздүү өзгөчөлүктөрү боюнча тандоо , башка объекттер менен
окшоштугу жана айырмачылыктары, түс менен өз ара байланышы,
текстура) бардык анализаторлор аркылуу алынган маалыматтарды
пайдалануу.
Түс, контурдун, силуэт чиймелер, схемалар, көркөм белгилер,
талдоо,

буюмдарды

жана

аны

курчап

тур ган

чындык

сүрөт,

айкел,

көркөм

жасалга

тутум

боюнча

кубулуштарын. ойлоп элестетүү.
Реалдуу
негиздерин

сүрөт

тартуу,

өздөштүрүү.

табияттан

тартуу,

эс

элестетүү (натюрморт, пейзаж, адамдар, айбандар, өсүмдүктөр).
Жаратылыш

жана кооздук түрлөрүнүн ортосунда окшоштуктар

жана айырмачылыктар.
Көркөм

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: курамы,

түрлөрү, ритм, сызык, түсү, көлөмү жана текстура.
Адамдын

турмуштук чөйрөсүнүн объекттерин моделдерин

түзүү. Моделдөө жана кагаз пластикасынын негизги көндүмд өрүн
өздөштүрүү.
Чийме,

сүрөт,

аппликация,

айкел,

көркөм

долбоор,

өз

долбоорун жүзөгө ашыруу үчүн көркөм каражаттарын тандоо жана
пайдалануу.
Түс, обон, курамы орун, эреже, мейкиндик, чийин, көлөм, так,
материал

фактурасын колдонуп чыгармачылык менен иш төөдө

маанайын өткөрүү.
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Жекече

жана

жамааттык

иште

технологиялар жана материалдарды
аппликация,

фотография,

ар

кандай

көркөм

пайдалануу ( коллаж, граттаж,

видетартуу,

кагаз

пластика,

гуашь,

акварель, пастель, бор, тушь, карандаш, фломастер, пластилин,
чопо, карандаш, сыя, карандаш, маркерлер, ылай,

кол жана

табигый материалдарды моделдөө).
Салттуу эмес чагылдыруу ыкмаларын пайдалануу.
Көркөм

искусство

чыгармаларын

мазмунун

каражаттарын талкууга катышуу, чыгармага

жана

болгон мамилесин

билдирүү.
Табигый мат ериалдар менен ишт өө
Табигый

материалдар

(табигый түрлөрү,

жөнүндө

түшүнүктөр

кайда пайдаланылат). табигый материалдарды

жыйноо.

табигый

материалдар

аспаптар

(шибеге,

кайчы),

эрежелер.

башталгыч

Табигый

менен

жана

алар

иштөөдө
менен

колдонулган

иштөө

боюнча

материалдар менен иштөөдө жумуш ордун

уюштуруу. Бөлүктөрүн бириктирүү (чопо, курч таяк) методдору.
Кургатылган жалбырактар (аппликация, көлөмдүү буюмдар) менен
иштөө. Балаты тобурчагы менен иштөө. Саман
Эмен

тобурчагы нан

чөп менен иштөө.

оюнчук даярдоо. Жаӊгак кабыгынан

(аппликация, көлөмдүү буюмдар)

оюнчук даярдоо.

Кийизден

жасалган буюмдар.
Кагаз менен иштөө
Кагаз (кагаз буюмдары) жөнүндө негизги маалыматтар. Кагаз
сорттору жана түрлөрү (жазуу кагаз, басып чыгаруу кагаз, сүрөт
тартуу, ным соруучу / тазалык, сырдалган кагаз). Кагаз түсү,
формасы

(үч бурчтук, чарчы, тик бурчтук). Кагаз

үчүн аспаптар жана материалдар. кагаз менен
уюш. Кагаз жана картон менен иштөө түрлөрү:
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жана картон

иштөөдө иш ордун

кагазды белгилеп ченөө.

Кагазды сарамжалдуу

белгилеп

ченөө. Ченөө ыкмалары:
-

калыптын жардамы

менен

белгилеп ченөө. "Калып"

жөнүндө түшүнүк. Калып менен иштөө эрежелери. Геометриялык
фигураларды

үлгүлөө

калыбын белгилөө

тартиби.

тартиб и.

Геометриялык

Татаал

фигуралардын

тарам калыптарды

белилеп

ченөө;
- чийме шаймандарын (сызгыч,
менен белгилөө. Сызгыч,
колдонуу

бурчтук, циркуль) жардамы

бурчтук, циркуль түшүнүгү. Аларды

жана түзүлүшү;

- чиймеге таяныч

менен ченеп эсептөө. "Чийме"

түшүнүгү.

Чийилиш сызыктары. Чиймени окуу.
Кагазды

кайчы

Кайчыны колдонуу

менен кесүү. Кагаз

кесүүчү

аспаптар.

эрежелери. Кайчы менен иштөө эрежелери.

Кайчы кармоо. Кайчы менен кесүү ыкмалары "кыска түз сызыкты
бойлото"," бойлото

кесүү"; "Кыска түз сызык б оюнча кесүү";

"Узун сызык боюнча кесүү ";

"Тик бурчтарын тегерете кесүү

түрлөрү"; "тегерек сүрөттөрдү кесүү"; "Кемчиликсиз бир ийри
сызык (айлана) боюнча кесүү ". кесүү ыкмалары " эки бүктөлгөн
кагаздан симметриялуу кесүү "; " бир нече жолу бүктөлгөн каг азды
симметриялуу кесүү "; "бөлүктөрдү көбөйтүү."
Кагаз үзүү. Бүктөм боюнча кагаз үзүү.
Кагаз барагын

Кагазды бойлото үзүү.

кичинекей бөлүктөргө (кагаз мозаикасы)

бөлүү.

Контур боюнча (аппликация) үзүү.
Кагаздан фигураларды

бүктөп

(оригами)

жасоо. Кагаз

бүктөө ыкмалары: "үч бурчтукту жарым бүктөө", "чарчыны бурчтан
бурчка бүктөө", " тик бурчтукту жарымында бүктөө"; " тараптарды
борбордон ортосунда бүктөө" ж.б.
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Кагазды

тоголотуп ийлөө жана бүктөө .

ийлөө жана кагазды

уучуна тоголотуу

Манжалар менен

(жалпак жана көлөмдүк

аппликация).
Кагаз жана картондон куруу

(геометриялык телолордун

негизинде, жалпак бөлүктөрдөн (цилиндр, конус), кутучаларды
өндүрүү).
Буюм
менен,

бөлүктөрүн бириктирүү . Чаптама байланыш. Клей

кисточка

техникалары,

менен

иштө ө

"чекит",

эрежелери.

"үзгүлтүксүз".

Чаптама

байланыш

Бөлүктөрдү

тешик

байланыштыруу (тешик кулпу).
Картондук-тыштоо иштери
Картон

(картон

пайдалануу)

Картон сорттору. Картон

боюнча

негизги

маалымат.

касиеттери. Картон азыктары. Куралдар

жана жабдуулар. Тышталган буюмдар. Картон четин
ыкмалары: "картон кагаз'', « кагаз сапчалары»,

көркөмдөө

«картонду барак

менен көркөмдөө."
Текстилдик материалдар менен иштөө
Жип

жөнүндө негизги маалымат (жиптер кайдан алынат).

Жипти пайдалануу. Жиптин касиеттери. Жип түстөрү. Жип менен
кантип иштөө керек. Жип менен иштөөнүн түрлөрү:
Картонго жип ороо (жалпак оюнчуктар, кисти).
Жипти байлаштыруу (мөмө, а киши айкел, гүл).
Тигүү. Тигүү үчүн аспаптар. Тигүү ыкмалары: "ийне жогору ылдый"
Сайма саюу. жиптен эмне жасалат. Сайма: саймалар "эки ыкма
менен саюу" "түз ийне" , "саймалар кураштыруу, ийилген жипти"
эки кадам ".
Дене тарбия
Дене т арбия боюнча билимдер
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Дене тарбия
Дене тарбия боюнча окутуунун натыйжасында көрүүсү начар
окуучуларда

дене

соолугуна, окууга,

тарбиянын,

кыймылдуу

ишти жакшыртууга,

оюндардын

ден

маанисин, денелик

гармониялуу, адеп -ахлактык жана коомдук өнүгүүгө

көмөгүн

түшүнүүгө үйрөнүшөт. Алардын дене тарбия каражаттары аркылуу
өзүн-өзү жөнгө салуу боюнча алгачкы көндүмдө рү калыптанат.
Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо,
басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык
сапаттары

(күч,

ийкемдүүлүк,

ылдамдык,

тең

чыдамкайлык,

салмактуулук)

калыптанат.

координация,
Дене

тарбия

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузулууларын алдын
алууга жардам берет. Көрүүсү

начар окуучуларда

көнүгүүлөрү менен машыгуу зарылдыгы
Дене тарбия боюнча сабактар

дене тарбия

калыптанат.

карама - каршылыктарга

жана

врач –офтальмологдун сунуштарын эске алуу менен жүргүзүлөт.
Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар кандай
формаларын

жүзөгө ашыруунун системасы катары. Жөө басуу,

чуркоо, секирүү, тоо -ташка, сойлоп, басуу, лыжа тебүү, сүзүү адам
кыймылынын маанилүү каражаты катары.
Дене
окуу

машыгуу учурунда к ырсыкты

ордун

уюштурууну,

алдын алуу эрежелери:

кийим -кечек,

бут

кийим

жана

жабдууларды тандоо.
Дене тарбия жана биринчи конкурстардын өнүгүү тарыхы.
Дене

тарбиянын

эмгек

жана

аскердик

иш -чаралар

менен

байланышы.
Физикалык

көнүгүүлөр дененин физик алык өсүшүнө жана

өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана негизги
физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен байланышы.
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Негизги

физикалык

сапаттарын

мүнөздөмөсү:

күч,

ылдамдыкты,

чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук. Физикалык
жүк жана жүрөк согушунун өсүшүнө тийгизген таасири.
Спортт ук иш-ыкмалары.
Күн

тартибин түзүү. Жөнөкөй

аткаруу,

чыӊдоочу жол -жоболорду

жана алардын булчуӊдардын, дене калыбына, негизги

физикалык

сапаттарды

көнүгүүлөрдүн

өнүктүрүүгө,

топтомдору;

күнү

өнүктүрүү

(эртең

боюнча

менен

машыгуу,

fizkultminutki) режиминде саламаттык сактоо боюнча иш -чараларды
жүзөгө ашыруу.
Физикалык

өнүгүү жана физикалык даярдыгына

байкоо жүргүзүү (4 ч.).

өз алдынча

Дене узундугу жана дене калыбынын

абалды жана физикалык касиеттерин к өрсөткүчтөрү . Машыгуу
учурунда жүрөктүн кагышын өлчөө. Таза
оюндарды уюштуруу

абада ойной турган

(спорт аянтчаларында жана спорттук залда

жүрүм-туруму).
Машыгуу учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:
сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды
тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык көнүгүүлөр. Физикалык көнүгүүлөрдүн
физикалык сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө
таасири, көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги
физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиян ын
байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Спорттук

иш-ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.

Дененин

туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги
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физикалык сапаттарды ө нүктүрүү үчүн машыгуу топтомун аткаруу;
күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо

боюнча иш -чараларды

аткаруу; (эртең мененки машыгуу, физкультминуткалар).
Өз

алдынча оюндар жана оюн -зооктор. Таза

абада ойной

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында
жана спорттук залда). Оюндардын
мыктылык.

эрежелерин сактоо. Физикалык

Дене -бойду туура кармоо, анын

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,

ооруларын алдын

физкультминуткалар

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды

өнүктүрүү

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн
топтому.

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо

ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

аракеттери; мугалимдин
тизмеде

командалары

аткаруу.

жана

колоннада тизме

көрсөтмөсү менен жөнөкөй

Буюмдар

менен

ыкмалары.

буйруктарын

(гимнастикалык

таяктар,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар жок
көнүгүүлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
Таяныч секириктер : гимнастикалык эшекке
ишке

ашыруу

үчүн

имитациялык

көнүгүүлөр

чуркап чыгууну
(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу,
жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга
чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык так тадан басуу аркылуу жоюу
кыймылдары.

Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга

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

аны

так

жана

аяр

коюу
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(предметтер:

шарлар,

гимнастикалык

таяктар,

обручтар,

скамейкалар,

мат,

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).
Жеӊил ат лет ика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.

Чуркоо менен басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп,
старт менен

ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку

баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка,
бийиктикке; аттап секирүү.
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
3.1.3.

Инклюзивдик билим берүү

мектептин көрүүсү
берүү

боюнча

болжолдуу

идеялары менен иштеген

начар окуучулардын

жалпы

билим

программасын

башталгыч билим

бер үүнүн

ылайыкташылган

өздөштүрүүнүн

белгиленген

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо с окур окуучулардын өзүнчө предметтер
боюнча, коррекциялык -өнүктүрүү
пландаштырылган натыйжаларга
Окуу

предметтерин

аймактын

курстары боюнча

жетишүү болуп саналат.

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктер менен байланышкан предметтик жыйынтыктарды
баалоо системасы,
жетишкендиктеринин

көрүүсү

начар окуучулардын

динамикасын
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баалоону

билим алуу

камтыйт

жана

окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү баалоо менен предметтик
мазмунду

өздөштүрүү денгээлин

Көрүүсү

начар окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы
аныктоодо

баалоону камтыйт.

жетишкендиктерине

баа

берүү

жолдорун

төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:

1) өнүгүүүнүн жекече жана типологиялык өзгөчөл үктөрүнө жана
сокур окуучулардын атайын билим алуу муктаждыктарына жараша
баалоону чектөө;
2) сокур окуучулардын психикалык жана коомдук өн үгүүсүн,
жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүнд өгү өзгөрүүлөрдү изилдөө менен,
жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;
3)

сокур

окуучулар

өздөштүрүү

үчүн

БББ

жыйынтыктарындагы

ЖББЫБПтын

жетишкендиктерди

өлчөө параметрлерди, критерийлерди
биримдиги
БББ

мазмунунун
баалоодо

жана инструменттердин

калыс баалоону камсыз кыла алат.
ЖББЫБПты

окуучулардын

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө билим

берүү иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле кылуу, баа
берүү үчүн

үч топтогу күтүлгөн натыйжаларга жетүүг ө жол берет

: жеке, метапредметтик жана предметтик.
Көрүүсү

начар

окуучунун

күчтүү

предметтер боюнча сабакта ийгилик
балдар

жагы

болуп

саналган

жагдайын түзүү зарыл, бул

кээде ага жардам сурап кайрылуусуна жол т үзөт. Башка

сөз менен айтканда, мугалимдер сабакта окуучулар атайын билим
алуу

муктаждыктары

башкаларга жардам

бар

балага

гана

бергендей кылып,

активдүү катыша алгандай куруу керек.
зарыл

жана

пай далуу

сезүүгө

берип

эмес,

ар бир бала

ал

бала

сабакка

Ошентип, бала өзүн

жөндөмдүү

болот.

Жеке

жетишкендиктерин баалоо мониторинг жүргүзүү учурунда жүзөгө
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ашырылышы мүмкүн, баа берүүн үн мазмуну инклюзивдик билим
берүүнүн

негизги

принциптерин,

денелик

өзгөчөлүктөрүн ,

окуучулардын акыл -эс жана

жекече

атайын

би лим

керектөөлөрүн эске алуу менен билим берүү уюму

берүү

тарабынан

аныкталат.
Окуу сабактарын өздөштүрүү менен байланышкан предметтик
натыйжаларга баа берүү объектиси, андан ары күнүмдүк жашоо
шартка көнүү боюнча окуучулардын

окуу-таанып билүү, окуу-

практикалык маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат.
Жыйынтыктоо баалоо

сабактагы кыймылдарды

ийгиликтүү

өздөштүрүүсүн контролдоо менен чектелет.
Баалоо программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:
1) стандарттын мазмунунда к өрсөтүлгөн жыйынтыктардын толук
тизмеси

баалоо

белгиленген

критерийлери

катары

натыйжалардын

кызмат

тизмеси

билим

кылат.

Ошол

бер үү

уюму

тарабынан өз алдынча кеӊейтилиши мүмкүн;
2)

ар

бир

жыйынтыктын

көрсөткүчтөр үн

жана

баалоо

көрсөткүчтөрүнүн тизмесин.
Пландаштырылган натыйжаларга жетишкендиктерин баалоо
толук болуш үчүн ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрдүн) пикирин
эске

алуу

керек,

анткени

баалоонун

маанилүү

параметри

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

турмушунда,

өз

да ярдыгын

жана

жөндөмдүүлүгүн

көрсөтүүсү болуп саналат.
Жыйынтык
алар

баага предметтер боюнча

билим берүүнүн

жөнүндө

чечим

кабыл

кийинки
алуу

натыйжалар чыгарылат,

баскычка өтүү мүмкүнчүлүгү

үчүн

колдонулат.

Түзөтүү

-

өнүктүрүүчү аймактын курстардын м азмунун өздөштүрүү менен
байланышкан

жыйынтыктар Стандарттын талаптарына ылайык
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акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок окуучунун жеке делосуна
"укту" деген жазуу түрүндө чагылдырылат.
Окуучуга

карата

баалоо

жүрүшүндө, о.э.

2022-жылы

педагогикалык

анын

аккредиттөөнүн

кадрларды аттестациялоонун

чегинде жүзөгө ашырылат.
Бул

окуучулардын

жыйынтыктарындагы

БББ

жетишкендиктерди

ПМПКлардын

мониторинг

натыйжаларын

эске

натыйжаларга

ЖББЫБПты

изилдөө

алуу

жетишүүгө

менен
акыркы

өздөштүрүү

баалоо
жана

мүнөздөмөлөрү

өнүктүрүүнүн
баа

жүрүшүндө

берүү

к үтүлүүчү

жыйынтыгына

негизделген.
3.2. Мазмундуу бөлүм
3.2.1. Көрүүсү начар окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу
иш-аракеттерин (ЖОИ) калыптандыруу программасы.
Окуу

сабактар

боюнча

жалпы

иш-аракеттерин

көрсөткөн,

сокур окуучулардын жалпы (универсалдуу) окуу иш -аракеттерин
калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык

компоненттеринде

окуучулардын

кеӊири

багыт

алуусуна,

сокур

таанып билүү жана билим берүү максатарын

өнүгүүсүнө өбө лгө түзөт.
ЖОИ программасы
таанып-билүүчүлүк

окуучулардын инсандык, жөнгө салуу,

жана

коммуникативдик

иш -аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Инсандык жалпы окуу


иш -аракеттерине төмөнкүлөр кирет:

мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окууч унун ички абалы,

мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт алуу жана
"Жакшы окуучу" үлгүсүн кабыл алуу;
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коомдук, окуу таанып -билүү жана тышкы себептерди камтыган

окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;


билим

берүү

материалдарына

окуу -таанып

билүү

кызыкчылыктары;


сезүү-кабылдоо

ишине

муктаждыкты

өнүктүрүү,

окутуу

маселелерин сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды колдонуу
жөндөмү;


мугалимдердин,

түшүнүү

боюнча,

ийгиликсиздиктин

балдардын,
окутуу

ата -энелердин

ишмердүүлүгүндөгү

баалоосун

ийгиликтин

/

себептерин түшүнүүгө багыт алуу;



өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;



коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш -

курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун кабыл
алуу;


негизги адеп-ахлак нормаларын жана аларды ишке ашырууга

багыт алуу;


сергек

жашоого

(анын

ичинде

өзгөрүүсүз

анализаторлор

коргоо: калган көрүү, угуу, теринин сезгичтигин, ж.б.) орнотуу,
аны реалдуу жүрүм-турумда жана иш -чараларда ишке ашыруу;


кыймылдуу активдүүлүктүн



өз

алдынчалуулук,

зарылдыгы, мобилдүүлүк;

активдүүлүк ,

коомдук-

турмуштук

көз

карандысыздыкка багыт алуу;


экологиялык

маданияттын

баалуулуктарын кабыл алуу,
сарамжалдуу,

негиздери:

табигый

өз ишмердүүлүгүндө

саламаттык -жүрүм-турумдун

дүйнөнүн

экологиялык,

нормалары

ээрчүү

даярдыгы;


дүйнө

жана

улуттук

көрк өм

негизинде сулуулук жана эстетикалык


маданият

таанышуу

сезимин өнүктүрүү;

жеткиликтүү искусство түрлөрүн билүү.
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менен

Жөнгө салуучу жалпы окуу иш-аракеттери төмөнкү көндүмдөр
менен көрсөтүлгөн:


окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;



мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте

жаңы окуу материалында


коюлган тапшырмалар

ылайык


иш -аракет кылуу;
боюнча, ишке ашыруу шарттарына

иш-аракеттерин пландоо;

натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү

жана

акыркы

текшерүү жүргүзүүнү;


милдеттерди

жыйынтык

деӊгээлинде баа

талаптарына

берүү, иш -аракеттерди

ылайык

тиешелүү

жүзөгө

ашыруунун

тууралыгын баалоо;


мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын

сунуштарын жана


сакталган

баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;

анализаторлорду

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;


иш-аракет

аларга

баа

өзгөрүүлөрдү

аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,
берүү

жана

жасап,

бул

эсепке

алуунун

маселени

негизинде

чечүүнүн

зарыл

натыйжалары

жөнүндө жазууну пайда ланууга;


зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана

кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;


Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

аракеттерди кылуу.
Таанып билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар менен
көрсөтүлгөн:
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окуу максаттарын

үчүн

ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө

(рельефтүү -чекиттик

негизинде)
китептерди

окуу
ачык

Брайл

китептерин,

арибин

пайдалануунун

энциклопедияларды,

маалыматтык

мейкиндикте,

контролдонуучу Интернет мейкиндигинде

маалымдама

анын

ичинде

окуу (анын ичинде

электрондук, санариптик);


дүйнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты рельефтүү -

чекиттик Брайл арибин колдонуп, үн жаздыруу, жалпак жазуу
аркылуу жазышат, анын ичинде МКТ инструменттерин колдонуу;


маселелерди

чечүү үчүн белги -симвоолдук каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;



көркөм жана окуу тексттерди мазмундук кабыл негиздерин

билип,

билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүн

тийи штүү

маалыматтардан (биринчи кезекте тексттерден) аныктоо;


аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу

жана

классификация

сыяктуу

логикалык

операцияларды

критерийлерди жана негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;


айлананын кубулуштарын

изилдөө алкагында

себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;


объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

алардын

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;


аналогияларды түзүү;



маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;


билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

сезүү жана логиканын байланышын орнотуу;


ишмердүүлүктүн толуктоочу усулдарына ээ.
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Коммуникативдик

жалпы

окуу

иш -аракеттер

төмөнкү

көндүмдөр менен көрсөтүлгөн:


Коммуникативдик

милдеттерди

ишке

ашыру у

үчүн

зарыл

болгон каражаттарды туура колдонуу, монологдук айтып берүүнү
колдоонуу
аралыктан

менен

ишке

баарлашуу

ашыруу,

ИКТ

каражаттарын

каражаттарын

колдонуу

жана

аркылуу

баарлашуунун диалог формасын өздөштүрүү;


ар түрдүү

ойлорду эске алып жана к өйгөйлөрдү чечүү үчүн

кызматташуу позициясына умтулуу;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн жолдору боюнча ар кандай басым

жасоо;


монологдук айтып берүүнү куруу

баарлашуу каражаттарын

туура колдонуу,

баарлашуунун диал ог формасын өздөштүрүү;



оозеки

тапшырмалардын

туура

толуктоочу ыкмаларды,

калган көрүүнү

кантип колдонууну

ар

кандай

чечүү

үчүн

билүү;


шериги

менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес

каражаттарды колдонуу.


жалпы

окуу

иш-аракеттерин

калыптандыруу,

сокур

окуучулардын жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, таанып
билүүсүнүн
сабактан

өнүгүү

маселелерин

тышкаркы

чечүүнү

иш -чараларда

коррекциялык- өнүктүрүүчүү

камсыз
жана

аймактын

кылуучу,
сабактарда,

курстарында

ишке

ашырылат.
Башталгыч билим берүү баскычында жалпы окуу иш -аракеттерин
калыптандыруу
"Математика",

"Кыргыз
"Мекен

/

орус

таануу
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тили",

(адам,

"Адабий

жаратылыш,

окуу",
коом)",

"Технология (эмгек)" "Көркөм искусство"," Музыка "," Дене
тарбия " сыяктуу окуу сабактарында
Жалпы

(универсалдык)

ишке ашырыла т.

иш -аракеттер

төмөнкү

окуу

предметтердин алкагында калыптандырылат:
"Кыргыз / орус тили":


анализдөө, салыштыруу, себеп -натыйжалык байланыштарды

түзүү боюнча логикалык аракеттер;


символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты

тамга менен);


билимдердин структуралаштыруу;



билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;



окуу иш-аракеттерин алгоритмизациялоо;



ой-жүгүртүүнүн логикалык тизмегин түзүү;



оозеки жана жазуу кебинде аң -сезимдүү жана эрктүү сүйлөө;



моделдештирүүү ( мис, сөз түзүмүн схема түзүү менен) жана

моделди кайра куруу (сөз бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү);


пландаштыруу,

контролдоо

жана

жыйынтыктын

натыйжалуугун текшерүү;


жаш

курагына

тийиштүү

кептин

формаларын

жана

функцияларын, анын ичинде толуктоочу фун кциясын пайдалануу.
"Адабий окуу":


сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур

окуучулардын,

"Мен-образын" түшүнүүнү;


окуучулардын жеке сезүү системасына каармандын тагдырына

көз салуу аркылуу окуучунун

инсандык

калыптандыруу;
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багыт

алуусун



адабий чыгармалардын каармандарын

сезимдик натыйжалуу

аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу

негизинде өзүн -өзү

аныктоо жана өзүн таанып билүү;


жаратылышты сүйүү сезими;



каармандардын

аракеттеринин

мазмунун

жана

маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;


дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун

негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин иштеп чыгуу;


каармандардын

аракеттеринин

мазмунун

жана

маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;


окуялардын

сүрөттөрүн

жана

каармандардын

иш -

аракеттерин оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра
түзүү);


баарлашуу

максаттарын,

анын

ичинде

угуучунун

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын
пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу;


окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык

себеп- ырааттуулугун түзүү;


олуттуу жана кошумча маалыматтарды бөлүү менен адабий

чыгарманын планын куруу;


билимдерди түзүмдөштүрүү;



өз оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;



көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;



билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);


"көргөн – начар көргөн", "начар көргөн – начар көргөн"

системасынын координаттарында өнөктөштөр менен кызматташуу;
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Окулган чыгармаларды жана башка

иштерди талкуулоодо

"сокур-сокур" системасынын координаттарында өнөктөштөр менен
кызматташуу.
"Чет тили":


окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;



ар

кандай

баарлашуу

милдеттерди
өзгөчө

аткаруу

коммуникативдик

каражаттарды,

кеп

шайкеш пайдалануу,

монологдук пикир түзүү,

үчүн

каражаттарын
жөнөкөй диалог

куруу;


оозеки жана жазуу кебинде



маектешинин

кептик пикир куруу;

уга билүү, күнүмдүк темалар боюнча экинчи

тарапка өз пикирин билдирүү жана түшүнүктүү түрдө жөнөкөй
маек алып баруу;


чет тилин үйрөнүүдө көргөн – начар көргөн", "начар көргөн –

начар көргөн"

системасынын координаттарында өнөктөштөр

менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө;


маданияттар

аралык

диалогдун

компетенттүүлүгү,

өлкөлөргө жана элдерге карата оң маанай деңгээли ндеги

башка
ички

позициянын калыптануусу.
" Чет тили" курсун үйрөнүү учурунда кенже


окуучулар:

эне тили сабактарында алынган ыкмаларга негизделген текст

менен иштөө ыкмаларын жакшыртышат (аталышы боюнча тексттин
мазмунун алдын алуу, тексттеги сүрөттөргө
көчүрүүнү,

ошондой

эле

тексттен

сүйлөмдөрдү жазууну, жана башкалар);
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өзүнчө

ы лайык, текстти
сөздөрдү

жана



сөз маанисин сөз түзүү элементтерин колдонуу менен сөздүн

маанисин ачуу боюнча ар түрдүү ыкмаларды үйрөнүү; синоним,
антонимдерди; контекстке байла ныштуу;


жалпы кептик байланыш ыкмаларын жакшыртышат, мисалы,

сүйлөө калыбын пайдалануу менен маекти баштоо жана токтотуу,
суроо берип жана кайра сурап маекти колдоо;


өзүн-өзү башкара билүү, өзүн өзү сыйлоо сезимин билүүгө

үйрөтүү;


тапшырмаларды өз алдынча (мультимедиа колдонмолор болуш

керек) атайын компютерди колдонуу менен аткарууну үйрөнүшөт.
Жалпы билим берүүчү жана атайын билим берүү көндүмдөрү,
ошондой эле коомдук -маданий маалымат алуу, сүйлөө ишинин
негизги

түрлөрү

процессинде

менен

байланыш

калыптанат.

мүмкүнчүлүкт өрүн

Ошондуктан,

алар

түзүү

тематикалык

пландаштырууда өз алдынча бөлүнбөйт.
"Математика":


математикалык маселелерди чечүүдө логикалык жана

алгоритмдик иш уюштуруу;


коюлган максатына жана аны ишке ашыруу шарттарына

ылайык


иш-аракеттерин пландаштыруу;

натыйжа боюнча акыркы

жана кадамдык контролду ишке

ашыруу;


маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттердин ыкмаларды жана

натыйжасын

айырмалоо;



максатка жетүү үчүн



олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация (мис,

жол тандоо;

объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);
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элементардык маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;



математика сабактарында

көрбөгөн"

"сокур -сокур", "көргөн -

системасынын координаттарында математикалык жана

практикалык маселелерди чечүүдө, мисалы д үкөндөн эсептөө
сыяктуу, өнөктөштөр менен иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушат;


практикалык милдеттерди ишке ашырууда математикалык

кепти аң-сезимдүү пайдаланышат.
"Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)":


алардын өлкө үчүн сыймыктануу сезимин түзүү, Кыргызста нда

олуттуу тарыхый окуяларды билүү;


өз өлкөсү, шаары үчүн сүйүү сезими; өз улутун сезүү;



Кыргыз

маданиятын

Республикасынын

элдеринин,

дүйнө

элинин

жана каада -салттарын урматтоого;



окуу ишин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүүлүгү;



экологиялык маданиятты калыптандыруу: табигый дүйнөнүн

баалуулуктарын кабыл алуу, өз ишмердүүлүгүндө экологиялык,
жаратылышты

коргоо

жана сарамжалдуу пайдалануу,

саламат

жүрүм-турум нормаларын колдонуу;


негизги адеп -ахлактык нормаларды жана башка адамдар га,

коомдук топтор жана жамааттар арасындагы

мамилелеринин

эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу боюнча багыт алуу;


сергек

жашоону

анализаторлор

орнотуу

коргоо

бузулууларына)реалдуу
турумунда


боюнча
жана

(анын

ичинде

начар

иш -аракеттерди жасоо

бардык
көрүүнүн

жан а жүрүм-

аны ишке ашыруу;

белги-символдук каражаттарды

даяр моделдерди

пайдалануу, анын ичинде

кубулуштарын түшүндүрүүдө же объекттердин

касиеттерин аныктоо үчүн;
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жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин

белгилери

же

белгилүү

мүнөзд үү

салыштыруу, сериация жана

касиеттеринин

ышкы

негизинде

аналитикалык жана синтетикалык

ишин жүзөгө ашыруу;


сакталган көрүүнүн маалыматтык - таанып билүү жана

издөө -

багыт алуу ролун шайкеш пайдалануу;


сакталган

анализаторлордун

ишмердүүлүктүн

ар

кандай

толуктоочу жолдорун калыптандырууга шайкеш пайдалануу;


курчап турган дүйнөнү таануууда - "көргөн – начар көргөн",

"начар көргөн – начар көргөн"

"

координаттар системасында

боюнча өнөктөштөр менен иштөө жөндөмү;


ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн

каражаттарын

колдонуу, монолог кебин түзүү,

тиешелүү кеп
кептин диалог

формасына ээ болуу;


өз иш-аракеттерин жана өнөк менен кызматташууну уюштуруу

үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;


дүйнө жөнүндө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматтарды

жазууга, анын ичинде МКТ инструменттерин колдонуу менен;
"Музыка":


дүйнө

жанрлары

жана

улуттук

менен

музыкалык

таанышуунун

маданияттын

негизинде

ар

сулуулук

түрдүү
жана

эстетикалык сезимдерин өнүктүрүү;


музыкалык искусствонун жеткиликтүү түрлөрүн билүү;



музыкалык искусство жөнүндө

эстетикалык элестөөлөргө ээ

болуу;


музыканы эмоционалдуу



музыкалык

кабыл алууну өнүктүрүү;

материалдын

компенсатордук ишмердүүлүк

негизинде

анализаторлордун

жолдорун шайкеш пайдалануу;
1394



жамааттык музыкалык иш -чараларга катышуу;



музыкалык ишмердүүлүктө

(хордо ырдоо, ж.б.) көргөн –

начар көргөн", "начар көргөн – начар көргөн"

системасынын

координаттарында өнөктөштөр менен иштей билүү.
"Көркөм искусство. Тифлографика":


окуу маселесин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүү;



көркөм

иш

жыйынтыгына

окутуу

жана

таанып

билүү

кызыкчылыгы;


окуучулардын

табигый

жана

чыгармачыл

ишмердүүлүгүндө

коомдук -маданий

дүйнөнүн

объекттери

менен

кубулуштарын моделдештирүү жана алмаштыруу;


максатына жана аны чечүү үчүн шарттарына ылайык, ал ардын

иш-аракеттеринин уюштуруу;


жетишкендиктерин

жетиштүү

түшүнүү,

көркөм

жана

жемиштүү иш- натыйжасын баалоого жөндөмдүүлүгү;


суроо

берүү

жөндөмдүүлүгү

(таанып

билүү,

тактоо,

коммуникативдик мүнөздөгү );


билим

чараларды

мейкиндигин
ишке

өнүктүрүү,

ашырууга

кеңейтүү;

сезүү

жемиштүү

көндүмдөрдү,

и ш-

толуктоочу

ыкмаларды туура колдонуу;


чыгармачылык

жана

изилдөө

мүнөзүндөгү

маселелерди

чыгаруу ыкмаларын камсыз кылуу;


зарыл

практикалык

жардамды

туура

талап

кылууга

жана

алууга жөндөмдүүлүк;


көркөм иштин түрлөрү боюнча тажрыйбасын кеңейтүү;



көркөм ишмердүүлүктө

көргөн

–

начар

" көргөн – начар көргөн", "начар

көргөн"

системасынын

өнөктөштөр менен иштей билүү.
1395

координаттарында

"Технология (эмгек)":


предметтик-практикалык маселелерди чечүү үчүн жеткиликтүү

эмгек милдеттерди аткарууга жөндөмдүүлүгү;


аналитикалык-синтетикалык

(салыштыруу,

талдоо,

ишин

маанилүү

жүзөгө

белгилерин

ашыруу

тандап

алуу,

классификация жана алардын синтези) эмгек ишин өздөштүрүү
учурунда;


практикалык ишмердүүлүктө

ичинде


бардык анализато рлор (анын

сакталган көрүүнү) пайдалануу;

суроо

берүү

жөндөмдүүлүгү

(таанып

билүү,

тактоо,

коммуникативдик мүнөздөгү) мугалим жана курдаштары менен
бир беткей

кызматташууда багыт алуу үчүн;

"Дене тарбия":


"Мен образын" спорттук иш -субъект катары

кабыл алуу,

инсандык жеке аныктоо;


ден

соолугун

бекемдөө

жана

сактоо

үчүн

дене

тарбия

маанилүүлүгүн түшүнүү;


коомдук

жана

карандысыздыгы

үй -бүлөдөгү
өнүктүрүү

өз

үчүн

алдынчалуулугу
күндүн

жана

режимин

көз

сактоо

маанилүүлүгүн түшүнүү;


адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү

үчүн дене тарбия маанисин баштапкы түшүнүктөргө ээ болуу;


кыймылдардын негизги түрлөрүн аткаруу боюнча тажрыйбаны

өздөштүрүүгө;


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

тарбия жүрүшүндө били м тапшырманы сактоо жөндөмдүүлүгү;


дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;
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машыгуу учурунда иш -аракеттерди көрсөтүлгөн ырааттуулукта

кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;


машыгуу

учурунда

кыйынчылыктарга

туруштук

берүүгө

түрткү иштеп чыгуу;


өз жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн

жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;


физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын

ала билүүнү;


физикалык машыгуу учурунда жардам берүүнү талап кылууга

жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;


кыймылга

жыйын тыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичине

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып кирүү жөндөмү;


өзгөрүүсүз

анализаторлорду

ыктыярдуу

кыймыл -аткарууда

пайдаланууга;


ишмердүүлүк

ыкмасын

жана

ишинин

натыйжасын

айырмалай билүү жөндөмүнө;


дени

сак

сактоонун,

жана

коопсуз

жүрүм -туруму;

жашоону
дени

сак

жөндөө,
жана

саламаттыкты

коопсуз

жашоо

эрежелерин өздөштүрүү;


кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти

пайдалануу;


машыгуу учурунда

"көргөн - көрбөгөн",

"сокур - сокур "

координаттар системасында улуу адамдар ж ана курдаштары менен
өз ара аракеттенүү жөндөмүнө ээ болуу;
дене

тарбия

сабактарында

баарлашуунун

вербалдык эмес каражаттарын
чыгарууга жөндөмдүүлүгү
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кабыл

вербалдык

жана

алуу, түшүнүү жана

3.2.2. Окуу сабактарынын жана коррекциялык -өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын программасы.
Окуу сабактарынын

программалары

окуучулардын БББ

ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн күтүлүүчү жыйынтыктарына
КР

Стандартынын

Программа

талаптарынын

иштелип

чыгат.

болжолдуу мүнөздө болот жана жана мугалимд ердин

окуу программаларын даярдоодо
саналат.

негизинде

ылайык

Программа

мүмкүн болгон шилтеме болуп

көрүүсү

маселелерди үйрөнүүдө

начар

окуучулар

үчүн

татаал

мүмкүн болгон жекече мамиле ыкмалары

көрсөтүлгөн.
Кыргыз / орус тили:
 жалпы

маданиятын,

коомдук,

жеке

руханий -адеп-ахлактык,

жана

жарандык,

интеллектуалдык

өнүгүшүн,

чыгармачылыгын, ден соолугун сактоо жана бекемдетүүнү
калыптандыруу;
 Кыргызстандын тилдик жана маданий мейкиндик биримдиги
жана көп түрдүүлүгү, тилди

улуттун

негизи

жөнүндөгү

баштапкы элестөө лөрдү калыптандыруу;
 кыргыз

/

орус

тилин

үйрөнүүгө

окуу,

таанып

билүү

жана

майда

кызыгууну калыптандыруу;
 мейкиндикте

багыт

кыймылдарын,
өркүндөтүү,

алуу,

калган

Брайл

тийип

көрүүнү

арибин

сезүү

өнүктүрүү

колдонуу менен

көндүмдөрүн
көчүрүүдө

дептеринде, китепте, мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү,
кыймылдарынын макулдашуусу жана ыргагын өнүктүрүү,
жазууну өздөштүрүүдө, дидактикалык материал менен иштөө
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учурунда

тийип

сезүү

аркылуу

текшерүү

көндүмдөрүн

өнүктүрүү;
 Брайл

системасы

өздөштүрүү

үчүн

боюнча
жазуу

калыптандыруу,

рельефтүү -чекиттик
процессинин

арибин

көндүмдөрүн

бир эле тамганы эки башка абалда

элестетүүнү калыптандыруу: жазууда бир абалда,

окууда

башка абалда, грифель менен жазылган текстти окуу;
 көрүүсү сакталган

окуучулардын

жазуунун жалпак түрүн

өздөштүрүү;
 Толук сокур окуучулар Брайл түзмөгүн колдонуп Гебольд
системасы боюнча, рельефтүү трафарет аркылуу жазууну
өздөштүрүү;
 Кеп ишмердүүлүгүнүн ар кандай көрүнүштөрүн өздөштүрүү
(окуу, жазуу, сүйлөө, угуу);
 Фонетика жана гр афика, грамматика
синтаксис), лексика (тилдин

(морфология жана

сөздүк курамы), морфэмика

(сөздүн курамы: уңгу жана мүчө);
 сөздүктү байытуу, сөздүктүн ар кандай түрлөрүн пайдалануу
жөндөмү.
Программа төмөнкүдөй эсептелген:
1- класс
Жылдык

2 -класс

3 -класс

4 -класс

132

170

170

170

1

7

9

7

сааттардын саны
Текшерүү
иштеринин саны
Программанын

мазмуну

окуучулардын

негизги

билимин

өнүктүрүү жана башталгыч билим берүүнүн негизги билим берүү
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программасына

ылайык

негизги

ыйгарымдарды

түзүүгө

багытталган.
Өзгөртүүлөр

Негиз

1- класс
Окуу

курсун

изилдөөгө Көрүүнүн

бир

арналган сааттардын саны 33 төмөндөшүндө
сабакка чейин көбөйтүлгөн.

болгон

кыйла
же

олуттуу

көрүү

учурда

жок
жазуу

жумуштарынын

ыргагын

кыскарышы,

кыймыл -

майда

аракеттин

жетиштүү

өнүгүүсүнүн жоктугу.
2 класс
Окуу

к урсун

изилдөөгө

Көрүүнүн

бир

арналган сааттардын саны 68 төмөндөшүндө
сабакка чейин көбөйтүлгөн.

болгон

кыйла
же

олуттуу

көрүү

учурда

жок
жазуу

жумуштарынын

ыргагын

кыскарышы,

кыймыл -

майда

аракеттин

жетиштүү

өнүгүүсүнүн жоктугу.
3 класс
Окуу

курсун

изилдөөгө

Көрүүнүн

бир

арналган сааттардын саны 68 төмөндөшүндө
сабакка чейин көбөйтүлгөн.

болгон

кыйла
же

олуттуу

көрүү

учурда

жок
жазуу

жумуштарынын

ыргагын

кыскарышы,

кыймыл -

майда

аракеттин
өнүгүүсүнүн жоктугу.
4 класс

1400

жетиштүү

Окуу

курсун

изилдөөгө

Көрүүнүн

бир

арналган сааттардын саны 68 төмөндөшүндө
сабакка чейин көбөйтүлгөн.

болгон

кыйла
же

олуттуу

көрүү

учурда

жок
жазуу

жумуштарынын

ыргагын

кыскарышы,

кыймыл -

майда

аракеттин

жетиштүү

өнүгүүсүнүн жоктугу.

Окуучулардын даярдык деңгээ лине

т алапт ар

Компетенциялардын калыптангандыгы.
а) баалуулук-маанилик компетенттүүлүк:
адам баарлашуусунун негизги каражаты катары тилдин ролун
сезүү;
туура жазуу жана оозеки тил жеке маданиятынын көрсөткүчү
экенин түшүнүү;
өз кебине

байкоолорунун негизинде өзүн -өзү баа берүү

жөндөмдүүлүгү;
б) маалыматтык:
окуу маселелерин чечүү үчүн ар кандай булактардан алынган
керектүү маалыматты табуу үчүн тилди колдоно билүү;
орфографиялык

жана

тыныш

эрежелерине

ылайык

жазуу

жөндөмдүүлүгү, окуу тексттин окуп, анализдеп бул курактагы
балдарга арналган сөздүктөр жана маалымдамалар булактарын
пайдаланууну;
окутуу

өз

билүүчүлүк

алдынчалыгын
кызыкчылыгын
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жана

окуучулардын

чагылдырган

таанып -

жалпы

окуу

көндүмдөрдүн

жана

жалпы

иш -аракеттердин

калыптандырылышы;
в) окуу - таанып билүү:
сүйлөм, жөнөкөй сүйлөм, тамга, сөз түркүмү, сөз бөлүгүнүн
сыяктуу

тил

бирдиктерин

мүнөздөө,

табуу,

салыштыруу,

классификациялоо жөндөмдүүлүгү;
өзүнүн иш-аракеттерин башкара алуу, жазуусун текшерүүгө
алуу жөндөмдүүлүгү;
стандарттык

жана

стандарттык

эмесокуу

кырдаалдарында

билимди туура пайдалана билгендик;
г) коммуникативдик:
диалог жүргүзүү жана кеп этикеттин ченемдерге ылайык
байланыш жагдайды эске алуу менен маек куруп, жөнөкөй
оозеки монологду,

жазуу тексттерин түзүү жөндөмдүүлүгү;

суроо берүү жөндөмдүүлүгү.
Окуучулардын

билимин

баалоонун

критерийлери

жана

стандарттары
Кыргыз / орус тили боюнча контролду уюштуруунун өзгөчөлүктөрү
Окуучулардын

жетишүү

деңгээлин

түрүндө жүргүзүлөт : диктант,

контролдоо

жазуу

грамматикалык тапшырмала р,

контролдук көчүрүүлөр, кыскача баяндар, тесттик тапшырмалар.
Жат жазуу

орфографиялык жана пунктуациялык ыктарын,

жөндөмдөрүн текшерүүгө кызмат кылат.
Диктант

тексттер бардык балдар менен аларды ишке ашыруу

мүмкүнчүлүгүнө ылайык орто кыйындык менен тандалып алынат.
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Ар бир текст окулган орфограммалардын

(сөздүн жалпы санынан

болжол менен 60%) жетиштүү санын камтыйт.
Текст

изилденбеген эрежелерди,

же бул сөз алдын ала

сөздөрдү камтыбаш керек,

доскада жазылган

изилдөө жүрүп жаткан

сөздөр жана

болууга тийиш. Жаңы

грамматикалык эрежелерди

киргизүү максатка ылайыксыз.
Диктант катары ырааттуу тексттер сунуш кылынат - балдардын
мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкташтырылган ар кандай автордук, же
мугалим тарабынан түзүлгөн. Тексттин

тематикасы

бал дарга

жакын жана кызыктуу болушу керек: достук, балдардын жашоосу,
мекени,жаратылыш, саякат, ж.б. жөнүндө. Сүйлөмдөрдүн түзүлүшү
жөнөкөй болушу керек, айтуу максаты

боюнча ар кандай жана

башталгыч мектепте өтүлүүчү синтаксистик категориялар менен 2 -8
сөздөрдөн (бир өңчөй сүйлөмдөрдөн) турушу керек
Грамматикалык
кубулуштарын,

сөз

талдоо
жана

жасоого мүмкүнчүлүгүн,

окуучулардын грамматикалык

сүйлөмдөрдүн

жөнөкөй

тил

анализ

түшүнүү даражасын текшерүү болуп

саналат.
Грамматикалык талдоону аткарууну текшерүү үчүн
иштери

колдонулат,

грамматикалык талдоо

алардын

мазмунуна

2

ден

текшерүү

ашык

эмес

киршгизилет.

Жакшы жетишкен окуучуларга кыйынчылыгы жогорулатылган,
тилдик өнүгүүнү талап кылган кошумча тапшырмалар сунушталат.
Конт ролдук көчүрүү, диктант сыяктуу эле
жана пунктуациялык ыктарын,

орфографиялык

эрежелерин билүү

жөндөмдөрүн

текшерүүгө кызмат кылат. Ошондой эле, контролдук көчүрүүдө,
басылган текстти көчүрүү, сүйлөмдөрдүн чек араларын
oрфограммаларды аныктоо, тексттин бир бөлүгүн
текшерилет.
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табуу,

жаза билүү

Контролдук көчүрүүгө жоголгон тыныш белгилери

менен

ырааттуу тексттер сунушталат.
Баяндама (окутуу)
болуп

саналат,

жазуу көндүмдөрүн калыптануусун сыноо

тексттин

негизги

мазмунду

ачып

көрсөтүү

жөндөмдүүлүгү, түшүнүп негизги ойлорун калтырбастан берүү
жөндөмдүүлүгү; эне тилинин эрежелерин урматтоо

менен жазуу

түрүндө айтып берүүнү уюштуруу.
Баяндама үчүн так сюжеттик
кыскача

линия баяндоо

текст сунуш кылынат. Бара -бара,

мүнөздөгү

жөнөкөй сыпаттама

текстти пайдаланууга болот - пейзаж, портрет ж.б.
Тестт ер - стандарттуу эмес окуу кырдаалда өз билимин
колдонуу

мүмкүнчүлүгүн

түзүү

көлөмүн

аны ктоо

боюнча

текшерүүнүн динамикалык түрү.
Сандык баа берүүнүн өзгөчөлүктөрү (баалоо)
"5"

("эң

жакшы")

–

талаптарды

аткаруу

деңгээли

канааттандырарлыктан олуттуу жогору: азыркы жана мурунку окуу
материалдан да каталардын жоктугу; бир кемчиликтен ашык эмес ;
баяндоо ырааттуу жана толук.
"4" ( "жакшы") - аткаруу талаптары канааттандырарлыктан бир
деңгээл жогору: кошумча материалды пайдалануу, суроолорго жооп
толук

жана

ырааттуу

чагылдырылган;

пикиринин

көз

карандысыздыгы, талкууланып жаткан маселеге өз ма милесинин
чагылдырылышы.

азыркы окуу материалдарынан 2 - 3 каталар же

4 - 6 кемчиликтер; өткөн материалдар боюнча 2 катадан же
4кемчиликтен ашык эмес;

материалдын

логикалык бузуулары

бар; окуу милдетти чечүүгө туура эмес ыкмаларды колдонуу;
материалды чагылдыруудагы кээ бир каталар.
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"3" ( "канааттандырарлык") - белгилүү
шайкеш

келүүнүн

минималдуу

аткаруу талаптарына

деңгээли;

учурдагы

окутуу

материалдарын 6 катадан ашык же орунсуз 10кемчилик; өткөн окуу
материалдарын

5 катадан көп эмес,

8 кемч иликтерн ашпашы

керек; логиканын кээ бир бузулуусу; талкууланып жаткан суроону
ачыктоо толук эмес.
"2" ( "жаман") – талаптарды

аткаруу канааттандырарлыктан

бир деңгээл төмөн: көп учурда азыркы окутулуп жаткан материал
боюнча

6 ката

же 10 кемчиликте н көбү бар; өткөн материал

боюнча орунсуз 5 ката

же 8 кемчилик; тексттин логикасы

бузулган; талкууланып жаткан суроону

ачыкталган эмес жана

толук эмес, тексттин негизги жоболору эч кандай такталган эмес
же туура эмес.
Кыргыз/ орус т илинен жазуу иши н баалоо.
Көрүүсү

начар окуучулар үчүн:

1-класс
Диктант
а) текст орфографиялык каталары жок жазылган;

"5" -

б) бир оңдоо же техникалык ката бар;
"4" –

а) 1-2 орфографиялык

же 2 -3 техникалык ката

кетирилген;
б) 3төн ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;
"3" -

а) 3-6 орфографиялык

кетирилген;
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ката же 4 -6 техникалык ката

б) 5тен ашык эмес -түзөтүүлөр же чийүүлөр бар;
"2"

-

6

орфографиялык,

6 -7-техникалык

каталары

бар

диктантка коюлат (биринчи класстын окуучуларына "2" коюлбайт)
Эскертүү:
бир ката, ошол эле бир сөздө кайталанып кетирилсе 1 ката
катары саналат, ал эми
кетирилсе

ар кандай сөздөргө бир эле эрежеге ката

эки ката деп саналат.

2-4-класст ар
Граммат икалык т апшырмалар
"5" - ката жок.
"4" – 3/4 кем эмес тапшырма туура аткарылган.
"3" - кеминде 1/2 тапшырма
"2" - бүт иш
аткарылган эмес

туура эмес

туура аткарылган.
аткарылган же тапшырма такыр эле

болсо.

Баяндама жана дилбаян.
"5" - эгер жазуу темага (текстке) толугу менен туура келсе; 1
түзүмдүк

туруксуз

ката

к етирилсе

(сөздөрдүн

ырааттуулугу

бузулган учур, аттарын алмаштыруу ж.б.), 1 -стилистикалык ката
бар.
"4" -

жазуу

жалпысынан теманын атына (текстке) ылайык

келсе; 1-2 сүйлөмдү курууда жана сөздөрдү колдонууда ката
кетирилсе,
"3"

-

1 -2 орфографиялык ката болсо.
баян

же

дилбаян

жазуучунун

тексттинен

(темадан)

четтөөлөр бар болгон, сүйлөм түзүлүшүндөгү 3 -4 каталар жана
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сөздөрдү туура эмес колдонгон,

3 -5 орфографиялык

катасы бар

жазууга коюлат.
"2" - дилбаян темага (текстке) дал келбесе, сүйлөм курууда
олуттуу

каталар бар, сөз пайдалануу ченемдерине

олуттуу четтөөлөр бар,

караганда,

6дан ашык орфографиялык

ката

кетирилген.
Эгер дилбаянда

5 -тен ашык техникалык ката

болсо, баа 1-баллга

кетирилген

азайтылат. 1 -4 класстардын окуучуларына

жазуу чыгармалары үчүн жаман баа коюлбайт, бирок зарыл болгон
окуучулар менен жекече иш жүргүзүү керек.
Эскертүү:
Башталгыч мектепте иш

түрлөрү окутуу мүнөздө экенин эске

алып, канааттандырарлык эмес баалар "көзөмөлдөө" дилбаяндарына
жана баяндамаларга коюлат.
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү. Угуу. Оозеки

баарлашуу

кырдаалдарын жана максаттарын аӊдап -сезүү. Угулуп жаткан кепти
жетиштүү кабылдоо. Берилген тексттеги угуп жаткан маалыматты
түшүнүү, суроолорго жооп аркылуу анын мазмуну

билдирүү.

Сүйлөө. Коммуникативдүү милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн
баарлашуунун
каражаттарын

максаттарына
тандоо.

жана

Оозеки

шарттарына
кептин

практикалык түрүндө

өздөштүрүү. Окуу

оозеки

монологдук

баяндоонун

(сүрөттөө,

баяндоо,

ой

жүгүртүү).

ылайык

диалог

формасын

милдетине ылайык

практикалык
Окуу

тил

жана

өздөштүрүү
күнүмдүк

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу,
коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Орфоэпиялык ченемдерди жана туура интонацияны сактоо.
1407

Окуу.

Окуу текстин түшү нүү. Керектүү материалды табуу үчүн

тандап алып окуу. ачык текстте берилген маалыматты табуу.
текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды
иштеп чыгуу. Текстте

камтылган маалыматты чечмелөө жана

жалпылоо. жаратылыш объекттерин жана алардын моделдери менен
алиппедеги рельефтүү сүрөттөрдү салыштыра билүү; жаркыраган
сүрөттөрдөн дүйнөнүн объектилерин таанып билүү, (көрүүсү чейин
сакталган сокурлар үчүн). Сөздөрдү дидактикалык материалды
колдонуп

морфологиялык жана фонетикалык туура

талдоо

(рельефтүү схемаларды түзүүдө жана окууда) пайдалануу
мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүү. тексттин түзүлүшүн жана тил
өзгөчөлүктөрүн мазмунун талдоо жана баалоо.
Жазуу.

Сабаттуулук

системасында тамгаларды, муундарды,

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштары н
түрү үчүн коюлган

жазуу. Окуу ишинин бул

белгилүү эрежелер боюнча 35 ашык эмес

сөздөрдү окуунун астында жазуу. Уккан, окуган тексттин мазмуну
(толук, тандалма) жөнүндө баяндама
түзүү (эссе) окуучулар
негизинде,

адабий

угуунун негизинде
рельефтүү чекиттик

кызыккан темалар боюнча (элестөөлөрдүн

чыгармалардын
ж.б.у.с.). Жазуу
Л.

бетине

фломастер

негизинде,

менен

аудиожазууну

көндүмдөрүн жана ыктарын

Брайл арибин

өздөштүрүү. Жалпак жазууга окутуу.
кагаз

жазуу. Өз чакан тексттерди

колдонуу аркылуу

Жалпак шрифтти үй рөнүү.

жазылган

(көрүүсү

сакталган

сокурлар үчүн), картондон кесилген, пластмассада же полимердик
плёнкада рельефтүү

түшүрүлгөн

басма тексттин тамгалары менен

чыгаруу менен таныштыруу (сокур балдар үчүн).
рельефтүү
Үйрөнгөн

атайын плак атта

басылган тамгаларды тийип сезүү аркылуу кароо.
тамгаларды кайра жазуу.
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Кээ бир тамгаларды

жана

сөздөрдү контрастуу алкагына жазуу,
сокурлар үчүн) үлгү боюнча

(сакталган көрүүсү менен

жана эске тутуу

боюнча Гебольд

системасы менен тамгаларды, сөздөрү жазуу. Брайл
басма

тамгаларды жазуу.

Жалпак

түзмөгүндө

шрифтти үйрөнүү.

Жазуу

шрифтинин тамгалардын элементтерин кабыл алуу жана жазуу
(таяк, кайырмак, айлана, сүйрү). Рельефтүү
жазылган

ари птер менен таныштыруу,

боюнча баш

тамгаларды

татаалдашуу боюнча
кошуууларын
менен

(

тамгалар альбомунда

үлгү

жана эске тутуу

жана кичинекей (саптык) тамгаларды

жазуу.

Жазуу тамгаларын жана алардын

трафарет аркылуу

калем же

менен шарик калеми

сакталган көрү үсү менен сокур балдар үчүн) жазуу.

рельефтүү

трафаретти колдонуп карандаш

менен

тамгаларды

(сокур балдар үчүн) жазуу.
Сабаттуулукка

окутуу.

Фонетика.

тыбыштык түзүмү менен маанисинин

Кеп

тыбыштары.

Сөздүн

биримдигин сезүү. Сөздөгү

тыбыштардын санын, катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече
тыбыштар менен айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана
үнсүздөрдү айтуу ортосундагы айырмачылык, басым түшкөн жана
түшпөгөн үндүүлөр,

жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр. Муун

сүйлөөнүн минималдуу бирдиг и катары.

Сөздөрдү

муундарга

бөлүштүрүү. Басым ордун аныктоо.
Окуу.

Муундук

окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын
жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.
Сөздөрдү, сөз айкашт арын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди
түшүнүп

окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным

менен окуу. Кыска

тексттердин

жана ырлардын материалында

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Орфоэпиялык (бүтүн
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сөздөр

менен

окууга

өтүүдө)

окуу

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)

менен

таныштыруу.

көчүрүп жазып жатканда,

өзүн-өзү көзөмөлдөө каражаты катары.
Микромейкиндикте

багыт

алуунун

жолдору

жана

ыкмаларын өздөштүрүү: окуу китебинде, дептеринде, прибордо
(керектүү баракты, сызыкты, тамганы, прибордун торчосун тез таба
алуу;

партада

чачыратма

окуу

кассасы

куралдарын
менен

иштей

туура
алуу,

жайгаштыра
алиппенин

билүү;
кесилген

тамгасын жана алфавитинен сөздөрдү тизип жана түзө билүү).
Жазуу.

Манжалардын

майда

моторикасын

өнүктүрүү,

кол

кыймылдарынын макулдашуусунун жана так кыймыл көндүмдөрүн
өнүктүрүү.

Л.Брайль

приборунда

багыт

алуу

ыктарынын

өнүктүрүү, дептеринин мейкиндигинде, класс тактасында багыт
алуусунун жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү.

Тамгаларды,

тамга

айкалыштарын, муундарды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жазуу. Сөз
жана сүйлөмдөрдү

көчүрүү.

Айтылышы

келген сөздөрдү жана сүйлөмд өрдү жазуу.

менен карама -каршы
Текстти

туура

көчүрүүнүн ыкмаларын өздөштүрүү.
Тамга
колдонуу:

эмес

графикалык

сөздөрдүн

ортосунда

каражаттардын
мейкиндик,

функцияларын

ташымал

белгиси,

абзац.
Сөз жана сүйлөм. Сөз талдоо үчүн окуу объектиси катары, анализ
үчүн материал катары. Сөздүн маанисине көз салуу. Сөздөр менен
сүйлөмдөрдү айырмалоо.

Сүйлөмдөр

менен иштөө: сөздөрдү

бөлүп айтуу, өз тартибин өзгөртүү.
Орфография.

Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу

жана аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;

сүйлөм

башында, энчилүү аттардагы баш тамгалар; муун боюнча ташымал;
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тыныш белгилерин колдонуу;
алдынча үн чыгарып окууда

Кепти өнүктүрүү . Текстти

өз

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик

сүрөттөр сериясы, өздүк оюндар материалдары, сабактар, байкоо
боюнча анча чоң эмес баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.
Систематикалык курс
Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, аларды айтуу
ортосундагы айырмачылык.
жумшак жана каткалаң

Жумшак жана каткалаң

үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана

түгөйлөш эмес тыбыштарды
аныктоо.

үнсүздөрдүн

Басым, сөздө басым

Сөздөрдү

муундарга

үнсүздөр,

түшкөн үндүүлөрдү табуу.

бөлүү.

мүнөздөмөлөрүн аныктоо.

жумшактыгы боюнча

Тыбыштардын

Тыбыштарды

сапаттык

жана сөз айкаштарын

үндөрдүн кыргыз/ орус адабий ти линин ченемдерине ылайык
айтуу. Сөздөрдү
тамганын

фонетикалык талдоо. Графика.

ортосунда

белгиси катары

айырма.

тыбыштын

жана

турумдук

өздөштүрүү. Үндүүлөр - үнсүздөрдүн жумшартуу

же каткалаӊдоо көрсөткүчү

катары. Тамга

каражаттардын функцияларын
мейкиндик,

Тамганы

Үн

так

эмес

графикалык

колдонуу: сөздөрдүн ортосунда

ташымал белгиси, абзац.

Тамгалардын

тизилүү

катары. Алфавитти

билүү: алардын тизмегин билип, тамгалары

туура атоо. Алфавит

менен иш алып баруу, тамгаларды колдонуу

сөздүктөр, китеп, каталогдор.
Лексика.
Тексттеги
менен

Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү табуу.

сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы

маанисин тактоо.

сөздөр. түз жана каймана
Синонимдерди
жүргүзүү.

Сөз

Бир

маанилик жана көп маанилик

маанидеги сөздөр

жана антонимдерди

жөнүндө түшүнүк.

кепте пайдаланууга

байкоо

курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө
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жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.
Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.
тектеш, сөздөр түшүнүгүн

өздөштүрүү.

Уӊгулаш

Сөздү

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор

сөздөр,

түзүмү боюнча
боюнча алфавит

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү,
алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.
Морфология. Сөз түркүмдө рү жөнүндө жалпы маалымат: зат
атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз алдынча жана кызматтык сөз
түркүмдөрү. Зат

атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси.

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү табуу.
Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилү ү аттарды таба билүү
ыктарын өнүктүрүү. Зат

атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат

атоочун жекелик саны. Зат
боюнча өзгөрүшү.
өзгөрүшү. Зат

Зат

атоочун жекелик саны, жөндөмө

атоочун

1,2,3 -жагы

атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат

боюнча боюнча
атоочун кө птүк

атоочу морфологиялык

талдоо.
Сын атооч. Сын атоочту

кепте колдонуу,

жана анын

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат
атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө

боюнча өзгөрүшү. Сын

атоочту морфологиялык талдоо.
Ат атооч.

Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.

Жекелик ат

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1,
2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама

ат атоочтордун

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен , менде,ал,аны,
анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке
берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз
түшүнүк.

түрү жөнүндө жалпы

«Эмне кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго
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жооп берүүчү этиштерди айырмалоо. Этиштин чактары: өткөн чак,
келээр чак, учур чак.
жана сан

Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак

боюнча өзгөрүшү. Этиштин

I

жана

II жагы боюнча

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.

Этишти

морфологиялык талдоо.
Уӊгу.

Сөздүн

алдына келүүчү аффикс

(орус

тилинде).

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алардын
милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын
түзүүсү.

Сөздүн алдына жалгануучу аффикс

(приставка)менен

предлог ортосундагы айырмачылык.
Синтаксис. Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү
айырмалоо.
белгилөө,

Мааниси

менен

үйрөнгөн

байланышк ан

грамматикалык

айкаштарынан сүйлөм түзүү,

сөз

айкаштарын

түрлөрү

менен

сөз

жана аны жайылтуу. Максатын

билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү: суроолуу, илептүү, жай
сүйлөмдөр.

Ойго

эмоционалдык

Сүйлөмдөгү маанилүү сөздөрдү

түс

(интонация)

берүү.

баса белгилөө.

Орфография жана пунктуация.

Орфографиялык сергектикти

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.

Туура жазуу

эрежелерин колдонуу.
Кепти

өнүктүрүү .Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким

менен, эмне максат менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог

түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз

пикирин билдирүү.

Окуу кырдаалдарында жана күнүмдүк баарлашууда кеп этикетинин
эрежелерин

өздөштүрүү

(саламдашуу,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
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коштошуу,

кечирим,

Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Оку у материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Текстти н
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдер и менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение

жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын
элементтери менен баяндамалар;

сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.
Адабий окуу
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Ар бир класстагы «Адабий окуу» предметинин мазмуну

негизги

иштин багыттарын чагылдырат жана төмөнкү бөлүктөрдү камтыйт:
Балдардын окуу чөйрөсү.
Окуу техникасы.
Окуп жана угуп жаткан учурда окуп - түшүнүүнүн ыкмаларын
калыптандыруу, окуу ишмердүүлүгүнүн түрлөрү.
Окулганды

эмоционалдык жана эстетикалык сезе билүү.

Текст талдоо элементтери.
Адабий пропедевтика.
окуучулардын чыгармачылык иши (адабий чыгармалардын
негизинде). Оозеки жана жазуу тилин өнүктүрүү.
Программада
сабактан

жана

балдардын
сабактан

өз алдынча

тышкаркы

үйдөн окуусун,

окууну

уюштуруу

каралган, бул о куунун негизги өзгөчөлүгү

бул сабактарда

окуучлар хрестоматия китеби менен эмес,

балдар китеби

менен иштешет.

сабактан тышкаркы окуу системасынын

негизги өзгөчөлүгү балдар "окуу китебинин ичинде" окушат,
башкача айтканда ушул бөлүмдүн жазуучуларынын окуяларын
же ырларын, повесттин
бөлүмдөрүн окушат.

окуу китебине кирбей калган башка
Ошентип, көркөм чыгарманын жалпы

толук кабыл алуу принциби ишке ашат. Сабактан тышкаркы
окуу сабактарында ар бир бөлүм

боюнча

окуу иштери

аяктагандан кийин өткөрүлөт . Бул сабактарга чыгармаларды
жана темаларды тандоо – мугалимдин жеке иши. Ар бир окуу
жылдын аягына карата өз алдынча окуу үчүн китептердин
болжолдуу тизмеси

көрсөтүлөт, аларды класстан тышкаркы

окуу сабактарында колдонууга болот
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Окуу китептерине кирг ен бардык ырлар

жаттоо

үчүн

сунушталат, ошондой эле мугалимдин тандап алуусу боюнча
прозанын

чакан

(3 -4

үзүндүлөрү. Мугалим

сүйлөмдөн

7 -8

сүйлөмгө

чейин)

үчүн жаттоо ырлардын саны жана

көлөмү өтө чоң көрүнгөн болсо, балдар өз тандоосу менен 2 -3
ыр жаттаса болот.
Адабий окуу сабактары боюнча окуу иш -аракеттеринен
(жемиштүү окуу технологиясы)
камсыз кылуучу технология

туура окуу ишмердүүлүгүн

негиги болуп саналат, ал

жаш

окуучулардын окурмандык компетенциясын калыптандырууну
камсыз кылат.
Текст

мен ен иштөөнүн технологиясы

үч этапты

камтыйт.
I этап. Текст менен окууга чейин иштөө.
Антиципация (күтүү, алдыдагы окууну прогноздоо).
Тексттин

семантикалык,

тематикалык,

эмоционалдык

багытын аныктоо, анын каармандарын чыгарманын аталышы
боюнча

баса

сөздөрү,
таянып

белгилөө,

текстти

окурмандардын

иллюстациялар

даярдыгын

жазуучунун
менен

аты -жөнү,

мурунку

иштөө.

түйүндүү

тажрыйбасына
окуучулардын

эске алуу менен сабак максаттарын иштеп чыгуу

(окуу, умтулуучулук, эмоционалдык, психологиялык).
II этап. Окуу учурунда
Текстти
курагына

жана

алгачкы
жекече

текст менен иштөө.

окуу.

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн

текст,

жаш

мүнөздөмөлөрүнө

ылайык, өз алдынча окуу класста окуу, угуп окуу, же аралаш
окуу (мугалимдин тандоосу боюнча). негизги кабылдоону
мугалимдин тандоосу менен, баарлашуунун түрлөрү боюнча,
ангеменин жардамы менен) аныктоо. Окуучулардын мазмуну,
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эмоционалдык

түсү

боюнча

баштапкы

божомолдорун

тууралоо.
Текстти кайра

окуу. Жай

"ойлонуп" кайра -окуу (текст

же анын айрым үзүндүлөрүн). Тек стти талдоо (ыкмалар: текст
аркылуу

жазуучу

менен

диалог,

окулган

текст

боюнча

ангемелешүү, түйүндүү сөздөрдү бөлүү ж.б. )
Тексттин

ар

бир

суроолорун коюу.
мазмуну боюнча

маанилүү

бөлүгүнө

Окулган текстти

түшүндүрүү

жалпылоо.

Тексттин

жалпылоо суроо лорун берүү. Тексттин кээ

бир үзүндүлөрүнө кайрылуу. Көркөм окуу.
III-этап. Окулган
Текст боюнча
текстти

түшүндүрүүчү (маанилик) маек.

жамааттык

позициясын
Тексттин

текст менен иштоо.
талкуулоо,

окурмандын

дискуссия.

Окулган
Автордун

чечмелөөсү менен са лыштыруу.

негизги маанисин негизги идеялар жыйындысын

аныктоо жана иштеп чыгуу.
Жазуучу

менен таанышуу. Жазуучу

тууралуу окуя.

жазуучунун инсандык сапаттары жөнүндө сүйлөшүү. Окуу
китебинин материалы, кошумча булактар менен иштөө.
Аталышы

менен

иштөө

иллюстрациялар.

маанисин талкуулоо. Окуучулардын
кайрылуусу.

окурмандын

көз

Аталыш

даяр иллюстрацияларга

карашы

менен

сүрөтчүнүн

кыялдануу,

мазмунду

катышы.
Окуучулардын

(сезимдер,

түшүнүү, көркөм түрү) окурмандык ишмердүүлүк тармагына
таянган чыгармачылык тапшырмалар.
Чет тили.
Графика,

каллиграфия,

орфография.

Англис

алиппесинин бардык тамгалары. Негизги тамга айкалыштары.
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Тыбыштык-тамгалык

тиешелүүлүктөр.

белгилери.

Окуу

Апостроф.

жана

Транскрипция
жазуунун

негизги

эрежелери. Активд үү сөз байлыгына кошулган көп таралган
сөздөрдү жазуу.
Кептин фонетикалык жагы. Англис тилинде угууга
бардык

үндөрдүн

айтылышы

жана

жана

үндүк

айырмасы.

сакталышы: үндүүлөрдүн

айкалыштардын
Айтылыш

тийиштүү

эрежелеринин

узундугу жана кыскалыгы,

бир

муун же сөздүн аягында үнсүз тыбыштардын жумшарышынын
жоктугу ж.б. Дифтонг. Байланыштыруучу
are).

Сөздө, сөз айкашындагы

(макала,

союздар,

Сүйлөмдөрдү
(жалпы

жана

басым. Кызматчы

предлогдору)

маанилүү
атайын

«r» (there is/there

басымдын

топторго
суроолор),

сөздөрдө

бөлү ү.

жоктугу.

Жай,

илепт үү

суроолуу

сүйлөмдөрдүн

ыргактык-интонациялык өзгөчөл үктөрү. Тизме

интонациясы.

Үйрөнгөн сөздөрдүн транскрипциясын окуу.
Кептин
жана

лексикалык жагы . эки тараптуу (кабыл алууга

үзүрлүү)

500лексикалык

баарлашуу

учурларын

бирдиктин

башталгыч

тематикасынын чегинде көлөмүн
туруктуу

белгилеген
мектептин

өздөштүрүүгө,

жөнөкөй

сөз айкаштары , баалоо лексикасы жана кептик

клишелер

англис

тилдүү

өл көлөрдүн

чагылдырган кеп этикеттин элементтери катары.
сөздөр (мисалы, doctor, film). Сөз

маданиятын
Эл аралык

жасоо ыкмалары ж өнүндө

баштапкы элестөөлөр: суффиксация (er, or, tion, ist, ful, ly, teen,

ty,

th

суффикстери ), сөздү бириктирүү

( postcard),

өзгөртүү (play-to play).
Кептин

грамматикалык

жагы .

сүйлөмдүн

негизги

баарлашуу түрлөрү: Жай, суроолуу илепт үү сүйлөмдөр. Жалпы
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жана атайын суроолор. Суроо сөздөр: what, who, when, where,
why, how. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби. Оӊ
сүйлөмдөр.

Жөнөкөй

этиштик

сүйлөмдөр. (He speaks English.),

баяндооч

жана терс

менен

жөнөкөй

Татаал заттык баяндооч (My

family is big.). Кошмок этиштик баяндооч (I like to dance. She
can skate well ). Оң

илептүү (Help me, please)

илептүү сүйлөмдөр (Don’t be late!)

жана терс

Учур чактагы

сүйлөмдөр (It is cold. It’s five o ’clock.) Жүгүртүү

жаксыз
менен

сүйлөмдөр there is/there are. Жөнөкөй жайылма сүйлөмдөр.
Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр. Татаал and и but союздары
менен сүйлөмдөр. Татаал because сүйлөмдөр.
Туура жана туура эмес

этиштер Present, Future, Past

Simple (Indefinite). Этиштин белгисиз формасы. to be этиш
байламтасы. Модалдык этиштер can, may, must, have to.
Этиштин оозеки үлгүлөрү I’d like to… Жекелик жана көптүк
сандагы зат атоочтор. Белгилүү, белгисиз жана жок артикли
менен зат атоочтор.
Оң, салыштырма жана күчөтмө даражадагы , эрежелер
боюнча жана өзгөчө түзүлгөн сын атоочтор.
Ат атоочтор: жеке ( атооч жөндөмөдө жана объекттүү
жөндөмөдө),

таандык,

суролуу,

көрсөтмө

(this/these,

that/those), белгисиз (some, any кээ бир пайдалануу учурлары).
Убакыт тактоочу (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes). Даража тактоочу (much, little, very).
Эсептик сан атоочтор(100 чейин ), иреттик сан атоочтор
(30ка чейин).
Көп колдонулган предлогдор: in, on, at, into, to, from, of,
with.
Немец тили
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Графика, каллиграфия, орфография. Немис
бардык

тамгалары.

Негизги

тамга

айкалыштары.

тамгалык тиешелүүлүктөр. Транскрипция

алиппесинин
Тыбыштык -

белгилери. Апостроф.

Окуу жана жазуунун негиз ги эрежелери. Активдүү сөз байлыгына
кошулган көп таралган сөздөрдү жазуу.
Кептин фонетикалык жагы. Немис

тилинде угууга бардык

үндөрдүн жана үндүк айкалыштардын тийиштүү айтылышы жана
айырмасы.

Айтылыш

эрежелеринин

узундугу жана кыскалыгы,

сакталышы:

бир муун же сөздүн аягында үнсүз

тыбыштардын жумшарышынын жоктугу ж.б. Дифтонг.
айкашындагы

үндүүлөрд үн

басым. Кызматчы

Сөздө, сөз

сөздөрдө (макала, союздар,

предлогдору) басымдын жоктугу. С үйлөмдөрдү маанилүү топторго
бөлүү. Жай, суроолуу (жалпы жана атайын суроолор), илепт үү
сүйлөмдөрдүн

ыргактык-интонациялык

өзгөчөл үктөрү.

Тизме

интонациясы.
Кептин
үзүрлүү)

лексикалык жагы . эки тараптуу (кабыл алууга жана
баарлашуу

учурларын

белгилеген

500лексикалык

бирдиктин башталгыч мектептин тематикасынын чегинде көлөмүн
өздөштүрүүгө,

жөнөкөй

лексикасы жана кептик

туруктуу
клишелер

сөз

айкаштары ,

немис тилдүү

баалоо

өлкөлөрдүн

маданиятын чагылдырган кеп этикеттин элементтери катары.

Эл

аралык сөздөр (мисалы, das Kino, die Fabrik ). Сөз жасоо ыкмалары
жөнүндө баштапкы элестөөлөр: суффиксация (er, in, chen, lein, tion,
ist), сөздү бириктирүү

( das Lehrbuch ), конверсия (das Lesen, die

Kälte).
Кептин

грамматикалык

баарлашуу түрлөрү:

жагы .

Сүйлөмдүн

негизги

Жай, суроолуу илепт үү сүйлөмдөр. Жалпы

жана атайын суроолор. Суроо сөздөр: wer, was, wie, warum, wo,
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wohin, wann. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби. Оӊ

жана терс

сүйлөмдөр. Жөнөкөй этиштик баяндооч менен жөнөкөй сүйлөмдөр
(Wir lesen gern.) Татаал заттык баяндооч ( Maine Familie ist groß).
Кошмок этиштик баяндооч( Ich lerne Deutsch sprechen).
сүйлөмдөр (Hilf mir bitte!).

Жүгүртүү

Илептүү

менен сүйлөмдөр Es gibt.

Жөнөкөй жайылма сүйлөмдөр. Бир өңчөй мүч өлүү сүйлөмдөр. und,
aber

союздары

менен

татаал

сүйлөмдөр.

Татаал

because

сүйлөмдөр.
Ыӊгай грамматикалык түрлөрү: Präsens, Futurum, Präteritum,
Perfekt. Күчтүү жана начар этиштер. Жардамчы этиштер haben,
sein, werden. sein

этиш байламтасы. Модалдык этиштер können,

wollen, müssen, sollen. Этиштин белгисиз түрү (Infinitiv).
Жекелик

жана

көптүк

сандагы

белгисиз жана жок артикли менен

зат

атоочтор.

Белгилүү,

зат атоочтор. Зат

атоочтун

жөндөлүшү.
Оң, салыштырма жана күчөтмө даражадагы, эрежелер боюнча
жана өзгөчө түзүлгөн сын атоочтор.
Ат атоочтор: жеке, таандык, суролуу, көрсөт мө (ich, du, er,
mein, dieser, jener). Терс ат атооч kein.
Убакыт тактоочу heute, oft, nie, schnell ж.б. Даража тактоочу
gut, viel, gern. Эсептик сан

атоочтор(100 чейин ), иреттик сан

атоочтор (30ка чейин).
Көп колдонулган предлогдор: gut, viel, gern.
Француз тили
Графика,

каллиграфия,

орфография.

Француз

алиппесинин бардык тамгалары. Негизги тамга айкалыштары.
Тыбыштык-тамгалык

тиешелүүлүктөр.

белгилери.

Окуу

Апостроф.
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жана

Транскрипция
жазуунун

негизги

эрежелери. Активдүү сөз байлыгына кошулган көп таралган
сөздөрдү жазуу.
Кептин
тыбыштары

фонетикалык

жагы.

Француз

айтылыш нормалары. Айтылыш

сакталышы: үндүүлөрдүн

тилинин

эрежелеринин

узундугу жана кыскалыгы,

бир

муун же сөздүн аягында үнсүз тыбыштардын жумшарышынын
жоктугу, үндүүлөрдүн
Сүйлөмдөрдү

маанилүү

айкашындагы

басым.

фонетикалык
Жай,

ачыктыгы жана жабыктыгы
топторго
Ритмикалык

бөлүү

Сөздө,

топтордун

ж.б.
сөз

ичиндеги

кысуу (liaison) жана байланыш (enchaînement).

суроолуу

(жалпы

жана

атайын

суроолор),

илепт үү

сүйлөмдөрдүн ыргактык-интонациялык өзгөчөл үктөрү.
Кептин лексикалык жагы . Эки тараптуу (кабыл алууга
жана

үзүрлүү)

500лексикалык

баарлашуу

учурларын

бирдиктин

башталгыч

тематикасынын чегинде көлөмүн
туруктуу

белгилеген
мектептин

өздөштүрүүгө,

сөз айкаштары , баалоо лексикасы жана кептик

клишелер

француз

тилдүү

өлкөлөрдүн

маданиятын

чагылдырган кеп этикеттин элементтери катары.
сөздөр.

жөнөкөй

Эл арал ык

Сөз жасоо ыкмалары ж өнүндө баштапкы элестөөлөр:

суффиксация (ier/iиre, tion, erie, eur, teur); суффикстери ),
сөздү бириктирүү (grandmиre, petitsenfants).
Кептин

грамматикалык

жагы . Сүйлөмдүн

негизги

баарлашуу түрлөрү: Жай, суроолуу илептүү сүйлөмдөр. Жалпы
жана атайын суроолор. Суроо жүгүртүүлөр: est ce que, qu’estce
que.

Суроо сөздөр:

quel/quelle.

слова qui, quand, où, сombien, pourquoi,

Сүйлөмдөгү

сөздөрдүн

баяндоочтун инверсиясы. Оӊ
этиштик баяндооч менен

тартиби.

Ээ

менен

жана терс сүйлөмдөр. Жөнөкөй

жөнөкөй сүйлөмдөр ( Je vais а
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l’école.), татаал заттык баяндооч (Ma famille est grande.)
Кошмок этиштик баяндооч (Je sais danser). Жак сыз сүйлөмдөр
(Il neige. Il fait beau). Конструкциялар: с’est, се sont, il faut,
il·y·a.Жөнөкөй жайылма жана бир өңчөй мүч өлүү сүйлөмдөр.
Татаал et союздары менен сүйлөмдөр.
Шарттуу

ыӊгайлардын

грамматикалык

формалары

(l’indicatif): le présent,le pa ssé composé, le futur immédiat, le
Этиштердин présent жакталыш

futur simple.

өзгөчөлүктөрү:

этиштин I жана II топтору, III топтогу этиштердин көпчүлүгү
(avoir, être, aller, faire). Эӊ көп

таралган

этиштер формасы

passé composé (негизинен кабыл алуу ).
Этиштин белгисиз формасы. to be этиш байламтасы.
Этиштердин буйрук ыӊгайлары. Модалдык этиштер (vouloir,
pouvoir, devoir).

Жекелик жана к өптүк сандагы зат атоочтор.

Белгилүү, белгисиз жана жок артикли менен
Сын

атоочтордун зат атоо чтор менен

зат атоочтор.

ээрчишүүсү. Баяндооч

милдетин аткарган жеке ат атоочтор. Көрсөтмө жана таандык
сын атоочтор.
Эсептик сан

атоочтор (100гө чейин ), иреттик сан

атоочтор (30ка чейин).
Көп

колдонулган предлогдор: á, de, dans, sur, sous, prés

de, devant, derrièr e, contre, chez, avec, entre.
Коомдук -маданий маалымдоо
Башталгыч мектеп окуучуларынын чет тилин үйрөнүүдө
төмөнкүлөр

менен

таанышышат:

окуган

тилинин

өлкөнүн

аталышы; балдар китептеринин бир нече адабий персонаждары
менен; кээ бир элдик жомоктор, көрүнүштөр менен, ошондой
эле чет тилиндеги балдардын элдик чакан чыгармалары менен
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(поэзия, ырлар); окуган тилдин өлкөсүнүн кептик жана кептик
эмес

жүрүм-турумдун башталгыч түрлөрү.
Атайын окуу ыктары
Кенже окуучулар төмөнкү атайын (предметтик) окутуу

билгичтиктерге жана көндүмдөргө үйрөнүшөт:
 китептин

кош

транскрипция

тилдик
менен),

сөздүгүн

колдонуу

компьютердик

сөздүк

(анын
жана

ичинде
экрандык

котормочуну колдонуу;
o таблица, схемалар, эрежелер түрүндө көрсөтүлгөн маалыматтык
материал менен

колдонууга;

 сөздүк жүргүзүүгө (сөздүк дептер);
 тематикалык принцип боюнча сөздөрдү системалаштыруу;
o тилдик

жандырмактарды

пайдалануу,

мисалы

интернационализмдерди пайдаланууда;
 түзүмдүк-функционалдык

схемалардын

негизинде

жөнөкөй

сүйлөм боюнча жалпылоолор ду жасоо;
 өз эне тилинде жок, грамматикалык көрүнүштөрдү аныктоо,
мисалы артиклдерди.
Математика
1.

Сандар

жана

алар

менен

жүргүзүлүүчү

Математиканын баштапкы курсунда натуралдык сан

амалдар.
түшүнүгү

борбордук түшүнүктөрдүн бири болуп саналат. Бул түшү нүктү
калыптандыруу окутуунун дээрлик бардык убагында

жүзөгө

ашырылат. Бул түшүнүк предметтик көптүктөр менен иш жүзүндө
иштөөнүн
өлчөө

натыйжасында ачылат; заттарды эсептөө, көлөмдөрдү

учурунда. Натыйжада, "сан" түшүнүгүнүн математикалык

моделин кур уу үчүн үч ыкма ачылат: сандык сан, иреттик сан, сан
көлөмдөрдү өлчөө бирдиги катары.
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Сан түшүнүгүн калыптандыруу эсептөөнүн ондук системасы
түшүнүгүн калыптандыруу менен тыгыз байланышкан. Бул процесс
номурлоо
амалдарды

жана

натуралдык

аткаруу

Нумерацияны

сандар

жүргүзүү

изилдеп

учурунда

жатканда

турумдук ондук системасын

менен

арифметикал ык

да,

окуучулардын

калыптанат.
иш -аракеттери

ишке ашыруу жана

бирдиктердин

катышына багытталган.
Математиканын
түшүнүгү

баштапкы курсунда арифметикалык амалдар

маанилүү

орунду

ээлейт.

Ар

бир

арифметикалык

амалдын мааниси объектилерин топтору боюнча иш -аракеттерди
аткарып, белгилүү бир тиешелүү белгилерге жана терминдерге
таянат. Ар бир изилдөө -иши анын
Сандар

менен

мүмкүнчүлүктөрүнө каралат.

арифметик алык

амалдарды

көбөйтүүнүн жана кошуунун жадыбалдары
ээлейт. Алардын

изилдөөдө
маанилүү орунду

бекем өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу үчүн,

биринчиден, эстеп калуу үчүн

балдарга максатты өз убагында

аныктоо, экинчиден, дээрлик ар бир сабакта машыгуу мүнөз дөгү
окутууну

уюштуруу.

Балдар

үчүн

каралган

тапшырмалар

түрдүүлүгү менен айырмаланып жана класстын балдарын
ишине аралашууга тартуу керек.

көп
бүт

балдардын кызыкчылыктарын

ишке ашырууну, ошондой эле пикирлер ар түрдүү каражаттар менен
жардам берип, иш ыкмаларын, түрлөрүн колдонуу керек.
Сунуш

кылынган курста,

математиканын кээ бир негизги

мыйзамдары, жана анын практикалык тиркемелери иликтенет:
•

көбөйтүүнүн жана кошуунун коммутативдик мыйзамдары;

•

көбөйтүүнүн жана кошуунун ассоциатвдик мыйзам дары;

•

көбөйтүүнүн кошууга карата дистрүбитивдик мыйзамы.

Бул мыйзамдардын баары арифметикалык амалдар менен бирге
конкреттүү

бир

материалга

таянып
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каралат

жана

негизинен

окуучулардын
рационалдуу

эсептөө
эсептөө

көндүмдөрүн

техник аларын

калыптандырууга,
колдоно

билүүнү

калыптандырууга багытталган.
Башталгыч

мектептин математика курсунда , албетте, абдан

маанилүү болуп математиканын
анын практикалык
Башкы

негизги мыйзамдары гана эмес,

тиркемелери

экенин белгилей кетүү керек.

нерсе - бул мыйзамдарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү

эсептөөлөрдү,

өлчөөлөрдү

аткарып жатканда,

маселелерди

чечүүнүн жүрүшүндө колдонууга балдарды окутуу зарыл. Оозеки
эсептөө ыкмалары үйрөнүү үчүн ар кандай материалдык жана
символдук моделдери пайдаланылат.
Стандарттын

талаптарына

ылайык

башталгыч

мектепте

математиканы изилдөөдө, аӊ -сезимдүү бекем эсептөө көндүмдөрүн
калыптандыруу

керек,

кээ

бир

учурларда,

аларды

автоматташтырууга алып келиш керек.
Эсептөө

көндүмдөрүн

мааниси,

аларсыз

окуучулар

математиканын кийинки бөлүмдөрдүн мазмунун өздөштүрө албайт
экенинде гана эмес. Алар
эсептөөлөр

колдонулчу

болбосо, системалуу
химия

жана

физика

ар кандай
сыяктуу

окуу

сабактарын, өздөштүрө албайт экендигинде.
Программада

оозеки эсептөө

техникалары менен бир ге жазуу

эсептөө ыктарына балдарды окутууга зор маани
жүзүндөгү

ыкмаларды

окутуп

жатканда

берилет. Жазуу

алгоритмдештирүү

маанилүү.
Курстун программасына
киргизген. окуучулар

"бүтүн " жана "бөлүк" түшүнүктөрү

көптүк

жана көлөмдөр, "бүтүн " жана

"бөлүк" ортосундагы мамилелерди өздөштүрүшөт. Бул алардын
компоненттери

жана натыйжасынын ортосундагы, толуктоо жана

кемитүү иштеринин ортосундагы өз ара байланышты түшүнүүгө
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мүмкүнчүлүк берет, өз кезегинде,

маселе жана мисалдарды

аткарууда, эсептөө көнд үмдөрүнө окутууга негиз болот.
Илимдин

жана техниканын өнүгүшүнүн заманбап деңгээли

окуучуларды

моделдер

жана

моделдөө

негиздери

менен

тааныштырып, окутууга киргизүү, ошондой эле алгоритмдик ой
жүгүртүү көндүмдөрүн калыптандырууну талап кылат. Моделдер
жана моделдөөнү пайдалануусуз

адамдардын ишмердүүлүгүнүн ар

түрдүү тармактарында объекттерди натыйжалуу изилдөө болушу
мүмкүн эмес, ал эми

белгилүү бир иш -чараларды

туура жана так

аткаруу көптөгөн кесиптин ээлеринен алгоритмдик ой жүгүртүү
көндүмдөрү н талап кылат. автоматтык машиналар, компьютерлер,
эксперттик системалар, узак мөөнөттүү болжолдорду иштеп чыгуу
жана пайдалануу - бул алгоритмдик негиздерди, билим жана
моделдөөнү
Ошондуктан,

колдонуунун
кенже

көндүмдөрүн,

толук

эмес

окуучуларды н

жөнөкөй

жөндөмдүүлүктөрүн

тизмеси

болуп

алгоритмдик

моделдерди

калыптандыруу

жана
–

ой

саналат.
жүгүртүү

алгоритмди

заманбап

куруу

мектептин

маанилүү милдеттеринин бири.
Окуучуларга

алгоритмдик мүнөзүн түшүнө билүүнү үйрөтүү,

аларга (тиричилик техникасын колдон уудагы, тамак-аш даярдоогу,
көчөдөн өтүү алгоритмдери, ж.б.)

жеткиликтүү жана түшүнүктүү

жөнөкөй алгоритмдерден башталат. Математиканын
курсунда алгоритмдер
жана

баштапкы

иш -чараларды аткаруу ырааттуулулугунда

эрежелер түрүндө берилген
Мисалы,

көп

үйрөнүүдө, окуучулар

орундуу

сандарды

эсептөө

иштерин

көп орундуу сандарды көбөйтүү, кошуу,

кемитүү жана бөлүү эрежелерин,

үлүштөрдү

үйрөнүүдө

-

үлүштөр салыштыруу эрежелерин колдонушат, ж.б. Программа
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окуучуларга

билим берүүнүн бардык баскычт арында жогорку

алгоритмдик даярдоону камсыз кылат.
2.

Көлөм

жана

аларды

өлчөө.

Көлөм,

дагы

башталгыч

математика курсунун негизги түшүнүктөрдүн бири болуп саналат.
Балдарды математикага окутуунун жүрүшүндө объектилерин жана
бизди курчап турган өмүр кубулуш тардын
изилденген

көлөмдөрдүн(узундук,

масса,

касиеттери катары
убакыт,

ж.б.), ар бири тууралуу, ошондой эле көлөмдү өлчөө
ыктарын түшүнүк пайда кылуу
Программага

аянт,

көлөм,

ишке ашыруу

керек

кирген көлөмдөр тууралуу ар бир түшүнүктүн,

аларды ар кандай жолдор менен өлчөөнү калыптандыруу

өзүнүн

өзгөчөлүктөрүнө ээ. Ошондой болсо да, башталгыч класстарда
көлөмдөрдүн ар бирин изилдөөдө орун алчу төмөнкүдөй жалпы
абалдарды,

жалпы кадамдарды бөлсө болот:

 окуучулардын

бул көлөм

тууралуу элестөөлөр ү

(баланын

жашоо тажрыйбасы) аныкталат жана такталат;
 түрдүү

бир

өӊчөй

көлөмдөр

салыштырылат

(визуалдуу,

сезүүнүн жардамы менен, ар кандай шарттуу ченемдер менен
жана аларсыз түздөн -түз салыштыруу);
 берилген көлөмдү өлчөө бирдиги

жана ченөө прибору м енен

тааныштыруу ишке ашырылат;
 ченөө көндүмдөрү жана ыктары калыптандырылат;
 бир аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү
кошуу, кемитүү аткарылат (маселе чыгаруу менен);
 көлөмдөрдү өлчөөнүн

жаңы бирдиктери менен тааныштыруу

өткөрүлөт;
 эки аталыштагы бирдиктер менен билдирилген көлөмдөрдү
кошуу, кемитүү аткарылат (маселе чыгаруу менен);
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 көлөмдөрдү

абстрактуу

аткарылат. Көлөмдөрдү

санга

көбөйтүү

окутууда

жана

бөлүү

окуучулардын

ишин

уюштурууда дагы өзгөчөлүктөр бар.
Демонстрациялык жан а жеке көрсөтмө каражаттары,

сабакта

билим берүүнүн ар кандай түрлөрүн айкалыштыруу (жамааттык,
топтук жана жеке) маанилүү орунду ээлейт.
Тандалып

алынган окутуу ыкмалары

ошондой эле маанилүү

орунду ээлейт, алардын арасында практикалык

методдор жан а

практикалык

ээ.

иштердин

тобу

өзгөчө

мааниге

көйгөйлүү

жагдайларды колдонуу дагы кеӊири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.
Окуучулардын
калыптандыруу

көлөмдөр
учурунда

жөнүндө

элестөөлөрүн

функционалдык

пропедевтикасы үчүн мүмкүнчүлүктөр

түшүнүктөрдүн

түзүлөт. Ф ункционалдык

көз карандылык тууралуу түшүнүктөрдүн калыптандда негизги
басым көлөмдөгү бир өзгөрүү башка тийиштүү сандын көлөмүнүн
өзгөрүүсүнө таасир этүүчү

мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачып турат.

Бул мамилелер, ар кандай жолдор менен көрсөтүлүшү мүмкүн:
сүрөттөр, диаграммалар, формулалар, таблицалар, эрежелер
3. Тексттик

маселелер. Математиканын баштапкы курсунда

жөнөкөй (таяныч) маселелерге өзгөчө

орун берилет. Мындай

маселелерди чечүү жөндөмдүүлүгү – мындан дагы татаал маселелер
менен иштөө үчүн
Таяныч

жасалган фундамент.

маселерди

чечүүнүн

арифметикалык

амалдардын,

мамиле

иш -аракеттердин

жана

жүрүшүндө

компоненттеринин

окуучулар
ортосундагы

натыйжалары,

көлөмдөрдү

ортосундагы мамилелер, байланыштардын маанисин өздөштүрүшөт.
Тексттик
саналат,
окуучулар

маселелер

ошол

эле

м енен

учурда

иштөө

абдан

математикалык

үчүн абдан кыйын бөлүм
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маанилүү
билим

болуп

берүүнүн

болуп саналат. Маселени

чечүү процесси көп этаптуу болуп саналат: ал оозеки текстти
математика

тилине

которууну

математикалык

чечилишти,

Маселелерди

аткаруу

(математикалык

математикалык

үчүн

көп

математикалык моделдерди курууга,
кандай жолдорду издөө
көрсөтүүгө

моде л

анализди

убакыт

түзүү),
камтыйт.

берилиши

керек,

маселерди аткарууда ар

менен салыштыруу, ойлорун сабаттуу

көӊүл бурулушу керек

Окуучулар тексттик маселелерди чечүүдө ар кандай ыкмалар
менен

тааныш

болушу

керек:

арифметикалык,

алгебралык,

геометриялык, логикалык жана практикалык; ар бир ыкманын
негизинде жаткан математикалык моделдердин ар кандай түрлөрү
менен; ошо ндой эле тандалып алынган ыкманын чегинде чечүүнүн
ар кандай жолдору менен.
Тексттик маселелер окуучуларды өнүктүрүүгө жана тарбиялоо
үчүн бай материалдарды берип турат.
Тексттик
математиканын
моделдердин

маселелердин
башталгыч
мисалдары.

курс

кыскача

учурунд а

математикалык

окуучуларга төмөнкүлөрдү
(маселени кабыл алууда

шарттарын

жазуу

-

колдонулган

моделдөө

ыкмасына

билүүгө мүмкүндүк берет: а) талдоо

жана чечимдерди ишке ашыруу үчүн ар

кандай жолдорун тандоо боюнча); б) маселенин объектилерин
ортосундагы байланыштарды түзүү, ылайыктуу чечим схемасын
куруу; с) баштапкы маселенин аткарылышын чечмелөө; г) даяр
маселелерди жана башка моделдерди даярдоо.
4. Геометриянын

элементтери. Геометриялык

материалды

изилдөө эки максатты ишке ашырууга кызмат кылат : геометриялык
көлөмдөр

(узундук,

аянт,

көлөм)

тааныштыруу

окуучулардын мейкиндик элестөөлөрүн калыптандыруу.
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жана

Ушуну менен катар эле, геометриялык материал менен иштөө
маанилүү милдеттеринин бири

болуп арифметикалык факттарды

кароодо көрсөтмө кара жаты катары колдонуу болуп саналат. Андан
тышкары,

арифметика

байланышты
этабында

түзүү

ортосундагы

математиканын

билимдерди,

алгачкы

көндүмдөрдүн

чөйрөсүн

болжолдойт.

Геометриялык
окутуунун

геометриянын

окуучулардын

арифметикалык

кеӊейтүүнү

жана

материалды

биринчи

изи лдөө

сабагынан

баштап,

башталгыч
бардык

мектепте

жылдарында

окутулат.
Геометриялык материалдарды изилдөөнүн эки багыты каралат:
фигуралар

-геометриялык

жөнүндө

элестөөлөрүн

калыптандыруу;
- геометриялык фигуралар

жана аларды өлчөө,

к уруу менен

байланышкан кээ бир практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу.
Геометриялык
бөлүштүрүлгөн

материалды

программанын

изилдөө

жана

аны

окуу

жылдарына

айрым

кээ

бир

бөлүктөрүн тиешелүү окуу аныкталган.
Негизинен математика сабактарында материалдын

негизги

бөлүгүн арифметикалык

материал түзүп, ал эми бир бөлүгүн

геометриялык

түзгөндөй

математика

материал

боюнча

сабактар

боюнча

курулушу
билим

керек.

берүү

Бул

ишин

ар

түрдүүлүгүнө жол берет ушул курактагы балдар үчүн өтө маанилүү
болуп саналат, жана мындан тышкары, окутуунун натыйжалуулугун
жогорулатат.
фигуралар
сынык

Программа окуучулардын

ар кандай геометриялык

алардын касиеттери: чекит, линиялар

сызык)

алардын

,

ар

кандай

түрлөрүн

(ийри сызык,
жана

элементтери, айлананын, тегер ектин, ж.б.элестөөлөрүн
камсыз кылат.
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анын

түзүүнү

Мугалим

балдарды геометриялык фигуралардын аттары жана

алардын негизги касиеттерин өздөштүрүүсүнө

умтулушу

ошондой эле чакмак кагазга аларды курулуш жүргүзүү

керек,
ыктарын

калыптандырышы керек.
Геометриялык

фигуралардын

изилдөө

өзгөчөлүктөрүн

белгилөөдө, алардын бардык касиеттери тиешелүү көнүгүүлөрдү
аткаруу

учурунда

эксперимент

аркылуу

ачыларын

эстен

чыгарбашыбыз керек.
Геометриялык
изилдөөдө окутуу
Практикалык

фигураларды

жана

алардын

касиеттерин

мето ддорун тандоо да маанилүү ролду

ойнойт.

иш жана практикалык методдор да олуттуу орун

ээлейт.
Геометриялык

фигураларды

кагаздан, таякчалардан, чоподон

жасоо жана аларды кесүү, моделдештирүү

ж.б. сыяктуу жумуштар

системалуу өткөрүлүшү кер ек, бул учурда фигуралардын маанилүү
жана маанилүү эмес белгилерин айырмалоону балдарды окутууга
маанилүү. Геометриялык

фигураларды салыштыруу жана карама -

каршылаштыруу методуна көп көңүл
Окуу

бурулуу тийиш.

китебинде сунушталган көнүгүүлөрдү аткаруу учурунда

геометриялык фигуралар жөнүндө элестөөлөрүн

калыптандыруу

болот, ал көнүгүүлөрдү төмөнкүдөй мүнөздөсө болот:
 геометриялык

фигуралар эсептөө объектиси

катары

пайдаланылат;
 фигуралардын классификациясына арналган көнүгүүлөр;
 реалдуу

объектилердин

же

алардын

бөлүктөрүнүн

геометриялык формаларын аныктоо;
 геометриялык фигураларды куруу үчүн;
 өзүнчө бөлүктөргө бөлүү
фигуралардан аны түзүү;
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жана башка геометриялык

 геометриялык

чиймелерди

окуу

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
 эсептөө (башка жак тардын узундугунун суммасы)
Геометриялык

фигуралар жана алардын касиеттери

таныштыруу аларды курууга жөнөкөй тапшырмалар
кошот. Аларды

менен

дагы салым

жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө балдардын чийүү

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу, тартуу куралдарды кант ип
колдонууга

окутуу

керек.

Бул

жерде

көндүмдөрүнө коюлуучу талаптардан

жазуу

жана

эсеп

кем эмес талаптарды сунуш

кылуу зарыл.
5.

Алгебранын

математика
түшүнүктөр

элементтери.

курсунда,

алгебра

калыптан дырылат.

тендемелер

(сан

жана

сөз

Башталгыч
менен

байланышкан

Бул

туюнтма,

менен),

жана

Окуучуларда

изилдөө

менен

тыгыз

кээ

үчүн
бир

барабарсыздык,
формулалар.

түшүнүктөрдүн мааниси белгилүү бир негизде,
материалдарды

мектеп

Бул

арифметикалык

байланышта

ачылат.

математикалык терминдерди жана белги лерди туура

пайдаланууга ыктары алыптандырылат.
6. Стохастиканын элементтери. Биздин жашоо стохастикалык
мүнөздөгү

кубулуштардан

турат.

Ошондуктан,

азыркы

адам

илимде, техникада жана экономикасында маанилүү ролду ойночу
маалыматтарды талдоо жана ыктымалду улук мыйзамдардын негизги
ыкмалары жөнүндө түшүнүк болушу керек. Бул жагынан алып
караганда,

дисперсиялык,

ыктымалдыктар

теориясы

жана

математикалык статистика элементтери бул кубулуштардын жана
алардын касиеттери статистикалык жаратылышы жөнүндө ой -бир
запастарын

топтоого

мүмкүндүк

берет,

кайчылаш

кесүү

материалдык жана методикалык линияларын түрүндө мектептин
математика курсуна киргизилет.
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Негизги стохастикалык элементтер комбинатордук диаграмма
теориясы, көрүү жана сыпаттуу статистикалык ыктымалдуулук
теориясы жөнүндө алгачкы түшүнүктөр
Аларды

катары көрсөтүлгөн эле,

изилдөө кенже окуучулардын жеке жөндөмдүүлүктөрү

комбинатордук, ыктымалдык түшүнүктөрдүн пайда болушу ( "көп",
"аз",

"мүмкүн",

"мүмкүн

эмес"

жана

башка),

статистикалык

маданиятын башаты менен тыгыз байланыштуу болот.
Ыктымалдык маселелерди чечүү үчүн негизди комбинатордук
маселелер

жаратат.

көйгөйлөрдү

чечүү

Комбинатордук
үчүн

жаңы

маселелерди

жол

менен

колдонуу,

киргизүү,

көйгөй

тууралуу балдардын билимин кеңейтүү мүмкүн; Бул учурда б оюнча
оптималдуу

чечимдерди

чыгарууга

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу; жаратуу иши элементтерин иштеп чыгат.
Башталгыч мектепте сунушталган
иш-аракет
кенже

багытталган
окуучулардын

жана

комбинатордук маселелер,

чыныгы

билим

окуяга

алуусунун

негизделет.

Бул

психологиялык

өзгөчөлүктөрүнө, алардын абстрактуу ойлонууга аз жөндөмүнө
байланыштуу. Бул жагынан алганда, көнүгүүлөр системасы
объектилерин

башкаруудан

тартып

акырындык

менен

иш

өтүүнү

камсыз кылуу сыяктуу бир жол менен курулган.
Мындай билим берүү мат ериалдын мазмуну предмет аралык
байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт (мисалы, математика
жана табият таануу сыяктуу), курстун прикладдык багыт колдонуу
үчүн мүмкүндүк берет,

заманбап математиканын айлана -чөйрөнү

таануудагы

ролун ачып, дүйнөгө көз карашты калыптандырат.

бала

ыктымалдуулук

кезинде

жашоодо

ал

идеяларын

түшүнбөсө,

кийинки

ыктымалдык теориясынын бир топ жеңил эмес, ал

жашоо тажрыйбага карама -каршы келгендей көрүнөт, ал эми жыл
өткөн сайын жашоо тажрыйбасы
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шартсыз статусун кабыл алат.

Ошондуктан,

стохастикалык

маданиятты

калыптандыруу

балдардын туюп ыктымалдык жана комбинатордук жөндөмдөрүн
өнүктүрүү үчүн өтө маанилүү болуп саналат.
7. Өзгөчө жана кызыктуу маселелер. Учурда, билим берүүнүн
сапатын жогорулатуу максатында
этаптарында
өнүктүрүү,

баланын

мекте пте окутуунун бардык

инсандык

чыгармачылык

дараметин

анын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, ар

кандай, стандарттык эмес жагдайларда жана жаӊыны
учурунда

эвристикалык

методдорду

ачуу

колдонуу

мүмкүндүгүн

жүгүртүүнү

өнүктүрүүгө,

калыптандыруу болуп калат.
Математика

-

тээ

эзелтеден

ой

кыйынчылыктан арылууга, стандарттуу эмес милдеттерди чечүү
жөндөмүнө чагылдыруу үчүн

курал, анын арсеналында

көп

сандаган маселелер бар.
Кенже окуучулардын математикага кызыгуусу н
алардын

математикалык

процессинде

жөндөмдүүлүктөрүн

тамаша маселелрсиз,

жогорулатуу,

өнүктүрүү,

окуу

математикалык трюктардын,

сандык ребустар, математикалык фокустар, башкатырмалар, билим
берүү

оюндары,

ыр,

жомо -маселе,

окуялар,

табышмактарсыз

мүмкүн эмес ж.б.
Математика курсунда сунушталган мындай маселелерди чечүү
биринчи

класстан

баштап,

окучуларга

аларды

чечүүдө

теориялык билимдерин пайдалана билүүгө үйрөтүү керек; туура
логикалуу ой

жүгүртүүнү

жүзөгө

ашырууну;

пикир

иштеп

чыгууну; жөнөкөй классификацияларды өткөрүү, мисалдарды жана
каршылыктарды келтирүүнү үйрөтүү зарыл.
Программада

предметтин

принциби боюнча түзүлгөн.
жана ыкмалары

окуучулар

мазмунун

куруу

«спираль»

Көптөгөн математикалык түшүнүктөр
тарабынан дароо кабыл алын ышы
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мүмкүн эмес. Аӊ сезимдүү маалымдоо үчүн узак жана татаал жолду
өтүү керек. математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу процесси,
өзүнүн өнүгүү жолунда бир нече кадам баскычтарды, денгээлдерди
өтүүгө тийиш.
материалдын мазмунунун татаалдыгы, материалды а ӊ-сезимдүү
кабыл алууга окуучулардын даярдыгынын
убакыттын чоюлушуна

жана

жоктугу, аны окутууга

линиялык

жолдон

кайтуу

зарылчылыгына алып келет.
Сабактын мазмунун "спирал" түрүндө түзүү

мектепти аяктоо

убагына чейин көрсөтмө баяндоодон логика лык баяндоого, байкоо
жана эсперименттен

акырындап,

так

формулаларга

жана

далилдерге өтүү мүмкүнчүлүгүн берет.
Материалды

мындан

ары

жетишкендиктеринин өнүгүшүнө

да

изилдөөдө,

жол

окуучунун

берилгендей кылып

түзүлгөн, бирок окуучунун билгендери жоко чыгарылбайт, бул
окуучуну өздөштүрүүнүн мындан да бийик деӊгээлге которууга
алып келет
1-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 132 с)
Жалпы түшүнүктөр.
Заттардын белгилери.
Заттардын

касиеттери

(белгилери):

түс,

көлөм,

өлчөм,

милдети, материалы, жалпы аты.
Объектилерди белгиленген өзгөчөлүктөрү боюнча, көрсөтүлгөн
касиеттери боюнча топторго бөлүү, заттарды салыштыруу.
Мамилелер.
Заттардын

топторун

салыштыруу.

Графалар

жана

колдонулуштары. Бирдей эмес, бирдей эле, ошончо эле.
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 10го чейинки сандар.
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алардын

1ден 9 чейинки сандар. Натуралдык
бирдигинин

сан эсептөө жана көлөм

натыйжасы катары. "Бир орундуу сан" түшүнүгү

реалдуу жана идеалдуу модели. Араб жана рим сандары.
2ден

9га чейинки сандардын курам ы. сандарды салыштыруу,

сандардын ортосундагы мамилелерди жазуу. Сандык барабардык
жана барабарсыздык.

Сандардын тизмеги. Мурунку

санга 1ди

кошуу менен кийинки санды алуу, кемитүү аркылуу өткөн сандан
1ди алууга даярдоо.
Нөл. 10саны. 10 санынын курам ы.
1ден 20га чейинки сандар..
1ден 20га чейинки сандардын оозеки жана жазуу жүзүндөгү
нумерациясы. Ондук. 1ден 20га чейинки сандарды пайда кылуу
жана ал сандардан аталышы. Сан моделдери.
Сандарды окуу жана жазуу. Ондуктардын жана бирдиктердин
разряды, аларды жазуудагы орундары.
Сандарды

салыштыруу жана алардын кезектеши. Разряддык

кошулуучулардын суммасы катары сан менен таанышуу.
Онго чейинки сандарды

кошуу жана кемитүү.

Заттардын топторун (кошуу) бүтүнгө

бириктирүү. Заттардын

топторунан (бөлүктөрүнүн) бир бүтүндөн алуу (кемитүү).
жана анын бөлүгү
кошуунун

Бүтүн

түшүнүктөрдүн негизинде кемитүү менен

ортосундагы байланыш

көрсөтүүнүн

негизинде.

Бүтүн жана анын бөлүктүн карым -катышы.
Онго чейинки сандарды

кошуу жана кемитүү.

кемитүүнүн компоненттери. Компоненттин

Кошуу жана

өзгөрүүсүнө ылайык,

кошуу жана кемитүү жыйынтыгын өзгөртүү. Кошуу жана кемитүү
амалдарынын ортосундагы мамилелери.
Кошуунун которуу касиети.

Кошуу жана кемитүүнүн ыкмалары.
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Бир

орундуу

сандарды

жадыбалы. "… га

кошуунун

жадыбалы.

Кемитүүнүн

азайтуу", "...га чоӊ", " ...га аз", " ....га көп ",

түшүнүктөрү.
20 чейинки сандарды кошуу жана

кемитүү.

Разряддан өтүү менен бирге, бир орундуу сан кошуу жана кемитүү
алгоритмдери.

20га чейинки сандарды кош уу жана кемитүүнүн

жадыбал учурлары. (11ден 19га чейинки сандардын курамы)
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Көлөмдөр:

узундук,

салмак,

көлөм

жана

аларды

өлчөө.

Көлөмдөрдүн жалпы касиеттери.
Көлөмдөрдү өлчөө бирдиктери: сантиметр, дециметр, килограмм,
литр.

Аталган

Узундуктун

сандарды

кошуу,

кемитүү

бирдиктеринин(1 см, 1 дм)

жана эки орундуу сандардын

жана

салыштыруу.

ондук системасынын

ондук системасынын аналогиясы.

Тексттик маселелер.
Маселе

анын

структурасы.

Жөнөкөй

жана

татаал

тексттик

маселелер:



кошуу жана кемитүүнүн
"… га

түшүнүктөрүн


маанисин ачкан;

азайтуу", "...га чоӊ", "

...га аз", " ....га көп ",

колдонгон маселелер;

түрдүү салыштыруу боюнча маселелер .

Геометриянын
Мейкиндик
"жогору",

элементтери.
жана түздүктө багыт алуу, "жогор ку", "төмөнкү",

"төмөнкү",

"арасында",

"сол",

"туура",

"орто"

Чекит. Сызыктар: түз, ачык ийри, жабык ийри. Кесинди.

ж.б.

Бурчтар:

түз жана кыйыр түрдө. Көп бурчтуктар: үч бурчтук, төрт бурчтук,
тик бурчтук, квадрат. Айлана, овал. Жөнөкөй түз дүк моделдери.
Геометриялык

фигуралардын

классификациясынын

түрлөрү.
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ар

кандай

Сынган сызыктын узундугу эсептөө, анын звенлорунун узундугунун
суммасы катары.
Тик

бурчтуктун

жана

квадраттын

жактарынын

суммасын

«периметр» түшүнүгүсүз эсептөө.
Алгебранын элементтери.
Барабардык

жана барабарсыздыктар,

Сандык туюнтмалар. Туюнтмаларды
жазуу. Эки
тартиби.

"=", ">"; "<". Белгилери.
окуу,

маанилерин таап,

же андан көп амалды камтыган амалды
а + 5, а+ 6; а – 5жана

аткаруу

а - 6 түрүндө туюнтмалардын

маанисин салыштыруу . Барабардык жана барабарсыздык.
а ± х = б; х - а = б. сыяктуу теӊдемелер.
Стохастиканын элементтери.
Таблицалар. Саптар

менен

мамычалар. Графалар жөнүндө

баштапкы түшүнүктөр. Бир маанилик тиешелүүлүктөр жөнүндө
түшүнүк.
Заттарды жайгаштыруу жана тандоо (алмаштыруу) үчүн маселелер.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Сандык

табышмактар,

арифметикалык

ребустар.

Фигураларды

кесүү жана түзүү боюнча маселелер. Таякчалар менен маселелер.
Акыркы кайталоо.
Жогору.
2-класс (жумасын а 4 саат, бардыгы - 136 с)
сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 100гө чейинки сандар..
Ондук. Ондуктар менен саноо. Эки
пайда кылуу. Эки

орундуу сандарды атоо жана

орундуу сан моделдери. Сандарды

окуу жана

жазуу. Эки орундуу сандарды салыштыруу жана алардын тизмеси.
Разряддык

кошулуучулардын

суммасы

сандардын көрсөтүү.
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катары

эки

орундуу

Эки

орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндөгү номурлоо.

Ондуктардын

жана бирдиктердин разряддары, аларды жазуудагы

сандык орду.
Сандарды кошуу жана кемитүү.
Кошуу

жана

кемитүү

амалдары.

амалдарынын ортосундагы

Кошуу

жана

кемитүү

жана

кемитүү

мамилелер.

Түз жана тескери амалдар.
Компоненттин
жыйынтыгын

өзгөрүүсүнө
өзгөртүү.

Кошуу

касиеттери. Рационалдуу
Нөлгө

ылайык,
жана

кошуу
кемитүү

амалдарынын

эсептөөлөрдүн методикасы.

аяктаган эки орундуу сандарды кошуу жана кемитүү.

100 чейинки сандарды

оозеки жана жазуу жүзүндөгү кошуу жана

кемитүүнүн ыкмалары.
Кошуу жана кемитүүнүн

алгоритмдери.

Сандарды көбөйтүү жана бөлүү.
Бир

нече

нече

окшош кошулуучулардын суммасын табуу, санды бир

окшош

Көбөйтүү амалы.

кошулуучулардын

суммасы

катары

элестетүү.

Көбөйтүүнүн алмаштыруу касиети.

Бөлүү амалы. Көбөйтүү жана бөлүү амалдарынын байланышы. Бир
орундуу сандардын көбөйтүү жан а бөлүү жадыбалы.
0гө

жана

1ге

көбөйтүү

бөлүнбөгөндүгү. "… эсе

жана

учурлары.

Нөлдүн

азайтуу", "...эсеге чоӊ", " ...эсеге аз", "

....эсеге көп " түшүнүктөрү.
Сызыктуу

бөлүү

10го көбөйтүү жана бөлүү.

жана бутактуу алгоритмдер.

оозеки

жана блок

схемаларды колдонуу менен алгоритмдерди берүү.
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Узундук.

.

узундукту

өлчөө

бирдиктеринин ортосундагы катыш.
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бирдиги.

узундукту

өлчөө

Аталган сандарды белгиленген

бирдиктерге

(майдалоо жана

өзгөртүп кайра түзүү) айлантуу.
Аталган сандарды салыштыруу, кошуу жана кемитүү. Абстрактуу
санды аталган санга көбөйтүү жана
Көп бурчтуктун

бөлүү.

периметри. Көп бурчтуктун жана квадраттын

периметринин формулалары. Фигуранын аянтын көрсөтүү жана аны
өлчөө.

Көп

бурчтуктун

жана

квадр аттын

аянты.

Аянттын

бирдиктери: см² , дм².
Товардын баасы, саны жана наркы.
Убакыт. Убакыт бирдиги Тексттик маселелер.

саат.

Жөнөкөй жана татаал тексттик маселелер:

кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүнүн
"… эсе

мааниси;

азайтуу", "...эсеге чоӊ ", " ...эсеге аз", " ....эсеге көп "

түрдүү жана бир нече салыштыруу;
тике жана кайтарым катыш.
Маселелерди моделдөө. Альтернативдүү шарттар менен маселелер.
Геометриянын элементтери.
Түздүк.

Жалпак

жана

көлөмдүү

фигуралар.

Геометриялык

фигураларды белгилөө.
Тик жана тик эмес бурчтар.
Бөлүктөрдөн

жалпак фигураларды түзүү. Жалпак фигураларды

бөлүктөргө бөлүү.
Айлана. Тегерек.

Циркуль

менен кесилген чөйрөсү менен

тегеректерди чийүү. айлананын радиусу.
Алгебранын элементтери.
Өзгөрмө.

Өзгөрмө туюнтмалар. жана a± 5; 4 - a; a 2;

туюнтмаларынын

маанилерин табуу жана өзгөрмөнүн сандык

маанилерин эске алуу. Туюнтмалардын
a*2 жана a*3. a:3

a∙ 4; 6: a

a:2.
1441

маанилерин салыштыруу:

Амалдардын

ырааттуулугун

кашаалары менен же

көрсөтүү

кашааларсыз

үчүн

эки

кашааны

колдонуу.

же андан көп амалдарды

аткаруу. ± х = б; х - а = б; жана - х = б; а: х = б; х: а = б.
тендемелерин чыгаруу
Стохастиканын элементтери.
Таблицаларды жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук
маселелерди чыгаруу. Көрсөтү лгөн маалыматтарды окуу.
Маалыматтарды чогултуу жана топтоо жөнүндө алгачкы түшүнүк.
Таблицадагы текстте камтылган маалыматтарды жазуу.
Эксперименттер

жөнүндө түшүнүк. "Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн",

"мүмкүн эмес", "кокустан" түшүнүгү.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Логикалык маселелер. Арифметикалык
фигуралар, математикалык фокустар.

лабиринттер. Магикалык
Фигураларды кесүү жана

түзүү. Таякчалар менен маселелер. Ийри.
Акыркы кайталоо.
Жогору.
3-класс. (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
1ден 1000ге чейинки сандар.
Жүз. Жүздүктөр менен саноо.
Жүздүктөр, ондуктар, бирдиктер.

Миӊ. Үч орундуу сандар.
Разряддык кошулуучулар.

орундуу сандарды жазуу жана окуу.

үч

Сандардын тизмектери.

Сандарды салыш тыруу.
Бөлчөк сандар.
Үлүштөр.

Үлүштөрдү

салыштыруу,

сандын

бөлчөктөрдү салыштыруу. Сандын үлүшүн табуу.
Сандарды кошуу жана

кемитүү.
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үлүшүн

таап,

1000ге чейинки сандарды кошуу жана
сандарды оозеки кошуу жана
кошуу жана

кемитүү. 100гө чейинки

кемитүү. Үч орундуу сандарды

кемитүү жазуу ыкмалары .

100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.
100 чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү
карата

көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

амалдары.

бөлүштүрүү

суммага
касиети.

эсептөөлөрү тартипке келтирүү үчүн көбөйтү ү жана бөлүү касиетин
колдонуу. Жадыбалдан тышкары көбөйтүү жана бөлүү. Калдык
менен бөлүү. Калдык
өзгөрүүсүнө
өзгөртүү.

менен бөлүүнү текшерүү. Компоненттин

жараша

көбөйтүү

жана

бөлүүнүн

жыйынтыгын

1000ге чейинки сандарды көбөйтүү жана бөлүү.

чейинки сандарды оозеки көбөйтүү жана бөлүү.

100гө көбөйтүү

жана бөлүү. 3 орундуу сандарды 1 орундуу сандарга
жазуу ыкмалары.

көбөйтүүнүн

Көбөйтүүнү мамычага жазуу.

сандарды 1 орундуу сандарга

бөлүүнүн

100гө

3 орундуу

жазуу ыкмалары жазуу.

Бөлүү "ай магын" жаздыруу
Көлөмдөр жана аларды өлчөө.
Көлөм.

Көлөм бирдиктери 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Көлөмдү ченөө

бирдиктеринин

ортосундагы

катышы.

Тик

бурчтуу

параллелепипеддин (куб) көлөмүн табуунун формулалары.
Убакыт. Убакыт бирдиктери: секунда, мүнөт, саат, су тка, жума, ай,
жыл. Убакыт бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Календарь
Узундук. Узундук бирдиктери: 1 мм жана 1 км.

Узундукту өлчөө

бирдиктеринин ортосундагы катыш.
Салмагы.

Салмакты

өлчөө

бирдиги:

центнер.

массанын

бирдиктеринин ортосундагы катыш.
Аралык,

ылдамдык.

Ылдамдык,

убакыт,

ортосундагы байланыш.
Тексттик маселелер.
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аралык

маанилеринин

Жөнөкөй жана татаал тексттик маселелерди чыгаруу.
Тексттик маселелерде көлөм

жана аларды өлчөө

менен

чыгаруунун көз карандылыгынын пропедевтик асы. Кыймыл боюнча
жөнөкөй маселелерди чыгаруу. Маселелерди моделдөө.
Башка абалдар менен байланышкан маселелер.
Геометриянын элементтери.
Куб,

тик

Көлөмдүү
Үч

бурчтуу

параллелепипед.

Алардын

элементтери.

фигуралар түздүктө.

бурчтуктун түрлөрү: тик бурчтуу, курч бурчтуу,

капталдуу,

теӊ жактуу, ар кандай жактуу.
Фигуралардын түздүктө абалын өзгөртүшү.
Алгебранын элементтери.
Эки өзгөрмөлүү туюнтмалар.

а ± b; а ∙ b; а : b. туюнтмалардын

маанисин табуу;
Бир өзгөрмөлүү барабарсыздыктар.

Бара барсыздыктарды тандоо

менен өзгөрмө чыгаруу: а ± х <б; жана ± х> б.
Тендемелерди чыгаруу: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а −
х = с : b; х : а = с ± b; а ∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b Түз пропорция.
Тескери пропорция.
Тексттик маселелерди ч ечүүдө барабарсыздыктарды пайдалануу.
Стохастиканын элементтери.
Таблицаларды жана графаларды пайдалануу менен комбинатордук
маселелерди чыгаруу. . ыкмаларды сорттоо буйрук берди. тандоо
дарагы. Тандоо дарагы.
Кокус эксперименттер. кокус эксперименттин жыйынтыгын жазуу.
кокустук

эксперименттердин

бир

катар

иш -чаранын

жыштыгы

жөнүндө түшүнүк.
"Көпчүлүк", "аз", "мүмкүн", "мүмкүн", "кокустук" түшүнүгү.
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Статистикалык

маалыматтарды

чогултуу

жана

иштеп

чыгуу

боюнча баштапкы түшүнүк.
Сызыктуу жана мамычалуу диаграммалар, таблицалар, графалар
менен

көрсөтүлгөн

маалыматты

окуу.

Таблицада

камтылган

маалымат боюнча жөнөкөй сызыктуу диаграммаларды куруу.
Тегерек диаграммалар.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Уникурстук ийри.
Логикалык

маселелер.

Логикалык

масел елерди

таблица

жана

графалардын жардамы менен куруу. Көптүк,
көптүктөрдүн элементтери, көптүктөрдүн кесилиши, көптүктөрдүн
топтому.
Кыйын абалдар: өткөрүүгө маселелер.
Дирихленин принциби боюнча маселелер.
Акыркы кайталоо.
Жогору.
4-класс (жумасына 4 саат, бардыгы - 136 с)
Сандар жана алар менен жүргүзүлүүчү амалдар.
Бөлчөк сандар.
Бөлчөк. Бөлчөктөрдү

салыштыруу. Сандын

бир бөлүгүн табуу.

Санды бир бөлүгү боюнча табуу.
Сандын

бир бөлүгү башка бир сан болуп саналат.

Бирдей

бөлү мдөрү бар

бар

бөлчөктөрдү кошуу. Бирдей

бөлүмдөрү

бөлчөктөрдү кемитүү.

1ден 1000000го чейинки сандар.
1ден

1000000го чейинки сандарды окуу жана жазуу. Бирдиктер

жана миӊдиктер класстары.

I, II, III

разряддары бирдиктер жана

миӊдиктер класстарынд а. Разряддык кошулуучулардын
катары санды элестетүү. Сандарды салыштыруу.
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суммасы

1ден 1000000000 чейинки сандар.
Көп орундуу сандарды оозеки жана жазуу жүзүндө номерлөө.
Сандык нур. Сандык

нурдагы кыймыл. Берилген

менен

жа йгаштыруу,

сандык

нурда

берилген

координаттар

чекиттер

менен

координаттарын аныктоо.
Көлөмдөрдүн

так

жана

болжолдуу

маанилери.

Сандарды

тегеректөө, тегеректөөнү иш жүзүндө колдонуу.
Сандарды кошуу жана

кемитүү.

1ден 1000000 чейинки сандарды кошуу жана

кемитүү амалдары.

Рационалдуу эсептөөнүн ыкмалары.
Көбөйтүү жана бөлүү.
10го, 100гө, 1000ге

сандарды көбөйтүү жана бөлүү

Нөлгө аяктоочу сандарды

көбөйтүү жана бөлүү.

сандардын ичиндеги амалдарда бир орундуу
көбөйтүү жана бөлүү.

Бир

орундуу

көбөйтүү жана бөлүү. Эки жана үч

амалдары.

100гө

чейинки

сандарга

оозеки

сандарга

жазуу түрүндө

орундуу сандарга

көбөйтүү

жана бөлүү.
Көлөмдөр жана аларды өлчөө
Аянтты

баалоо.

фигуралардын

Аянтты

болжолдуу

эсептөө.

Курама

аянттары. Аянттын жаӊы бирдиктери: мм² , км²,

гектар, ар (сотка). Тик үч бурчтуктун аянты.
Эмгек, эмгектин түшүмдүүлүгү, иш убактысы.
Көлөмдөр

жана

топтордун

ортосундагы

көз

карандылык:

ылдамдык, убакыт, аралык; баасы, сом менен саны, наркы; эмгек,
эмгектин

түшүмдүүлүгү, иш убактысы, жуму ш. Бул мамилелерди

билдирген формулалар.
Тексттик маселелер.
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Сандык

нур

координаттар

менен
менен

бир

убакыттагы

сандык

нурда

кыймыл.

Берилген

жайгаштыруу,

берилген

чекиттер менен координаттарын аныктоо.
Геометриянын элементтери.
Көлөмдүү

фигуралардын

түздүктө

параллелепипедден түзүлгөн көлөмдүү

өзгөрүшү.

Куб,

фигуралар.

Алгебранын элементтери.
Алты амалга чейинки сандык
кашаасыз) маанисин табуу.

туюнтмалардын (кашаа менен,

Барабарсыздыктарды колдонуу менен

тексттик маселерди чыгаруу.
Стохастиканын элементтери.
Курчап турган айлана жөнүндө статистикалык
чогултуу жана иштеп чыгуу.

маалыматтарды

Коомдук ойду суроо статистикалык

маалыматты чогултуунун жана иштеп чыгуунун каражаты катары.
Болжолдуу

кокустук

окуя

тууралуу

түшүнүк.

оюндар. Калыс жана калыс эмес оюндар.

Стохастикалык

Бир нече сандардын

орточо арифметикалык түшүнүгүн табууга маселелер.
Тегерек

диаграммалар.

Тегерек

диаграммалардагы

камтылган

маселелерди окуу.
Кызыктуу жана өзгөчө маселелер.
Дирихленин принциби.
Математикалык оюндар.
Акыркы кайталоо.
Мекен таануу (адам, жаратылыш, коом)
Адам жана жаратылыш
Бизди
табигый

курчап турган жаратылыш. Адам
объекттер

жана

буюмдар.
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тарабынан түзүлгөн

Жансыз

жана

жандуу

жаратылыш.

Объекттер дин

салыштырмалуу
жайгашуусу

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

сол,
мисал:

белгилери

ж.б.).

(түс,

Мейкиндикте

жогору,
жыл

төмөн,

предметтердин

ж.б.).

мезгилдеринин

формасы,
Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Айлана

-чөйрөдөгү

заттардын

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер, суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар,
суюктуктар, газдар. Заттар, суюктуктар, газдар
практикалык иште р. Жылдыздар

менен жөнөкөй

жана планеталар. Күн - бизге

жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык
булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы
түшүнүк. Глобус Жердин модели катары. Географиялык карта жана
план. Материктер жана океандар, а лардын аталыштары, глобуста
жана картада жайгашуусу.
Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.

Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү
аймактагы

(байкоолордун

негизинде).

Өзүнүн

туулган

жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба ырайы, анын

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар,
шамал).

Өз аймактын аба -ырайы.

Жер кыртышынын фор малары:

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн
жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз
Жер кыртышынын формалары:

аймагынын

(байкоолордун негизинде кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
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Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан , деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

касиеттери. Суунун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

аймагынын

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү . Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси.
аталышы,

Жапайы,

байкоолордун

адам

маданий
жашоо

жана

бөлмө

чарбачылыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын
негизинде

кыскача

мүнөздөмө.

Козу -

карындар: жегенге жараган жана уулуу. Козу карындарды чогултуу
эрежелери.

Жаныбарлар

жана

алардын

ар

түрдүүлүгү.

Жаныбарлардын жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу,
жылуулук, азык-түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда
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жашоочулардын,
жана

алардын

сойлоп

жүрүүчүлөр,

айырмачылыктары.

канаттуулар,

Ар

канда й

жаныбарлар

жаныбарлардын

тамактануу өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы
жана

үй

жаныбарлары.

Жаратылыш

жаныбарлардын ролу. Жапайы

менен

аталыштары,

турмушунда

жаныбарларды коргоо, аларга аяр

мамиле, үй жаныбарларын багуу. Өз
алардын

адам

аймагынын жаныбарлары,

байкоолордун

негизинде

кыскача

сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

Табигый

жаныбарлар

үчүн

жааматтын
аз ык-түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз каранды лыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзамдарды

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

мисалынын

Иш

өздөштүрүүсү.
жана

терс

негизинде).

менен адам

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын
Жаратылышка

таасирлери
Табияттагы

адам

(тегерегиндеги
жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары,
улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойг о жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

1450

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соол угунун абалын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.
Адам жана коом.
Коом- жалпы маданияты менен бириккен

жана бири -бири менен

биргелешкен иш-чаралар менен орток бир максат менен тыгыз
байланышта
коомунун

болгон

негизи

адамдардын

катары

рухий,

чогулушу

катары.

адеп -ахлактык

жана

Кыргыз
маданий

баалуулуктар.
Адам коомдун мүчөсү катары,
алып жүрүүчүсү.

маданияттын

коомдун жана анын мүчөлөрүнүн а р биринин

маданиятын өнүктүрүү. Башка адамдар менен
Республикасынын

жаратуучу жана

ар

кайсы

улуттун

жана

мамилелер. Кыргыз
коомдук

топтордун

өкүлдөрү менен баарлашуу маданияты: урмат -сый көрсөтүү, өз ара
жардам, башкалардын пикирлерин угуу

жөндөмү. Адамдын жан

дүйнөсү: адамдык касиеттер жана жакшы мүнөздөр .
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдорго колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
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Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мектеп окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; дост ук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрү нө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын негизги мыйзамы. Бала укуктары.
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Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана
мекендештер
катары.

ортосундагы
Өзү

өзгөчөлүктөрү,

туулган
кесиптери.

байланышты
жердин
Өз

бекемдөө

каражаты

адамдардын

эмгегинин

аймагынын жашаган элдердин

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары.
Туулган жерине тарыхынын маанилүү окуялары. Ден -соолук
жана дени сак жашоонун мааниси. Мектеп окуучусунун
тартиби,

күн

эмгек жана эс алуу кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене

тарбия, таза абадагы оюн ден соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн
шарт катары. Чыӊ

ден соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке

жоопкерчилиги. Тез жардамдын номерлери.

Жеӊил

жаракатта,

үшүк алганда, күйүп кетүүдө алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн
мектепке чейинки жол, жолдо
Жылдын

коопсуз жүрүм -турум эрежелери.

ар кайсы мезгилинде жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз

жүрүм-турум эрежелери. Өрт
электр

энергиясын,

сууну

к оопсуздугунун
колдонуунун

эрежелери, газ,

негизги

эрежелери.

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.
Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш
адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада
адамдардын ден соолугу жана

жашаган

коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар

бир адамдын моралдык парзы.
Көркөм искусство жана тифлографика
Техникалык каражаттар менен рельефтүү чийүү ыкмалары.
Көрүүсү

бузулган

окуучуга тифлографиканын максаты жана

мааниси.
Рельефтүү сүрөттөрдүн окутуу жана практикалык иш
мааниси.

Көрүүсү

бузулган

окуучу

(Н.А.Семевского, Н.В.Клушиной,
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үчүн

үчүн чийме аппараттар

«Школьник» ж.б. приборлор.).

Куралдар

жана

чийүү

жүргүзүү

үчүн

үчүн

приборлор.

инструмент терин

ыкмалары. Аспаптар

Рельефтүү

колдонуу

сүрөттөрдү

эрежелери

жана

менен иштөөнүн коопсуздук чаралары.

Прибордо багыт алуу.

Куралдар

жана түзүлүштөрдүн жардамы

менен эки же төрт бирдей бөлүктөргө көркөм түздүктү бөлүү,
линияларды чийүү ыкмалары. Сүрөт

тартуу ыкмалары.

пластикалык массада, тасмада иштөө

кагазда,

техникасы. Рельефтүү

сүрөттөрдү окуу.
Сүрөттөрдү окууда
түшүнүктөрү
таныштыруу.

мейкиндикте багыт алуунун

(сол-оӊ,

жогорку

төмөнкү,

ортоңку)

түзүлүшү, өлчөмү,

боюнча салыштыруу,
Формасы
буюмдарды

менен

сүрөттөлгөн объектилердин көлөмүн (көп, аз, кы ска,

узун, барабар, жоон, ичке) салыштыруу. Форма, көлөм
Заттарды

башталгыч

көлөмү,

мейкиндиктеги

рельефтүү сүрөтү менен

жөнөкөй

түшүнүгү.

геометриялык

абалы

байланыштыруу.

эталондорго

окуу. Ге ометриялык формалардын

жакын

айкалышын

камтыган буюмдарды окуу. Татаал формадагы буюмдарды окуу. Ар
кандай

татаалдык

деӊгээлдеги

сүрөттөрдү

тартуу

ыкмалары.

Таяныч элестөөлөрдү калыптандыруу.
Даяр
аткаруу.

формалардан жана фрагменттерден аппликацияларды
айкелчилик

көндүмдөрүн өздөштүрүү.

Пластилинден

буюмдарды ийлеп -чаптоону аткаруу.
Натурадан тартуу.
Сызыктардын ар түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, горизонталдуу,
тигинен жайгаштырылган, толкун, ийри, айлана). Сызык аркылуу
буюмдун

формасын

өткөрүү.

түшүнүктөрдү

калыптандыруу.

«Школьник»,

«Графика»).

Кон тур

(Приборлор:

Кесиндини
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түшүнүгү.

Контур

Н.В.Клушинанын,
бирдей

бөлүктөргө

бөлүштүрүү. Тик бурчтуу буюмдардын узундугу жана туурасынын
катышы.
Предметтин сүрөтү

жана рельефтүү тартылышы менен

салыштыруу.
Предметтик

дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана тегиздик менен

мейкиндикте аларды көрсөтүү. Буюмдардын формасынын анализи.
Окшоштуктар

жана

ортосундагы

айырмачылык.

Мүнөздүү

өзгөчөлүктөрүн бөлүү. Жөнөкөй геометриялык формалар.
Табигый формалар.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (жашылча -жемиш) негизде

болгон буюмдарды натурасынан тартуу. Трафареттерди колдонуу,
даяр

элементтерден

Предметтин

аппликацияларды

сүрөтү

жана

жасоо,

рельефтүү

ийлеп -чаптоо.

тартылышы

менен

салыштыруу.
Формасы

көлөмдүү геометриялык (оюнчук)

буюмдарды натурасынан тартуу. Ар

негизде

болгон

бир элементтин обочолонтуу

жана белгилөө.
Кубиктерден

куруу,

трафареттерди

колдонуу,

даяр

элементтерден аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо. Предметтин
сүрөтү

жана рельефтүү тар тылышы менен салыштыруу. Өсүмдүк

формаларын натурасынан тартуу.
Изилдөө
салыштыруу.

алгоритмдери.

Структурасынын

анализи,

Мүнөздүү белгилери. Предметтин сүрөтү

рельефтүү тартылышы менен окуу.

Аппликацияларды

жана
жасоо,

ийлеп-чаптоо, буюмдун рел ьефтүү сүрөтүн тартуу.
Жаныбарлардын

сүрөтүн

натурасынан

тартуу.

Жаныбарлардын сөлөкөтүн, оюнчуктарды изилдөөнүн алгоритми.
Түзүлүшүнүн
Буюмдун

анализи,

салыштыруу.

рельефтүү тартылышын
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Мүнөздүү

окуу жана

белгилери.

натурасы менен

байланыштыруу. Аппликацияларды жасоо, ийлеп -чаптоо, буюмдун
рельефтүү сүрөтүн тартуу.
анын дайындалышы,

Декоративдик

жана

сүрөт. Оюм -чийимдер,

турмушта пайдалануу жөнүндө

түшүнүк.
Оюнун тийип сезүү

аркылуу кабыл алуу. Оюнун курулушун

анализи. Жасалгалоо түрлөр ү. Оюнун кооздук элементтери. Кезек,
ыргагы, кайталоо жөнүндө түшүнүк.
өнөрчүлүктө

Көркөм

өнөр жана кол

ыргактын ролу.

Жөнөкөй оюну сапта даяр формалардан аткаруу.
оюларын

трафаретти

колдонуу

аркылуу

Өсүмдүк

жабык

үлгү

жасалгаларын аткаруу.
Пластикалык

материалдардан

изилденген оюулардан

ар

кандай

жасалгаларды аткаруу.

темаларга

Декоративдик -

прикладдык ишмердикте кооздук жасалгаларын пайдалануу.
Темага

сүрөт

тартуу. Сюжет

жөнүндө түшүнүк. Сюжеттик

кырдаалдарды моделдерден, оюнчук тардан түзүү.
Аппликация
аппликацияларды

жөнүндө

түшүнүк.

Даяр

формалардан

аткаруу.

Мурун изилденген жөнөкөй буюмдардын

рельефтүү сүрөтүн

тартуу. Трафареттерди жана калыптарды колдонуу.
Байкоолордун негизинде темаларга сүрөт тартуу.
жөнүндөгү

элестөөлөрдү конкреттештирүү,

табигый көрсөтмө куралдарды
Эркин

темага

сүрөт

кабылдоо,

(живопись, графика).

тартуу.

көркөм
Көркөм

рельефтүү

жана

пайдалануу.

салыштыруу. Искусство чыгармаларын
аркылуу

Нерселер

сүрөт

Сүрөт

жана

натураны

жеткиликтүү тийип сезүү
өнөрү

боюнча

түшүнүү

сүрөт өнөрүнүн өзгөчөлүктөрү:

сүрөтчү жана көрүүчү. Искусствонун көркөм өзөгү: көркөм образ,
анын шарттуулугу, бирдиктин жалпы берилиш жолу. жаратылыш,
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адам жана коомду алардын ортосундагы мамилелерди пластикалык
көркөм искусство аркылуу чагылдыруу.
жаратылыш

дүйнөсү:

адамдын,

Адам, чыныгы жашоодо

жаратылыштын

элеси,

көркөм

мүнөзү.
" Иллюстрация" түшүнүгү менен таныштыруу.
Рельефтин ар кандай түрлөрү менен таныштыруу:

контурдук,

апликациялык, чегилиш.
Скульптура, айкел түрлөрү. Майда

пластика. Скульптура

материалдары жана образ түзүүдө алардын ролу. Айкелдин көркөм
образын

түзүү үчүн пластикалык материалдар менен иштөөнүн

башталгыч ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу,
форманы чоюу). Көлөм - айкелдин негизги тили. Скульптуранын
башкы темалары. Айкел
жана

жаныбарлардын

каражаттары

менен көрсөтүлгөн адам

сулуулугу.

жаныбарлар

менен

канаттууларды барельефтик жана горельефтик чагылдыруу

менен

таныштыруу. Жазуучулардын

ме нен

скульптуралык портреттери

таныштыруу.
Көркөм дизайн, көркөм долбоорлоо жана моделдөө үчүн ар
кандай материалдар (чопо, кагаз -картон, ж.б.). Көркөм
түзүү үчүн ар кандай

материалдар менен иштөөнүн

образын
башталгыч

ыкмалары (пластилин, чопо, жаюу, көлөм чогултуу, форманы ч оюу,
кагаз жана картон - бүктөө, кесүү).
Көркөм

долбоорлоо жана адам жашоосундагы моделдөөнүн

ыкмаларын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Декоративдик- прикладдык ишмердик

көркөм иш катары.

Көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүк. жасалга -колдонмо көр көм өнөр
жана

келип

маданияттын

чыгышы

жана

синтетикалык

адам
табият
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турмушундагы
түшүнүгү

(үй

орду.

Элдик

жасалгалоо,

турмуш-тиричилик

буюмдарынан,

шаймандар,

кийим -кечелери,

музыка, обондуу ырлар)
Көркөм сүрөт, жомоктор, ырларда чагылдырылган эркек -аял
сулуулугу жөнүндө адамдардын түшүнүктөрү.
Элдик

маданият жана көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүктө

жомок образдары.

Элдик

көркөм жана кол өнөрчүлөрдүн иштери

менен таанышуу.
Музыка
Предметтик
болгон

талаптар бул предметти окуу үчүн мүнөздүү

тажрыйбасын

ж аңы

билим

алуу

ишине,

объекттин

өнүгүүсүн изилдөөгө, анын өзгөрүшүн жана колдонууну, ошондой
эле

дүйнөнүн

билимдердин

заманбап

илимий

системасынын

сүрөтүн,

негизги

негизги

элементтерин

илимий

изилдөөнү

камтыйт.
1. Адамдын

руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө, адам

турмушунда музыканын ролу тууралуу баштапкы түшүнүктөрдү
калыптандыруу.
адамдын рухий өнүгүүсүнө музыканын мааниси жана ролу
алгачкы түшүнүктөрдү
музыкалык

үндөрдү

түзүү үчүн биринчи жалпы дабыш агымдан
угууга

балдарды

үйрөтүү

керек.

Ошондуктан 1-класста окуучулардын музыкалык өнүктүрүү боюнча
жана о.э.

бардык кийинки класстарда улантылуучу, негизги тема

"кантип музыка уга алабыз?",

Бул окуучуларга музыка, анын

каймана табияты, музыкада сезимдерди
адам

табиятына ,

жаратылышка

болгон

ишке ашыруу жагынан,
мамилеси

ыкмаларын

түшүнүк берүүгө мүмкүндүк берет.
"Ички Музыка" деген бөлүм, окуучуларды
дүйнөсүн

атайын

рухий

топтоо максатында иштелип чыккан: бешик ырларын

угуп (1- класс музыка таануунун жана жашоонун башталышы),
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инструменталдык

жана

үн

чыгармаларды,

композитордук обондорду уктуруу

элдик

жана

(2 -класс), улуу мелодиялык

тилде популярдуу ырларды (3 жана 4 -класстар) угуп окуучулардын
өз алдынча чыккан сезимдерин салыштырып,

музыканын таасири

жөнүндө ой жүгүртүшөт.
2.

Музыкалык

Республикасынын

маданияттын

калыптанышы,

материалдык -музыкалык

Кыргыз

маданиятынын

негизинде өнүктүрүү.
3. Музыкага

көркөм табит жана кызыгууну өнүктүрүү.

Д.Б. Кобалевскийдин принцибинин борбордук абалын кенже
мектеп жашындагы окуучулард ын олуттуу музыканын жогорку
үлгүсүнүн

жеткиликтүүлүк

олуттуу

негиздерин

иштеп

чыгуу,

жана бул үлгүлөр боюнча тарбиялоо

үчүн , дүйнөлүк рухий

мектептерге,

шилтеме

классикалык

байланыштуу.
берген
П.

И.

музыкага

берүү

менен

музыка өнөрүнүн даамы жана пайыздык негизи н

музыка катары И.С.Бах, В.А. Моцарт, Э.Григ, Ф. Шопен,
Чайковский,

М.П.

Мусоргский,

М.И.

Глинка,

С.В.

Рахманинов, А.И. Хачатурян, Д.Б. Кабалевский, А. Малдыбаев, С.
Фере

жана

дүйнөлүк

музыкалык

маданиятка

маанилүү

элес

калтырган башка комп озиторлор.
4. Музыканы кабыл алуу, музыкага өз мамилесин билдирүүгө
жөндөмдүүлүгү.
Музыканы көркөм искусствонун тирүү образы катары кабыл
алуу,

жашоо

көрсөтүүчү

турмуш

бөлүм

ишмердүүлүктүн

менен

"Музыка

негизги түрү

тыгыз

угуу",

байланышта

өзүнчө

гана

эмес,

болуп, хор ырдоо, импровизация,

жана музыка жөнүндө ойлордо көрсөтүлөт.
музыканы кабыл алуу

бөлүм

экендигин

Угуу

маданияты -

жана ага карата өз мамилесин билдирүүгө
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жөндөмдүүлүгү;

чеберчилик

катары

мыйзамдарын жана түшүнүктөрдү б илүү.

музыканын

негизги

(кабыл алуунун таянычы

болгон жалпыланган билим дер) - композитор, аткаруучу, угуучу,
музыкалык тилдин көркөм каражаттары, обондуу ырлар, бийлер,
марштар, интонация, музыканы өнүктүрүүчү жана куруучу жана
көркөм каражаттар. Бул сызыктар
мазмунунда

музыкалык

чеберчилигинде

класстан класска предметтин

амалкөйлүк

жана

ырааттуулук

олуттуу түшүнүктөрдү жана алардын кызыгуусун

пайда кылып келет. музыка мазмунун түшүнүү үчүн усулдук
"ачкычы" чыгармачылыгы жана күнүмдүк ара маселеси болуп
саналат.

Башка

маселелер

тапшырмаларды
кадимки

("музыкалык

көркөм

менен

бирге,

лаборатория")

искусствону

ачып,

өз

практикалык

окуучулар
алдынча

менен

музыканы

изилдешет.
5.

Музыкалык

пластикалык

образдарды

чыгармаларды

театралдык

жана

образдарды

музыкалык -

жаратуу

үчүн,

импровизацияда, вокалдык жана хордук аткарууда колдонуу.
"Музыкага образдык- оюн

аркылуу

киргизүү жөнүндө"

принципке таянуу менен балдардын кайра, ойдон чыгарылган ишин,
кыялын

талап

кылган

программада

жагдайларды

импровизац иянын

сахналаштыруулар,

сюжет

(жомок,

түзө

алат.

Ошондуктан,

негизиндеги
окуя,

Манас

оюндар,
жөнүндө

айтуулар), музыкалык аспаптарды колдонуп, музыка жана текст
биримдигинде өнүгөт.
Оюн

сабактагы

ишмердүүлүк

катары

байыркы

элдик

чыгармачылыкта - болгон сезими жана мааниси ме нен толтурулган:
Ыр ырдоо - демек аны ойноо.
Негизги жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүсүнүн
Инсандык

натыйжалары

өнүгүү
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менен

өзүн -өзү

өнүктүрүү,

окутуунун

жана

билим,

окуу

ишмердүүлүгүнө

маанилүү себептерди түзүү жана өнүктүрүү,

кызыгуу

үчүн

көйгөйлөрдү чечүүдө

жаңы мазмунуна жана методдоруна кызыгуу менен кабыл алуу
ыктарын калыптандырууну;жаңы билимдерди жана көндүмдөрдү
алуу,

натыйжаларга

жетишүүгө

түрткү

түзүү;

коомдук

иш

билгилигин жана жеке сапаттарын чагылдырган, жалпы жарандык
бирдейликтин негиздерин калыптанышын чагылдырат.
1. Искусство

чыгармачылыгына

сезимтал мамилени иштеп

чыгуу, анын дүйнөгө толугу менен эстетикалык көз карашы,
көркөм жана турмуштук ар түрдүүлүгүнө.
Музыкалык
бардыгына,
дүйнөнү

искусство

анын

дайыма

тукумдук

эстетикалык

айырмалануусунун

адамдын

адам

жөндөмдүүлүктөрүнүн

кабыл

алуусуна,

катары

өнүгүшүнө,

жаныбарлардан

бир жолу катары көргөн. Баланын музыка

менен ар бир жолугушуусу, балага музыканы угуу жана сүйүү, бул
модалуу жана кадыр -барктуу болгондукт ан эмес, музыканы кабыл
алуу зарылдыгы ал дүйнөдө эстетикалык мазмунун баалоо - ал
абстрактуу сулуулук жана турмуш кооздугун издөө эмес,

ал

адамдын дүйнөдө жоопкерчиликтүү жана маанилүү жашоосу.
Окуучуларга

акырындап

маданиятын ын алардан

табигый

коомдун

көз каранды экенин түшүнүү келет, алар

кыргыз жана дүйнөлүк маданияттын мыкты салттарын
укугуна ээ экендигин
ийгилиги

заманбап

сезилиши болот. Балдарда

көбөйтүү
адамзаттын

жалпы жана музыкалык байлыктарды, жөн гана

"музей

экспонаттарынын" жыйна гы эмес, ошондой эле тынымсыз негизги
жашаган чыгармачылык аркылуу өз байытууну болуп турган, ар
дайым

өнүгүп

маданий -тарыхый
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жараяны

экенин

түшүнүшөт.

Балдардын

чыгармачылык

продуктусуна

мамиле

күүнүн

-

курамына, ыр ырдоого, тасмага, музыкалык түрдү ойло п сүрөт
тартууга,

ж.б.

-

бала адам

маданиятынын

бир

далил

катары

көрүнөт.
2.
жана

Музыкалык окуу ишмердигинин
жамааттык

(жеке)

ойноо

мотивдерин өнүктүрүү

жүрүшүндө

чыгармачыл

жөндөмдүүлүктүн ишке ашырылышы.
Музыкалык

искусствону

жыйынтыктары

музыкалык

өнүктүрүү үчүн

окуу

түшүнүүнүн

инсанд ык

ишмердигинин

мотивдерин

объективдүү фундамент болуп калат. Бирок,

туруктуу түрткү, окуучу угуучунун, композитордун, аткаруучунун
чыгармачылыгынын белгилүү маанисин түшүнүп,

өзү түздөн -түз

аны кайра түзсө, ошол учурда гана пайда болот. Сабактын, окуу
китептердин мазмуну
окуучуларды

баары бир эле нерсеге багытталышы керек:

чыгарманы аткарып жаткан же кайра түзүп жаткан

музыканттардын

позициясына

коюу

керек.

Ошондуктан

мугалимдин балдарга кайрылуусу:
 Окугула. Уккула ( угуу маданиятын калыптандыруу).
 Ойлонгула.

Ырдагыла.

Айткыла

(чыгармачылык

жөндөмдөрү).
 Клавиатурага

манжаларды

музыкалык үндүн төрөлүшү)
 Ойногула (элдик оюндар

тийгизгиле

(биринчи

.
менен тааныштыруу, оюнга

"кошулуу" жолдору).
Ошентип, музыка

боюнча окуу программасы жана окуу

куралдары төмөнкү талаптарга негизделген: музыкага тирүү
көркөм искусствосу катары үйрөнүү; билимдин жалпы мүнөзү;
көркөм

искусствонун

жана

анын

мыйзамдарынын

натыйжасында, билим берүү мазмунун куруу. Пр ограмма жана
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Д.Б.

Кабалевскийдин

сунушталган
катары

педагогикалык

уникалдуу

принциптери,

музыкалык -педагогикалык

мурас

сөзсүз заманбап музыка мугалиминин арсеналында

болушу керек. программа СССРда 40 жыл бою колдонулган
жана азыр да 25 өлкөдө билим бер үү ишинде пайдаланып келе
жатат. Бул программанын негизги

темасы

менен

Кыргыз

Республикасынын бардык музыка мугалимдери дагы билишет.
Ошондой

эле

таанышуу

баскычы

музыкалык

маданиятынын системалуу түзүлүү этабынын башталышы бул
курактык

мезгилдин

мектепте

балдардын

өзгөчөл үгү,
үчүн

1-класстан

түзүмдүк

жана

орто

программасынын

айырмасы.
мектепте окуунун 1 -классында жана музыка
биринчи жылы негизги жана жалгыз

окуунун

бир тема, - "музыканы

кантип угушат." Ар тараптан ар бир чейрек ичинде каралып
турат. Ал: музыкалык түшүнүү үчүн зарыл болгон негизги
көндүмдөрдүн бир жагы дагы "көрсөтүлөт," ошондуктан ал

-

8-тематикалык блок менен берилген..
2-4-класстардагы темалар чейрек боюнча

уюштурулган.

Кээ бир кичинекей өзгөрүүлөр заманбап мектептин, ишке
ашыруу

программасына

таасирин

тийгизбейт

жана

объективдүү шарттар менен көрсөтүлгөн. (Кыргыз мектептери
үчүн программанын ылайыташылган варианты

1989 -жылы К.

Молдобасановым тарабынан иштелип чыккан).
Кол эмгек
Коррекциялык-тарбиялоо

иштеринде

негизги орун

эмгекке окутууга берилет, бул сабактарда жөнөкөй иштерди
аткаруу үчүн зарыл болгон,
өздөштүрөт.

Ар

негизги иш жөндөмдүүлүктөрүн

түрдүү амалдарды аткаруу, материалдар
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жана алардын касиеттери, өзгөчөлүктөрү, эмгекке

үйрөнүү

зарылдыгын коюп, ой, акыл -иш жана сөз өнүктүрүүгө алып
келүүчү, эмгек күчүнө кирген ар кандай иштер талап кылынат.
Программаны ишке ашырууда
инсандык

сапаттарды

чечиле турган максаттар:

калыптандыруу,

жумушчу

күчүнүн

адаттары, командада иштей билүү, баланын мындан аркы
коомдук жана эмгек көнүктүрүү үчүн зарыл болгон физикалык
абалы, ден соолугу, кыймыл макулдашуусун өнүктүрүү.
Кол эмгек боюнча иштер төмөнкү маселелерди чечет:
 кол эмгекке кызыгууну жогорулатуу;
 эмгек

чыгармачылык

ишинин

жеткиликтүү

ыкмаларына окутуу;
 таанып-билүү
менен

жана

эмоционалдык -эрк

колдун

жана

майда

сферасы

моторикасын

коррекциялоо;
 Башталгыч

пландоо ыкмалары, уюштуруу жана

мугалимдин жардамы менен иш жүргүзүүгө окутуу;
 өз ишин контролдоо ыктарын калыптандыруу: кол
өнөрчүлүктү, үлгү менен жасал ганы салыштыруу,
мугалим

менен

туура

иш -аракеттерди

жана

натыйжаларын аныктоо;
 мугалимдин жардамы менен

шаймандар менен

иштөө көндүмдөрүн калыптандыруу;
 дүйнөгө сезимтал жана эстетикалык мамиле иштеп
чыгуу;
 инсандык оң сапаттарын өнүктүрүү;
Бул предмет боюнча коюлган жалпы максаттарга жетүү
ар

кандай

аткарылган

ишмердүүлүктүн

ашырылат: оюн куруу, кол эмгеги.
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түрлөрүндө

ишке

Эмгек ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын баалоодо баасыз
системасы боюнча окутуу колдонулат.

Мугалим баланын

өзүнүн

ылайык,

жеке

жөндө мдүүлүк,

талантына

баланын

ишине, ал тургай, кичинекей ийгиликтерин белгилеп баалайт.
Мугалим
колдоо,

баланын күч -кубат ийгилигине жактыруусун
фишка,

Мугалимдин

кеби

стимулдаштыруу
"туура",

оюнчуктар,

ж.б.).

баланын
сөздөрдү

белги

аркылуу

ишиндеги
камтууга

Баланын

жакшы

сөз,

билдирет.

жетишкендиктери н
тийиш,

("жакшы",

жүрүм -туруму

дагы

эсептелиши керек.
Окуу жана көзөмөл, практикалык иш, экскурсиялар үчүн
саат санына ылайык иш программасы

окуу сааттарынын саны

жөнүндө маалыматтар програ ммада камтылган.
Билим берүү процессин уюштуруунун түрлөрү.
Билим
Сабакта

берүүнү уюштуруунун негизги түрү - бул сабак.

практикалык

Практикалык

иш

негизги

иштен тышкары,

орунду

убакыт

ээлейт.

таанып - билүү

мүнөздөгү билим алууга берилет, ал кол э мгек сабактары үчүн
коопсуздук жана саламаттык боюнча талаптарды камтыйт.
Программа
жеткиликтүүлүгү,

үч

негизги

принципке

практикалык

мааниси

негизделет:
жана

окуучу

өздөштүргөн билим, көндүм, ыктардын жашоодо керектиги.
Кол

эмгекке

жаратылыш

окутуу

айлана -чөйрөнү

материалдарды

изилдөө

чогултуу

жана

максатында

экскурсияларды өткөрүүнү камтыйт.
Кол эмгек ишине кирет: табигый материал менен иштөө,
кагаз менен картон, ийлеп чаптоо жана жип иши.
Башталгыч пландаштыруу жана өзүн -өзү кармай билүүнү
өнүктүрүү үчүн окутуучу,
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буюмду аткаруунун

сүрөт -

карталарын, этаптарын көрсөтүүчү моделдерди,
менен ишке ашырууну

этап -этабы

колдонуусу зарыл, бирок бул учур

дагы мугалим менен бирге ишмердүүлүктү, анын уюштуруучу
жардамын жана окуучулардын ишмердүүлүктү н көзөмөлүн
жокко чыгарбайт.
Кол эмгек менен
сабактары

сөз өстүрүү, математика, сүрөт тартуу

тыгыз байланышта болууга тийиш. Кол

сабактарында башка билим берүү курстары боюнча
түшүнүктөрдүн көпчүлүгү,

эмгек

берилген

көндүмдөр, жана билимдер а р

түрдүү класстарда колдонулат.

эмгек жана окутуунун

бул

мамилеси окуу материалынын аӊ сезимдүү өздөштүрүлүшүнө,
сөздүгүн байытууга жана анын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө
алып келет.
Эмгек

сабактарында

начар окуучулар

инклюзивдик процессте

көрүүсү

менен колдонууга мүмкүн болгон

иштөө

жолдору:
1. Кагаздан сызыктарды кесүү

же үзүү.

2. Буюмду контур боюнча кесүү

жана алардан чыгармаларды

айкалыштыруу.
3. Кагаз бүртүчөлөрүн жалпак сүрөткө чаптоо.
4.

Кагаз

салфеткаларын

үймөкчөлөргө

того локтоо

жана

сүрөткө аларды чаптоо.
5. Жип жана кездемени сүрөткө чаптоо.
6. Кебез тоголокчолорун

жасоо жана

аларды

чаптоо.
7. Кебез дисктерин сүрөткө чаптоо.
8.

Кургак жалбырактарды жалпак сүрөткө чаптоо

9. Ар кандай бөлүктөрдү бириктирүү
10. Жипти тоголокко чогултуу
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сүрөткө

11. Табигый материалдан
буурчак,

моделдештирүү: кабыгы, үрөн,

таруу, бутактары, таштар ж.б..

12. Башка материалдардын ар кандай табигый материалдар
менен айкалышы.
13. Аппликациянын элементтери менен

куруу.

14. Камырдан б уюмдарды жасоо жана аларды боё.
15. Пластилин негизинде. мозаика коюу.
16. Барельеф.
17. Балдар үчүн кызыктуу темалар боюнча чакан текст түзүү.
Брайл принтери аркылуу текстти чыгаруу.
Дене тарбия
Дене тарбия боюнча сабактар

карама - каршылыктарга

жана

врач -офтальмологдунсунуштарын эске алуу менен жүргүзүлөт.
Дене тарбия боюнча билимдер
Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар кандай
формаларын

жүзөгө ашыруунун системасы катары. Жөө басуу,

чуркоо, секирүү, тоо -ташка, сойлоп, басуу, лыжа тебүү, сүзүү адам
кыймылынын маанилүү каражаты катары.
Дене
окуу

машыгуу учурунда кырсыкты

ордун

уюштурууну,

алдын алуу эрежелери:

кийим -кечек,

бут

кийим

жана

жабдууларды тандоо.
Дене тарбия жана биринчи конкурстардын өнүгүү тарыхы.
Дене

тарбиянын

эмгек

жана

аскердик

иш -чаралар

менен

байланышы.
физикалык

көнүгүүлөр

дененин

физикалык

өсүшүнө

жана

өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана негизги
физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен байланышы.
физикалык

сапаттарын

мүнөздөмөсү:
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күч,

Негизги

ы лдамдыкты,

чыдамкайлыкты, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук. Физикалык
жүк жана жүрөк согушунун өсүшүнө тийгизген таасири.
Спорттук иш-ыкмалары.
Күн

тартибин түзүү. Жөнөкөй

аткаруу,

чыӊдоочу жол -жоболорду

жана алардын булчуӊдардын, дене калыбына, нег изги

физикалык

сапаттарды

көнүгүүлөрдүн
режиминде

өнүктүрүүгө,

топтомдору;

саламаттык

күнү

сактоо

өнүктүрүү

(эртең

боюнча

менен

боюнча
машыгуу,)

иш -чараларды

жүзөгө

ашыруу.
Физикалык өнүгүү жана физикалык даярдыгына өз алдынча байкоо
жүргүзүү (4 ч.). Де не узундугу жана дене калыбынын абалды жана
физикалык

касиеттерин

көрсөткүчтөрү.

жүрөктүн кагышын өлчөө. Таза
уюштуруу

Машыгуу

учурунда

абада ойной турган оюндарды

(спорт аянтчаларында жана спорттук залда

жүрүм -

туруму)
3.2.3.Адеп

-ахлактык

жактан

өнүкт үрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
көрүүсү

бузулган

балдардын

жашоосунун адептик кылдатын,

окутуу, сабактан тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй бүлөлүк жана коомдук башка субъекттерин

адеп -ахлактык жол

менен уюштурууга багытталган бирдиктүү коомдук -педагогикалык
ишин руханий баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын
системасынын негизинде жүзөгө ашырат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында көрүүсү

бузулган

балдарды адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун
максаты

алардын адеп -сезимдерин жана адеп -ахлактык жүрүм-
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турумун

калыптандыруу

шартында

коомдун

негизги

улуттук

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды коомдук -педагогикалык
колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Адеп-ахлактык
бузулган

жактан

окуучуга

жоопкерчиликтүү,

өнүктүрүү

программасы

көрүүсү

өз өлкөсүн сүйгөн, жогорку адептүү,
чыгармачыл,

демилгечил,

Кыргыз

Республикасынын компетентүү маанилүү инсандык сапаттарга ээ:
активдүү, өз алдынча, коммуникабелдүү
багытталган.
болуп

Программанын негизи

көрүүсү бузулган

жаранын тарбиялоого

өзөктүү

окуучуларды

жетишкендиктери

тарбиялоо процессинде

калыптандырылган түшүнүктөрүн, ишмердүүлүк жолдорун, туура
инсандык сапаттарын колдоно билүүсү болуп саналат.
3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык
бузулган
болуп,

маданиятты

окуучуларды тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгү
жалпы

принциптерге

предмет аралык байланыш,
иштин

бир

бүтүндүгү)

функцияларынын

абалын

жана

сунуштарды

алуу,

принциптерге
атайын

билим

(көрүү
берүү

сакталган анализаторлорго таяныч,
таянып практикалык тажрыйбаны

кеӊейтүү,

сактоого

үзгүлтүксүз дүк,

жана сабактан тышкаркы

атайын

эске

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрг ө
жана

(системалуулук,
сабак

муктаждыктарын эске алуу,
байытуу

калыптандыруу процесси көрүүсү

офтальмологиялык -гигиеналык

муктаждык)

таянат.

Экологиялык

маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону калыптандыруу
программасынын

максаты:

жаратылышта

жана

коомчулукта

экологиялык таза коопсуз жүрүм-турум тажрыйбасын байытуу жана
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кеӊейтүү аркылуу экологиялык маданиятты, сергек жана коопсуз
жашоону калыптандыруу.

Программанын милдеттери:
 окуучуларды

окутуу шарттарын

санитардык -гигиеналык

нормаларга ылайык келтирүү;
 жамаатта

жагымдуу

психологиялык

жана

эмоционалдык

климатты камсыз кылуу;
 балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап
калууга салым кошуучу

психологиялык жардам менен

камсыз кылуу,
 тышкы дүйнө менен баланын

ортосунда дени сак мамиле

түзүү;
 дүйнөнүн
элдердин,

органикалык
маданият

биримдиги
жана

жана

жаратылыштын,

диндердин

ар

түрдүүлүгү

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгарм ачыл
эмгекке түрткү болуу, иштин

жыйынтыгына

багыт алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
 окуучулардын

сергек

калыптандыруу
программасынын
денелик,
бекемдөө,

жана

үчүн

коопсуз,

материалын

адеп-ахлактык
эс

коопсуз

алууну

камсыз
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маданиятын

саламат

колдонуу

жана

маселелерди талкуулоо.

жашоо

жашоо

менен

алардын

ден

соолугун

руханий
кылууга

байланышкан

 Кыймыл

режимин

сарамжалдуу

уюштурууну,

спорттук

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу
физикалык

өнүгүүнү,

организмдин

ылайыкташ уу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган
дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;
 туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар
адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык маданиятын, жаратылышка каада-этикалык көз
карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык
сабаттуулукту,

эко -маданий

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн

баалуулуктардын
жүрүшүндө

негизги

экологиялык

маданиятты калыптандыруу;


курчап

турган чөйрөнү

коргоо боюнча иш -аракеттерге

катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу (мектепте жана
мектеп аянтчасында, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча
иш-чаралардын учурунда ж.б.);
 табият менен тажрыйбаны өркүндөтүүнү камсыз кылуучу
ата-энелер

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

менен

билим

берүү

уюмунун окутуучуларынын курчап турган чөйрөнү коргоо
боюнча биргелешкен иш -чаралары;
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

ж агымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш-чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология
1471

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар.
Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Сабакта
коопсуз

психотроп тук заттарды алдын алуу сергек жана

жашоону

калыптандыруу

боюнча

жасалган

иштердин

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден
соолук

сактоо

талаптарды

технологиялары,

жана

ченемдерди

ашырылат. Сабактан
кыймылдуу

санитардык -гигиеналык

өткөрүү

жолу

менен

ж үзөгө

тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы

оюндарды

уюштуруу,

сергек

турмуш

жумасы,

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн
тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык
кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.
Төмөнкү

көрсөткүчтөр

программанын

жалпыланган

жыйынтыгы катары чыга алышат:
окуучулардын

ден

соолук

көрсөткүчтөрүнүн

динамикасы

(көрүү тутумунун абалы, ден соолуктун жалпы көрсөткүчү ж.б.);
жаракат динамика сы, баланын

коопсуздугу боюнча билим

берүү уюмунун билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун
алуу учур)

(жаракат

камсыз кылуу, окуучулардын коопсуз жүрүм -турумун,

көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү;
оору боюнча сабактарды калтыруу динамикасы
3.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык
мүмкүнчүлүгү
башталгыч

иштин

чектелген

билим берүү

программасынын
окуучулардын

максаттары

Мамлекеттик

стандартына ылайык көрүүсү
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жалпы
бузулган

балдардын
жана

акыл -эс жана эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык

психикалык

жагынан

кемчиликтерин

коррекциялоого,

социалдык ылайыкташуусуна багытталган.
Программанын милдеттери :
 ар бир көрүүсү бузулган окуучуну жеке өнүктүрүү үчүн
кыйла жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү
чөйрөсүнүн түзүү;
 окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын

аныктоо;
 окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү
берүү

жараянына

жана билим

интеграциялоо

боюнча

мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу;
 билим

берүү -тарбия

процессинде

адаптация

кыйынчылыктары менен окуучуларды эрте аныктоо;
 татаал психо логиялык, медициналык жана педагогикалык
таасирдин

негизинде

анализатордук,

аналитикалык -

синтетикалык, ишмердүүлүктү жөнгө салуучу шарттарды
түзүү;
 окуучулардын
медициналык,

ата -энелерине
коомдук,

(мыйзамдуу

өкүлдөрүнө)

психологиялык,

укуктук

,

тарбиялоо жана башка маселелер боюнча эксперттик жана
усулдук жардамды көрсөтүү.
Коррекциялык иштин программасынын багыттары:
 окуучулардын белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын
канаттандырууну
камсыз

кылуучу

жана

БЖББ

түзөтүүчү

БЫББПын

сабактард ын

мазмунун, жана ишке ашыруу планын;
1473

өздөштүрүүнү
тизмесин,

 өзгөчө

билим

берүү

окуучулардын

муктаждыктарын

психологиялык,

аныктоо

үчүн

медициналык

жана

педагогикалык текшерүүнү;
 окуучулардын

өнүгүү

динамикасын

БЖББ

БЫББПын

өздөштүрүүдө ийгилигин мониторинг жүргүзүүсү н;
 коррекциялык иштердин түзөтүүсүн;
 сабактарда, сабактан тышкаркы жана мектептен тышкары
иш- чаралардын

биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк жана башка коомдук институттардын коомдук психологиялык -педагогикалык
педагогика

жана

колдоо,

психология

коррекциялык

жаатындагы,

саламаттык

сактоо уюмдарынын жана башка уюмдардын адистеринин,
мугалимдердин

жана

эксперттердин

түзөтүүчү

иш -

аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча
кызматташтык механизмин;
 түзөтүүчү

ишинин

негизги

күтүлүүчү

жыйынтыктарын

камтыган.

Коррекциялык иштин программасы камсыз кылуусу керек:
 билим

берүү

уюмунун

кыйынчылыктарын жана

шарттарына

өзгөчө билим берүү (анын

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо
көрүүсү бузулган
 топтук жана жекече
(анын

ичинде

көнүү

максатында

окуучуну изилдөө жүргүзүү;
түзөтүү жумуштарын ишке ашыруу

логопедиялык),

окуучулардын

атайын

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;
 сокур

окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;
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 окуучуларды атайын б илимдерге, билгичтиктерге жана
көндүмдөргө

илгерилетүү,

көрүүсү

бузулган

окуучулардын психикалык жана эмоционалдык

абалы

жөнүндө маалымат берчү учурдагы диагностиканы ишке
ашыруу;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 билим берүү жана күнүмдүк жашоодо

окуучулардын

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;
 сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө
окуучулардын

күтүлгөн

натыйжаларга

жетүүсүнө

баа

берүү.
Түзөтүүчү иштин
Жалпы
бузулган

негизги мазмуну жана

башталгыч

билим

берүү

багыттары

баскычындагы

көрүүсү

окуучулар менен түзөтүүчү иштин программасы анын

негизги мазмунун чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:
Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү
үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,
өнүгүү

жана

ден

соолугунун

окуучулардын

өзгөчөлүктөрүн

аныктоону

камсыз кылат.
Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:
 окуучулардын
аныктоо

үчүн

белгилүү

бир

окуу

муктаждыкт арын

психологиялык -педагогикалык

жана

медициналык текшерүү:
 окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө
шарттарын аныктоо;
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 таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү
мазмунун

өздөштүрүүдөгү

өзгөчө

кыйынчылыктарын,

жана потенци алдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;
 окуучулардын

инсандык

өзгөчөлүктөрүн

жана

жана

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;
 окуучулардын өнүгүү
өздөштүрүүдө

динамикасын,

алардын

ЖББ БЫББПты

ийгиликтерин

мониторинг

жүргүзүү;
 изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана ж өнгө салуу
максатында

коррекциялык

иш -чаралардын

түзөтүүнү

иштеп чыгуу.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү
психофизикалык
өнүгүүсүн

өнүгүүнүн

жана

иш

окуучулардын

жетишсиздигин,

билим

берүү

жеке

мазмунун

инсандык

өздөштүрүүгө

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү иш өзүнө камтыйт:
 класстагы

бардык

окуучулардын

инсандык

өнүктүрүү

үчүн жайлуу психологиялык чөйрө түзүү;
 окуучунун

жекече

психологиялык

жактан

коштоо

программасын (мугалимдер менен) даярдоо;
 окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып билүүчүлүк

кызыкчылыгын

өнүктүрүүгө

багытталган

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;
 окуучуларды
жекече

оптималдуу

кийлигишүү

өнүктүрүүгө

программаларын

топтук

алардын

жана
өзгөчө

билим алуу муктаждыктарын эске а луу менен иштеп
чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана окутуу методдорун);
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 окуучулардын

өнүгүү

бузууларын жоюу үчүн зарыл

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды
жүргүзүү;
 инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү,
жүрүм-турумун тууралоо;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 сокур

окуучунун

сунуштар

окутуу

комплексинин

жана

билим

ишке

берүү

ашыруу

(ар

боюнча
түрдүү

эксперттердин маалыматтарынын негизинде алынга н)
Кеӊеш

иши

окуучуларды

билим

берүү

процессинде

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр
иштеген адистерди окуучулар

менен

үчүн окутуунун, тарбиялоонун,

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды
ишке ашырууну камсыз кылат
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
- жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүмкүн
болгон жардамды берүү жана

конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.
-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн
тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш
берүү;
Маалыматтык-агартуучу иш

окуучуларды

окутуу жана

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана
курдаштары

менен

өз

ара
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аракеттенүү

өз гөчөлүктөрүнө

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге
түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
-мугалимдер

жана

ата -энелер

категорияларынын

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык

ар

кандай

ө згөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
- маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;
-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу
үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;
-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн
калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
Көрүүсү
программасын

бузулган

окуучулардын

түзөтүү

өздөштүрүүсүнүн

иштеринин

пландаштырылган

натыйжалары болуп төмөнкүлөр чыгат:
 микро жана макро мейкиндикт е багыт
калыптандыруу

жана

алуу көндүмдөрүн

макромейкиндикте

багыт

алуунун

ыктарын мыктылоо;
 Бардык

сакталган

ишмердүүлүгүндө

анализаторлорду
колдонуу ыктарын,

багыт

алуу

оптикалык түзөтүү

каражаттарын жана тифлотехникалык каражаттарды колдонуу
мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;
 тааныш

эмес

(стандарттык

эмес)

жагдайларда

болжолдуу көндүмдөрүн колдоно билүүнү өнүктүрүү;
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түзүлгөн

 өз көрүү мүмкүнчүлүктөрүн тийиштүү түрдө баалоо жана
мейкиндикте багыт алууда

аларды эске алуу көндүмдөрүн

өнүктүрүү;
 кыйынчылыктар

капысынан

пайда

болгондо

жардамга

кайрылууну үйрөнүү;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрүндө чектөөлөрү жок кишилер
жана

курбулары

менен

баарлашуу

ыктарын

өнүктүрүү;

вербалдык жана вербалдыкк эмес карым -катыш каражаттарын
өнүктүрүү

(кабылдоо,

түшүнүү,

өнд үрүү,

пайдалануу);

курдаштары менен байланыштарды кеңейтүүнү каалоо;
 инсандар ортосундагы байланыш учурунда сакталган бардык
анализаторлорду колдоно билүүнү өнүктүрүү; түшүнүктүү жол
менен

ойлорун, байкоолорун, жыйынтыктарын билдирүүгө

көндүмдөрүн калып тандыруу; өнөктөштүктү, боорукерликти,
эмоционалдык

сезимталдыгын

иштеп

чыгуу;

өзүн -өзү

көзөмөлдөөнү, өзүн -өзү жөнгө салууну өнүктүрүү;
 предметтик (атайын жана жалпы), мейкиндик түшүнүктөрүн
жайылтуу

аркылуу

ишмердүүлүктүн

сезүү

толукт оочу

предметтик-практикалык

тажрыйбасын
жолдорун

көндүмдөрдүн

байытуу;
өздөштүрүү;

(анын

ичинде

социалдык-турмуштук) чөйрөсүн кеӊейтүү;
 кырдаалга

ырааттуу

дүйнө

сүрөтүн

куруу

мүмкүнчүлүгүн

иштеп чыгуу; дүйнө сүрөтүн түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү;
көрүүсү

бузулган

окуучулардын

таанып

билүү

мүмкүнчүлүгүн кеӊейтүүчү тифлотехникалык каражаттарын
билүү; жөндөмдүүлүгү пайда окутуу иш -чараларына жана
күндөлүк

турмушунда

оптикалык

тифлотехникалык

жана

техникалык ресурстарды пайдалануу ыктарын калыптандыруу;
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таанып-билүүчүлүк

жана

коомд ук

иште

активдүүлүгүн

жогорулатуу; жашоодо өз алдынчалуулугун жогорулатуу.
 Жакын чөйрөнүн мүчөлөрүнө кызыгууну өнүктүрүү;


коомдун ар кандай өкүлдөрү жөнүндөгү

элестөөлөрдү

(ар

түрдүү жаш курактагы) өнүктүрүү;
 Айлана

чөйрөдөгү адамдардын

маанайына, ө зүн сезүүсүнө,

абалына көӊүл бурууну өнүктүрүү.
Түзөтүүчү

ишинин

программасын

ишке

ашыруу

боюнча

адистердин өз ара аракеттенүү механизми .
Түзөтүүчү иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү
уюмунда

иштеген

механизмин

ишке

адистердин
ашыруу

ортосунда

үчүн

негиз

өз

ара

аракеттенүү

болгон

комплекстүү

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук мазмундуу мүнөздөмөлөрү

түзөтүүчү иш

маалыматтарды эске

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан изилдөөнү:
дарыгерлер,
тараптуу

психологд ор,

жана

эмоционалдык

мугалимдер)

комплекстүү
эрк

сферасын,

(таанып

окуучуну
билүү

окуучулардын

изилдөө;

ишин

ар

изилдөө,

жүрүм -турумун)

окуучуну изилдөө.
Түзөтүүчү

иштин

көрүүсү

бузулган

окуучулардын

программасын ишке ашыруу үчүн адистер өз а ра аракеттеринин
механизмин

натыйжалуулугу

негизинен

коомдук

өнөктөштүктү

өнүктүрүү деӊгээлине жараша болот. Коомдук өнөктөштүк билим
берүү жана үй -бүлөнүн жооптуу билим берүү мекемелери менен
кызматташтыкты, ар түрдүү уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк
эмес)

жана

органдарга

билдирет;

майыптар

жана

ата -энелер

бирикмелери, ата -энелер коомчулугун, коомдук уюмдарды.
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3.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн
көрүүсү

бузулган

окуучулардын

негизги максаты

коомдо жашоого керектүү

коомдук тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу баалуулуктар
системасын алардын жекече жана жаш курактык өзгөчөлүктөрүн
эске алуу менен калыптандыруу.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүктү

уюштуруунун

негизги

милдеттери:


көрүүсү

бузулган

окуучунун

мектепте

окутууга

ылайыкташуусун камсыз кылуу;


Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;



окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш
курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн, өзгөчө билим берүү
муктаждыктарын эске алуу;



күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз
алдынчалуулукту өнүктүрүү ;



тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн
ар кандай түрлөрүндө

окуучулардын кызыкчылыктарын

өнүктүрүү;


адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк неги здерин, пайдубалын
айланага

жана

өзүнө

муктаждыктарын,

туура

баа

баалуулуктарын

берүү,

эстетикалык

жана

сезимдерин

калыптандыруу;


эмгекти

сүйүүнү,

натыйжаларга

жетүү

кыйынчылыктарды
үчүн

туруктуулукту,

умтулуу жөндөмдүүлүгүн ө нүктүрүү;
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жеӊе

билүнү,

максатуулукка



окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш
тажрыйбасын кеӊейтүү,



негизги

коомдук

баалуулуктарга

оң

мамилесин

калыптандыруу;


адамдар

менен

коомдук

байланыш

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,

түзүү

көндүмдөрүн,

окучуунун үй -бүлө, билим

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна мүмкүндүк түзүү;


мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер
маселелерди

чечүү

боюнча

менен жалпы

кызматташуу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү;


башка адамдарга ишенимин бекемдөө;



Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка
адамдарды

түшүнүү

сезимдерин

өнүктүрүү,

экинчи

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк төмөнкү көрсөткүчтөрдү
ишке ашыруу шарттарын камсыз кылууга багытталган:
 Акыл

эси

жеӊил

артта

калган

азиз

окуучулар

окуучулардын жашоонун ар түрдүү аспектилерине жеке
кызыкчылык пайда кылуучу чыгармачылыгын, жайлуу
өнүктүрүүчү

чөйрөдө

өз

алдынча

ишке

ашыруусун;

айлана-чөйрөгө карата оң мамилесин;
 балдардын

коомунда

баарлашуу

п роцессинде

жана

биргелешкен иш-аракеттердин жүрүшүндө, курдаштары
жана

окутуучулар

менен

жигердүү

өз

ара

аракеттенүүсүндө окуучуну коомдук калыптандырууну.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды өнүктүрүү багыттары
боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу, адептик,
коомдук,

жалпы

маданий.

Сабактан
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тышкаркы

ишмердүүлүктү

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

формалары: жеке жана топтук

клубдар,

секциялар,

таймаштар,

конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
Билим

берүү

уюму

окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу
өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун
алуу менен
багыттарын

реалдуу шарттарын эсепке

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык
тандап,

уюштуруу

формаларын

аныктап

алууга

укуктуу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу

жана

бириктирүүгө

тышкаркы

салы м

иш-чаралардын

окуучулардын

жана

курбуларынын

өткөрүүнү
кошот.

түрлөрү

алардын

камсыз

кылуу

аркылуу

Биргелешкен

сабактан

көрүүсү

кадимки

өнүгүп

бузулган
келе

жаткан

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске

алуу менен уюштурулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
окуучулардын

жигердүү

канааттандыруу,

эс

алуу

б илим берүү уюмунда

учурунда

муктаждыктарын

мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.
Окуучулардын
уюштурган

сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүгүн

учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен,
маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү

колдонулат.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы иш-чараларды
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улантуу үчүн каникул

учурунда балдардын жайкы эс а луусун

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык
лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана
кошумча

билим

берүү

уюмдарынын

жайкы

мектептеринин

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.
Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байл анышта
болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан
тышкаркы

программасын

иштеп

жумушчу программасы түзүлөт,
ылайыкталган

негизги

чыгуу
алар

боюнча

иш -чаралардын

башталгыч билим берүүнүн

билим

берүү

программасын

пландаштырылган натыйжала рын өздөштүрүүгө багытталган.
3.3. Уюштуруу бөлүгү
3.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошон дой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткарууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
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Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.
Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик
аймактын курамын жана өздөштүрүүгө

берилген окуу убакытын

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамлекеттик -аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Билим берүү уюму
бир

предмет

боюнча,

билим берүү процессин уюштурууда, ар
коррекциялык

–

өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын артыкчылык багыттарын өзү аныктап алууга укуктуу.
Окуу

планынын

билим

берүү

мамилелеринин

катышуучулары тарабынан түзүлгөн бир бөлүгү камтыйт:
 көрүүсү бузулган

окуучулардын жекече атайын билим

берүү керектөөлөрүнө муктаж ишке ашырууну камсыз
кылуучу тандалма сабактарды.
 Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы

көрүүсү

бузулган окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн
муктаждыктарын

сабактан

тышкаркы

жана

ишмердүүлүктү

уюштуруу аркылуу камсыз кылат.
Билим берүү
өнүктүрүүчү

уюму өз алдынча окуу курстары

түзөтүү -

аймактын жүрүшүндө окуучулардын ишин уюштуруу

технологияларын, ыкмаларын аныктоого укуктуу.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттары, чектелген

окуу

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы убакытта өткөрүлөт. Бул
аймакты

ишке

ашыруу

сабактан

тышкаркы

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт
аймактын

саатары

мөөнөттөрүндө жумасына

БББ

баскычында

ишмердүүлүккө

(түзөтүү -өнүктүрүүчү
окутуунун

бардык

5сааттан кем эмес болушу керек).
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Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим
берүү уюмунун жергиликтүү актысында белгиленген.
Окуу
чыккан:

планы
"Билим

Республикасынын

төмөнкү

нормалардын

берүү

жөнүндө"

Билим

берүү

жана

негизинд е

иштелип

Мыйзамда,
илим

Кыргыз

министрлигинин

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.
Билим
тарабынан

берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН
белгиленген

билим

берүү

процесс ине

коюлган

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү
шартында

көрүүсү

өздөштүрүүдө
класстар)

бузулган

1 -класста

окуучу

кайталоо

БББ

мүмкүндүгүн

БЖББПты

берет

(1 -4-

б.а. программаны узартылган мөөнөттө өздөштүрүүгө

мүмкүнчүлү к берет.
1-класста кайталап аркылуу окутуунун жыйынтыгында окуу
сабактарынын саны 3500 сааттан ашык болушу мүмкүн эмес.
Көрүүсү

бузулган

окуучулардын

психо -физикалык

жөндөмүн эске алуу менен, БББ БЖББПты ишке ашыруучу билим
берүү

уюмдун

жүргүзүлөт.

окуу

сабактар ы

Сабактар 1

5

күндүк

окуу

смена менен өткөрүлөт.

жумасында

Билим

берүү

уюмунун иш режими санитардык -эпидемиологиялык кызматынын
көзөмөлү астында жүзөгө ашырылат.
Жалпы

билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын

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

жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.
окуучулары

үчүн

окуу

жыл

ичинде

1 - класстын сокур

директордун

наамына

берилген ата-энесинин арызынын н егизинде 1 -жана 3-чейректе
алууга кошумча жума белгиленет.
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эс

Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга
карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен
камсыз

кылышын,

сабактарды

өздөштүрүүгө

жогорку

сапатын

камсыз кылат.
Сабактардын

ортосундагы

танапис

10

мүнөт,

2 -жана

3-

сабактан кийин - 20 мүнөт.
Топтук түзөтүү сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 5 класстарга

топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече

коррекциялык сабактын узактыгы 20 мүнөт.
Окуу

жүктөмүнүн

акыры ндап өстүрүү

"кадам" ыкмасын

ишке ашыруу максатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили
уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде
күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.
Тапшырмалар
менен

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүнө

таянуу

берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа
жазылбайт.

биринчи

таанып-билүү

классынын

мүнөздөгү

окуучуларына

тапшырмалар

гана

чыгармачыл
сунушталат,

балдардын өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.
Бул тапшырмалардын
үй тапшырмасын

максаты – окуучулардын өз алдынча

аткарууга

тышкы жана ички стимулдарды

калыптандыруу.

1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү гана

тапшырмалар

сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү

атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган

тапшырмалар

берилет. Үчүнчү чейректе класста башталган иштердин аякташын
үйдөн

аткаруу

боюнча

жүзөгө ашыруу үчүн
Экинчи
«минимакс»

тапшырмалар

берилет.

тапшырмаларды

ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.

класстан

баштап сабактар боюнча тапшы рмалар

принциби боюнча сунушталат: предмет боюнча
1487

тапшырманын

бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми

экинчи бир бөлүгү - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп,
бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу
менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга

- 2

саатка чейин -120 мүнөт.
Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш
(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз өзүнчө жүргүзүлөт.
Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин

45 мүнөттөн кем

эмес тыныгуу уюштуруу сунушталат
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүккө

берилген

убакыт

(түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарын эске алуу менен) 500
сааттан ашык эмес болуш керек.
3.3.2. Көрүүсү

начар

окуучулар

үчүн башталгыч билим

берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы билим берүүчү
программасын ишке ашырууга шарттардын системасы.
Шарттардын системасы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле
коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу
керек.
Шарттардын системасы камтышы керек:
 болгон шарттардын сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык
жана

материалдык -техникалык

(анын

ичинде

окуу -

методикалык жана маалыматтык колдоо);
 шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.
Окуучулардын билим алуусуна
талаптар, БЖББ БЫЖББПты
шарттардын

бириктирүүчү

коюлган шарттар

үчүн

ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
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шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмк үнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

анын

жеткиликтүүлүгү, азиз -сокур окуучулар, алард ын ата-энелери үчүн
ачыктыгын

жана

жагымдуулугун,

(мыйзамдуу

өкүлдөрү)

окуучулардын адеп -ахлактык жактан калыптанышын, дене бой,
акыл-эс жана ден соолугун коргоого кепилдик берет.
Инклюзивдик мектепте окуган көрүүсү
үчүн

башталгыч

б илим

ылайыкташтырылган

жалпы

начар

окуучулар

берүүнүн
билим

болжолдуу

берүүчү

программаны

ишке ашыруунун кадрдык шарттарына талаптар .
Көрүүсү
болжолдуу

начар

окуучулар үчүн башталгыч билим берүүнүн

ылайыкташтырылган

программаны

ишке

кызматкерлердин

ар

ашырып
бир

кызмат

жалпы

билим

жаткан

берүүчү

педагогикалык

ордуна

тийиштүү

квалификациялык мүнөздмөгө туура келиши керек.
Педагогикалык

кызматкерлери:

башталгыч

к ласстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык били м
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
тифлопедагогика жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча

документи болушу керек.
Мугалим-дефектолог

(тифлопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"
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«Педагогика»
багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы
даярдыгы бар адамдар

ар

мугалимдердин кесиптик

тифлопедагогика жаатында

кайра

даярдоодон өтүшү керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге
тармагында квалификациясын жогорулатуу

тифлопедагогика

боюнч а

документи

болушу керек.
Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда көрүүсү
окуучуларды

начар

башка окуучулар менен бирге окутууда

БЫЖББПты ишке ашырууда
Педагогикалык

БЖББ

кесиптик шарттарга талаптар.

кызматкерлер:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттар ы ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик
билим берүү

жаатында квалификациясын жогорулатуу

боюнча

документи болушу керек.
Көрүүсү

начар

окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ашыруунун жүрүшүндө
медициналык

жана

билим берүү уюму

педагогикалык

кеӊештин

тьюторду камсыз кылуусу мүмкүн, ал
1490

ишке

(психологиялык,
сунушу

боюнча)

жогорку (атайын орто)

кесиптик педагогикалык билимге ээ болушу керек жана балдардын
ата-энелери менен келишимдик негизде иштеп берет.
Билим берүү уюму

убактылуу

штаттык

жүгүртмөсүнө

билим берүүнү маалыматтык жана техни калык жактан колдоо
боюнча–

компьютердик

жабдуулары

боюнча

билимге

жана

тиешелүү көндүмдөргө ээ адисти киргизүүгө укугу бар .
Көрүүсү

начар

окуучулар

берүүнүн

болжолдуу

берүүчү

программаны

үчүн башталгыч билим

ылайыкташтырылган
ишке

жалпы

а шыруунун

билим

финансылык

шарттарына талаптар (2 - бөлүктү карагыла)
4. АКЫЛ-ЭСИНДЕ ЖЕӉИЛ АРТТА КАЛУУСУ БАР КӨРҮҮСҮ
БУЗУЛГАН
БЕРҮҮНҮН

ОКУУЧУЛАР
БОЛЖОЛДУУ

ҮЧҮН БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ
ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

ЖАЛПЫ

БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ПРОГРАММАСЫ
4.1. Максаттуу бөлүм
4.1.1. Түшүндүрмө кат
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллекти бузулган)
көрүүсү

бузулган

программасы

окуучулар

боюнча

ылайыкташылган

башталгыч

болжолдуу

үчүн жалпы билим берүү
жалпы

билим

программасынын

ишке

берүүнүн
ашыруу

максаты — окуучулардын социалдык жана маданий тажрыйбаны
өздөштүрүүнү камсыз кылуучу, өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн
канааттандыра турган

шарттарды түзүү аркылуу, ден - соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын мамлекеттик билим берүү
стандартынын талаптарын аткаруу.
Стандартка ылайык

бул топтогу окуучулардын башталгыч

жалпы билими, окутууну

аяктаган учурга карата ден - соолугунун
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мүмкүнчүлүгү

боюнча

чектөөлөрү

болбогон

окуучулардын

жетишкендиктерине туура келбейт, билимди пролонгацияланган
(узартылган) окуу мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.
Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)
жана ишке ашырууда

иштеп чыгууда

алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн

төмөнкү негизги милдеттерди чечүүнү карайт:


акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучунун

адептик

өнүгүүсүн,

көрүүсү
жалпы

бузулган

маданиятын

калыптандыруу;
 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

көрүүсү

бузулган

көрүүсү

бузулган

окуучуну инсандык өнүктүрүү;


акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучунун

өзгөчө

билим

берүү

муктажд ыктарын

канааттандыруу;
 окуу

сабактарын,

өздөштүрүүсүндө,
мүмкүнчүлүктөрүн
натыйжаларга

коррекциялык жекече
эске

алуу

өнүктүрүүчү

курстарды

өзгөчөлүктөрүн
менен

жана

пландаштырылган

жетишүү;

 окуу ишин өздөштүрүүсүнө түрткү берүү;
 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;
 акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучунун

көрүүсү

бузулган

таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнүн

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч жалпы
билим берүүнүн ылайыкташылган

болжолдуу программасын

өздөштүрүүсүнө терс таасирин минимизациялоо;
 Башталгыч

жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз

кылуу;
 жалпы

башталгыч

жана

негизги

ырааттуулугун камсыздоо;
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жалпы

билим

берүү

 билим берүү процессинде иштиктүү типтеги заманбап билим
берүү

тифлотехникалык

караж аттарды

коррекциялоо каражаттарын


клуб,

секция,

пайдалуу

оптикалык

пайдалануу;

студия системасын колдонуу менен

иштерин

ишмердүүлүгүн,
уюштуруу,

жана

жүргүзүү,

спорттук –ден

коомдук

комдук –пайдалуу

соолукту

чыңдоо

иштерин

окуучулардын мүмкүнчүлүк төрүн өнүктүрүү жана

шыктарын табуу;
 Окуучулардын,

алардын

өкүлдөрүнүн),

ата -энелеринин

педагогикалык

коомчулуктун

мектептин

(мыйзамдуу

кызматкерлердин
ички

социалдык

жана
чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
 акыл-эсинде жеӊил арт та калуусу бар
окуучулар

көрүүсү

бузулган

коомдук тажрыйбаны окуу предметтерин изилдөө

процессинде түзөтүү - өнүктүрүү

курстардын жүрүшүндө

топтоо мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу.
Башталгыч билим берүү

боюнча жалпы билим берүүнүн

ылайыкташылган болжолдуу программасынын жалпы
мүнөздөмөсү.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

башталгыч

көрүүсү

жалпы билими, окутууну

бузулган

аяктаган учурга

карата ден- соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча чектөөлөрү болбогон
окуучулардын

жетишкендик терине

туура

пролонгацияланган (узартылган) окуу
болжолдойт.

Бул

вариант

окутуу

келбейт,

билимди

мөөнөттөрүндө алат деп
мөөнөттөрүн

узартууну

(пролонгацияны) болжолдойт жана 5 жылды түзөт (1 -5 класс).
Бул вариант
пландуу

түрдө

окуучуну бир кыйла татаал коомдук чө йрөгө
киргизүүнү

камтыйт;
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таанып

билүү

кызыкчылыктарын, таанып билүү

активдүүлүгүн калыптандыруу;

баарлашуунун кептик жана кептик эмес каражаттарын колдонуу
ыктарын кеӊейтүү; социалдык активдүүлүгүн калыптандыруу.
Окуучулардын билим бер үү өзгөчөлүктөрүн ишке ашыруу үчүн
акыл-эсинде

жеӊил

артта

окуучуларга

ар түрдүү

уюштуруу милдеттүү
аймакты киргизүү,
максаттуу

калуусу

бар

көрүүсү

бузулган

социалдык сфераларда атайын

болуп саналат;
тийип

коррекциялык -өнүктүрүүчү

сезүүнү өнүкт үрүүгө

күчөтүүнүн,

көӊүл бурууну

предметтик

коммуникативдик көндүмдөрүн

чөйрөнү

элестөөлөрүн,

микро жана макромейкиндикте

багыт алуу ыктарын өнүктүрүүнүн негизинде окутуунун

негизги

мазмунун өзгөчө

түзүмдөштүрүү,

о.э. таанып билүү жана окуу

ишмердүүлүгүн

уюштуруу үчүн

атайын ыкмаларды колдонуу;

көрүү жана сезүү
сакталган

жүктөрүнүн

регламентин

азиз-сокур окуучулар үчүн);

сактоо

(көрүүсү

жарык режимин сактоо

боюнча офтальмологиялык -гигиеналык сунуштарды ишке ашыруу;
көрүү

жана тийип

с езүү чыӊалуусун

чечүүгө

ыкмаларды колдонуу; көрүү, угуу жана тийип

багытталган

сезүү жүктөрүн

сарамжалдуу алмаштыруу; физикалык иш аткаруу тартибин сактоо
(карама-каршылыктарды

эске

материалдарынын түшүнүктүү
мүмкүнчүлүгү

менен);

окуучуларга
убакыт

окуу

болушу үчүн да роо кабыл алуу

тексттик

жыйынтыктоо иштерин аткарууда
жана

сүрөт

керектиги (алардын муктаждыгына жараша),
көбүрөөк

көрсөтмө

менен камсыз кылуу (көрүү жана тийип сезүү

сезиминин жардамы менен);
сокур

алуу

бөлүү:

чектөөсүз окуучуларга

убакыт

ден

ишти аткаруу

соолук

белгиленген убакытка

эсеге көбөйтүлүшү мүмкүн .
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материалдарынын
үчүн

мүмкүнчүлүктөрү
салыштырганда 2

Ден-соолук

мүмкүнчүлүгү

чектелген

окуучулардын

жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу

программасы

ден -

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын башталгыч билим берүү
мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына, башталгыч
билим берүүнүн ылайыкташылган

болжолдуу программасынын

түзүмүнө, өздөштүрүү жыйынтыктарын а жана аны ишке ашыруу
шарттарына ылайык түзүлгөн. Окутуунун техникалык каражаттары
менен

бирге көрүүсү

начар окуучуларды

кошумча тифлотехникалык каражаттар

окутууда

атайын

жана көрүүнү оптикалык

коррекциялоо каражаттары (көз айнектер, электронду л упалар,
аралык

лупалары

ж.б.)

билим

ишмердүүлүгүн жеӊилдетүүчү
(бардык

жабдууларды

берүү

жана

каражаттар колдонулушу керек.

баланын

ата -энеси

Оптикалык жана тифлотехникалык каражаттар
окуучулар

тарабынан

таанып -билүү

сис темалуу

түрдө

сатып

алынат).

көрүүсү

начар

пайдалануу

үчүн

жеткиликтүү болууга тийиш.
Билим берүү уюму,

маалымат

жеткиликтүү

болуш үчүн

тифлотехникалык каражаттарга камсыз болуусу керек,
жана

түстүү

көрүүнү

камсыз

кылуучу

контрастты

(компьютер

экранында

тартылышты чоӊойтуучу программа, өз алдынча видео чоӊойтуучу
) приборлор керек.
Көрүүсү начар окуучулардын жумуш орундары

маалыматты

алуу үчүн техникалык жана окуу куралдарын камтышы керек:
 Атайын

программа

орнотулган

ноутбук

же

ПК:

экранга

тартылышты чоӊойтуучу программа сы (Magic);
 Класста

мугалимдин компьютери менен же интерактивди

доска менен (эгерде андайлар бар болсо) байланыш жана өз
ара аракеттенүү менен камсыз кылуучу санарип планшет;
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 кол жана туруктуу видео чоӊойтуучу (Топаз, Onix);
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү бузулган
окуучуларга

психологиялык-педагогикалык

мүнөздөмөсү

(интеллектуалдык бузулуулары бар)
Эки негизги бузулууга ээ болгон окуучуларды өнүктүрүү -бул
учурда, көрүүнүн
менен

начарлыгы

интеллектуалдык жетишсиздиги

бирге болушу бар окуучуларды, бир кыйла татаал, анткени

ар бир

алгачкы бузулуу

болот,

бул бузулуулардын жалпы түзүлүшүн татаалдантат жана

ордун

толтурууга

окуучулардын
баштапкы

тоскоолдук

билим
билим

программаларын

экинчи бузулуулар менен
кылат.

шарттарына
билим

Бул,

өздөштүрүү

өз

көнүүсүн

берүү

комплексте
кезегинде,

жана

негизги

ылайыкташтырылган

натыйжалары

жетишүүнү

кыйындатат.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын физикалык өнүгүүсү

көрүүсү

бузулган

артта калат, бул

боюнун

өсүшүнүн жайлыгында, салмагы жана көкүрөгүнүн аз көлөмүндө,
стереотиптүү

кыймылдардын

бардыгы

менен

мүнөздөлөт.

Алардын көбүндө дене келбетинин бузулуусу (бүкүрөйүү)
кыймылдардын ийкемдүүлүгү жана биргелешип
эмоционалдык
сезимдерин

көркөмдүктүн

бузулуулары

болуп,

болуп,

макулдашуусу,
башкалардын

кабылдоосу кыйындайт (мүмкүн эмес болот).

Окуучулардын

күч,

көрсөткүчтөрү төмөндөгөн,
позаны кармоодо олуттуу

ылдамдык

жана

алар сабак

учурунда

ч ыдамуулук
жумушчу

кыйынчылыктарга туш болушат,

тез чарчашат, ишке жөндөмдүүлүгү

кыйла

алар

кыскарган (көрүүсү

сакталган окучулардын негизинен көрүү ишке жөндөмдүүлүгү).
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Бул

топтогу окуучулардын психомоторикасы дагы

олуттуу

бузулууларга ээ, бул жогорку нерв ишмердигинин өнүгүүсү, нерв
ишмердигинин

жөнөкөй

түрлөрүн

(мисалы,

өзүн -өзү

тейлөө

жөндөмдөрү) кескин жетишсиз өнүкпөгөндүгү менен мүнөздөлөт.
Акыл -эсинде жеӊи л артта калуусу бар
окуучулар

көӊүл

көрүүсү

бузулган

буруунун бузулуулары дагы мүнөздүү, бул

узакка созулган көӊүл бурууну кыйындатат,

көӊүл буруунун бир

аз көлөмү менен көрүнөт.
Бул

топтогу

мүнөздүү:

кабыл

чектелишинин

окуучуларга
алуу

кабыл

көлөмү

бир

алуунун
кыйла

өзгөчөлүктөрү
азайышы,

аны

төмөндүгү, объекттердин жалпы бөлүктөрүн жана

башка жакшы талдоону талап
кыйынчылыктарын

кылган

кабылдоонун олуттуу

пайда кылат.

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын

көрүүсү

карап кабылдоосунун өзгөчөлүктөрү,

курчтугунун

төмөндүгү

кыйынчылыктар

болушу

менен
менен

(көздүн

ошондой эле көрүү

көрүүнүн

шартталган,

олуттуу

курчтугу

оптикалык тууралоо астында жакшы көргөн көзүндө
0,005 чегинде),

бузулган

жакшы

0,04 чейин

талаасынын чеги жаатында

чектөө 10- 15 градус, же көздүн курчтугу жогору болушу боюнча
1,0 чейин жетиши мүмкүн. Мындан тышкары, эреже катары, аз
көздүн курчтугу менен бирге, окуучулардын бул тобу башка көрүү
милдеттерин

бузулуусу

айырмалоосу,

орун

алат

карама-каршы

(көрүү

талаас ы,

сезимталдыгы,

түс
көз

кыймылдуулугунун). Бул, өз кезегинде, ар кандай көз оорулары
катышуусу менен татаалдашат.
Бирок,
бузулуулары

көрүү

анализаторунун абалына карабастан акыл -эс

(интеллектуалдык
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бузулушу)

бар

сокурларды н:

мейкиндиктик кабыл алуу жана мейкиндик түшүнүктөрү, себептик жыйынтык

байланыштарды

түзүү,

так,

бүтүн

образдарды

калыптандыруусу бузулуулары байкалат.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын

кабылдоо касиеттери

көрүүсү

көр үүнүн

бузулган

курчтугунун

төмөндөшү менен терендейт (көздүн курчтугу оптикалык тууралоо
шартында жакшы көргөн көзүндө 0,05тен 0,4кө чейин). Көрүүнүн
начарлыгында

көрүүнүн бузулуусунун

3 даражасы бар: оор -

көрүүнүн курчтугу 0,05тен 0,09га чейин; Орточо - көздүн курчтугу
0,1ден 0,2нин ичинде болот; жеӊил - көздүн курчтугу 0,3төн 0,4түн
аралыгында болот.
көрүүсү

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар

бузулган

окуучулар

начар көрүү мүмкүнчүлүгү менен

көздүн курчтугу төмөндөшү тышкары көрүү милдетин кы скарткан
башка терс факторлор

(көрүү талаасы, түстүү басмырлоону,

контраст сезимталдыкты кыскарган, көрүүнүн кыймылдуулугунун
бузулуусу)

бул

окуучуларга мүнөздүү. Бул, өз кезегинде, көрүү

жөндөмдүүлүгү начар ар кандай клиникалык түрдө катышуусу
менен татаалданат (рефракциянын бузулуусу, карек патологиясы,
глаукома,

кыймыл

аппаратынын оорулары ж.б.)

көрсөтүлгөн себептер
көрүүсү бузулган

Жогоруда

акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар

окуучулардын: шайкеш, так, ырааттуу көрүнөө

сүрөттөрүн түзүү , мейкиндикти кабылдоосу жана багыт алуусу
бузулат. Алардын

кабыл алуусунун тездиги жана тактыгы бир

кыйла кыскарган, алысты кабыл алуусу, кыйынчылык менен өзгөчө
сезүү

стандарттарга,

көрмө -кыймылдык

кыйынчылыктар, көрүп кабыл

макулдашуу

боюнча

алуунун бардык касиеттеринде

алсыроолор бар (бүтүндүгү, тандоо, туруктуулук, жана башкалар.).
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Бул

топтогу окуучулардын

көрүү анализаторунун абалына

карабастан

ыктыярдуу жана эрксиз эске тутуунун төмөндөшү

мүнөздүү,

түшүнүксүз жана так эмес элестөөлөрдүн б ардыгы,

окуяларды кайра чыгарууда

кыйынчылыктардын

пайда болушу

мүнөздүү.
Бул

топтогу

окуучулардын

басымдуу

көпчүлүгүндө

окуучулардын кептик өнүгүүсүндө бузулуулар белгиленет, кепте
бардык сүйлөө компоненттери

жабыр тарткан: лексика, тыбыш

айтуу, грамматикалык жагы. Кептин
бузулушу,

үзгүлтүктүүлүгү,

бузулушу,

сүйлөмдөрдү

грамматикалык түзүлүшүнүн

сүйлөмдөрдү

көркөмдөөнүн

негизги мүчөлөрүн калтырып кетүүдө

көрүнөт. Байланыштуу кептин жай темпи жана
өзгөчөлүктөрү
кайталоо

мүнөздүү: вер бализм, сүйлөө жасалмалуулук,
кыйынчылыктары,

түшүнүүдө

анын сапаттык

кыйынчылыктар,

убакыт

себептүү -байланыштыктарды
жана

мейкиндик

белгилөө

болушу, сөз байлыгынын кедейлиги.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

(акыл-эс бузулуулары менен)

көрүүсү

бузулган

ой жүгүртүүсү бузулган

(ой алсыздыгы, жалпылоонун чектелиши,

бир жагынан, сезүү

маалыматынын жетишсиздигинен татаалдашса,

экинчи жагынан -

башка ой операциялардын жетишсиздигинен татаалдашат (анализ,
синтез,

салыштыруу,

тыгыздыгы менен

абстракция ж.б ..).

ой-

жүгүртүүсүнүн

мүнөздөлөт.

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар (акыл-эс бузулуулары бар)
жана мотивациясынын

көрүүсү

бузулган

ишмердиктин курулушунун

бузулуулары байкалат көпчүлүк иш -аракет

ошол ишке расмий мүнөзгө ээ, ошондуктан, максаттары жана иш аракеттердин туура эмес катышы пайда болот, шыктандыруучу иш
1499

бузулуулар байкалат: ошондуктан окуучулар чынында эле олуттуу
жыйынтыктарды

алабыз

ишмердүүлүктүн

деп

күтүшпөйт.

максатын алмаштыруу же

Окуучулар
иш-аракетинин

жөнөкөйлөтүү, иш -аракетти алдын ала багыт алуусуз, мазмунунун
анализи жок

кылышат,

алар көп учурда аларда камтылган

маалыматтардын туура талдап туруп, ага алдын ала багыты жок
жүзөгө ашырылат. Алардын көпчүлүгү иш жүрүмүндө алынган
жыйынтыгы боюнча, таанып -билүүчүлүк кызыкчылыгын өнүктүрүү
төмөн катышуусуна жетишсиз сын көз менен мүнөздөлөт.
Мындан

тышкары,

алардын

жан

чөйрөсүнүн

өнүкпөгөндүгүндөгү бар. Эмоционалдык

сезим

дүйнөнүн

туура

динамикасынын

маанайдан

башка

таасирине

алдынча

курчап турган
келбейт,

маанайга тез өтүү байкалат.

көбүнчө эрк процесстери

жетиле
бир

Окуучуларда

бузулган: өзгөчө демилгелүүлүк,

иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,

өз

алардын иш -

аракеттерине баа алышпайт: көп учурда окуучулар өз кылыктарын
баалай алышпайт.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
бузулуулары бар) көрүүсү

бузулган

(интеллектуалдык

окуучулардын өзгөчө

билим алуу муктаждыктары
Аталган топтун
болушу

окуучуларынын

психофизикалык

эки

өнүгүүсүндө

негизги бузулууга ээ

өзгөчөлүктөрдүн

болушу

билим алуудагы өзгөчө муктаждыктарын болушун шарттайт. Бул,
өз кезегинде, окуучулардын

б илим шарттарына көнүүсүн

негизги

билим

баштапкы

программаларын

билим

өздөштүрүү

берүү

ылайыкташтырылган

натыйжалары

кыйындатат.
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жана

жетишүүнү

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү
окуучуларга

мүнөздүү

болуп

билим

бузулган

алуудагы

өзгөчө

муктаждыктары болуп төмөнкүлөр саналат:
 Окутуу жана тарбиялоону уюштурууда кээ бир факторлорду
эске алуу: көрүү диагнозун (негизги жана кошумча), көрүүнүн
бузулуусунун убактысын жана баланын жашын, негизги көрүү
функциялардын

абалын,

көрүүсүн коррекциялоо

оптикалык

каражаттар

мүмкүндүгүн (көрүүнү

м енен

жакшыртуу

үчүн приборлор жана сунушталган оптикалык коррекция),
көрүү же/жана тийип сезүү, физикалык
көрүүсүн

жүктүн режимин;

жоготуу убактысын, жашоо ишмердигинин тар

сенсордук негизде ишке ашырылган уб актысын жана баланын
жашын,

сунушталган

тийип

сезүү,

физикалык

жүктүн

режимин;
 өзгөрүүсүз анализаторлор(сакталган көрүүсүн кошо алганда)
аркылуу сезүү тажрыйбасын максаттуу байытуу (түзөтүүчү);
 тийүү менен көрүп кабылдоону максаттуу башкаруу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;
 мейкиндик

жана

калыптандыруу,

предметтик

элестөөлөрүн,

байытуу,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;


окутуу

жана

таанып -билүү

иш-аракети

үчүн

атайын

ыкмаларын колдонуу (алгоритмизация);


окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;



дүйнөнүн объектилерин жана
сезимдүү кабылдоону өнүктүрүү;
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буюмдарын өнүктүрүү

көп

 көрүү кабылдоо үчүн окуу маалыматтын жеткиликтүүл үгүн
камсыз кылуу;
 туйма, же тактилдик жана көрүп кабыл алууга эсептелген
жекече көргөзмө куралдарды
 ишмердүүлүктүн

басымдуу пайдалануу;

толуктоочу

көлөмүнө жараша,

көрүүсү

жолдорунун

калыптануу

бузулган окуучулардын

ишинин темпин эске алуу м енен; сабак

окуу

структурасына

даярдоочу (пропедевтикалык) этаптарды киргизүү;
 кепти бузулган функциялардын толуктоочу каражаты катары
окутуу жана таанып билүү жараянында активдүү пайдалануу,
сүйлөө речин

коррекциялоо боюнча атайын иштерди жүзөгө

ашыруу;
 кептин

вербализм

жана формализмин

алдын

алуу жана

жоюуга багытталган ыкмаларды ишке ашыруу;
 микро жана макро мейкиндикте багыт алуу көндүмдөрүн жана
ыктарын максаттуу калыптандыруу;



коомдук-турмуштук багыт алууну максаттуу калыптандыруу;
окуучулардын демилгелерин,
активдүүлүгүн

(кыймылдарын

таанып билүү жана жалпы
дагы)

өнүктүрүү

үчүн

шарттарды түзүү;
 ишмердүүлүктүн

мотивациялык

компонентин

ар

түрдүү

(жеткиликтүү) иштерге тартуу жолу аркылуу өнүктүрүү;
 коммуникативдүү

ишмердүүлүктү

өнүктүрүү

жана

коррекциялоо үчүн шарттарды түзүү;
 кыймыл

чөйрөсүндө

бузууларды

шарттарды түзүү;
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коррекциялоо

үчүн

 жөнгө салуучулук (өзүн -өзү кармай билүү сапаты менен, өзүн
өзү

баалоо

сезимин)

жана

рефлексивдүү

мамилелерди

калыптандыруу;
 мүнөздүн

терс

бузулууларды
 педагог

сапаттарын

туура лоо,

жүрүм-турумдагы

ортосундагы

карым –катышты

алдын алуу;

менен

окуучулар

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо;


билим

берүү

уюму

менен

үй

бүлөөнүн

карым –катышын

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар

4.1.2.
бузулган

болжолдуу

окуучулардын жалпы башталгыч билим бер үүнүн
ылайыкташтырылган

программасын

өздөштүрүүсүнүн

жалпы

билим

бер үүнүн

күтүлүүчү натыйжалары

Инсандык жыйынтыктар т өмөнкүлөрдү


көрүүсү

чагылыдырат:

окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу
ишмердүүлүгүнө

кызыгууну жана

мугалим жана окуучулар

менен карым-катыш түзүү көндүмдөрүн калыптандыруу;


Өз өлкөсүн жана шаарын сүйүүнү өнүктүрүү;

 башкалардын

сезимдерин

түшүнүүгө

жана

сез е

билүү

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
 эстетикалык

муктаждыктарын,

баалуулуктарын

жана

эмоционалдык адептик сезгичтигин калыптандыруу;


баарлашуу көндүмдөрүн

калыптандыруу жана

коомдук

кызматташуу ченедерин өздөштүрүү;
 ден соолукту сактоо, коопсуз,

саламат жашоо

эрежелери

жөнүндө билимдерин калыптандыруу;
 предметтик-практикалык ишмердикке, эмгек кыймылдарына
кызыгуусун

калыптандыруу .
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Предметтик жыйынтыктар окуучулардын окуу предметтерди жана
коррекциялык-

өнүктүрүүчү

аймактардын

курстарын

өздөштүрүүнү чагылдырат.
Предметтик жыйынтыктар
"Кыргыз / орус тили" предметин окуунун натыйжасында акылэсинде жеӊил артта калуусу бар сокур
адамдын

бааарлашуусунун

түшүнүшүп,

негизги

окуучулар

каражаты

тилди
катары

эне тилине позитивдүү мамиле калыптанат, бул

аларды окутуунун негизи, өнүктүрүүнүн каражаты болуп калат.
Тилди окуунун натыйжасында майда моторикасы жана тийип
сезүү

жакшырат,

көрүүнүн

мүмкүнчүлүктөрү

микромейкиндикте багыт алуу көндүмдөрү

өнүгөт,

калыптанат (жумуш

ордунда, китепте, дептерде), кыймылдардын макулдашуусу жана
темпи,

дидактикалык

материал

менен

иштөөдө

тийип

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн өнүгөт. Алар жаратылыш объе кттерин жана
алардын моделдерин

рельефтүү сүрөттөр менен байланыштыруу

жөндөмүнө ээ болушат.
Фонет ика жана графика:


тамга жана тыбышты айырмалаганды;



тыбыштарды

мүнөздөгөндү:

басым

түшпөгөн үндүүлөр; жумшак жана каткалаң


түшкөн

жана

үнсүздөр,

түгөйлөш жана түгөйлөш эмес жумшак жана каткалаң

үнсүз тыбыштар;


алфавит боюнча тамгалардын кезегин билишет;



фонетикалык, тыбыштык - муундук талдоо;



сөздөрдү

дидактикалык материалдын жардамы менен

жана жардамсыз тыбыштардын

сапаттык мүнөздөмөлөрүн,

фонетикалык-графикалык аныктоо.
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Орфоэпия:


кепте адабий эне тилинин сүйлөө ченемдерин колдонууну
(орфоэпиялык,

лексикалык,

грамматикалык)

жана

сүйлөө

этикеттин эрежелери жөнүндө баштапкы түшүнүктөрү;
 Баарлашуу процессинде өздөштүрүлгөн оозеки жана жазуу
речинин кептик формаларын колдоно билүү.
Сөздөр курамы (морфемика):
 уӊгулаш сөздөрдү жана сөздөрдүн формаларын айырмалай
билүү.
Морфология:
 ар кандай категориядагы сөздөрдү

суроо боюнча тандай

билүү;
 сүйлөмдөрдү талдоодо ар кандай дидактикалык материалдарды
колдонуу.
Синт аксис:
 Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо;
 Сөздөрдөн

сүйлөмдүн түзө

билүү, сөздөрдүн бузулган

тартибин рельефтүү сүрөттөргө таянып калыбына келтирүү;
«Орфография жана пунктуация» мазмундук линиясы:
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

көрүүсү

бузулган окуучу

өздөштүрөт
 Туура

жазуу

эрежелерин

колдонуу

(курстун

мазмунунун

көлөмүндө);
 окуу китебинен же карточкадан тексттен 30 -35 сөздү туура
көчүрүп жазуу;
 өздөштүрүлгөн oрфограммаларды колдонуп
көлөмүндө текстти угуп жазуу;

1505

20 -25 сөз

 өз окуу куралдарында багыт алууну жана өз алдынча сабакка
даярдануу көндүмдөрүн калыптандыруу;
"Сөз өстүрүү" мазмундук линиясы:
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

көрүүсү

бузулган

окуучу өздөштүрөт:
 күнүмдүк жашоодо оозеки пикир алышуу ченемдерин жана
сүйлөө

этикетинин

эрежелерин

(угуу

көндүмдөрүн,

репликаларга жооп берүү, маекти улап кетүү) сактоо;



Текстти

сүйлөмдөргө бөлүү ыктарын;

текстти атоо боюнча талкууга катышуу ыктарын;

 текстти өз алдынча атоо ыктарын;
 тексттин планын мугалимдин жардамы менен

иштеп чыгуу

ыктарын ;
 тексттен

өз алдынча анын анализинен кийин

3 -4 сүйлөм

жазуу ыктарын;
 мугалимдин жардамы менен

баяндама жана дилбаян жазуу

ыктары;
 баарлашуунун конкреттүү кырдаалдары боюнча

каттарды,

куттуктоо каттарын жазуу жана, жана башка кыска тексттерди
түзүү;
Окуу.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын окуу
окуу

көрүүсү

бузулган

алардын жашоодо өз ордун түзүү,

бардык

предметтери боюнча окутуунун ийгиликтүүлүгүн ө

инсандык өнүгүүсүнө жардам

берээрин сезишет.

окууга муктаждык калыптанат. Көркөм
окууга кызыгуусу п айда болот.
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жана

Системалуу

адабий чыгармаларды

Башталгыч

мектепти

окуучулардын

керектүү

компетенттүүлүгү,
жетет,

аяктоо

учуруна

деӊгээлдеги

карата

бул

окурмандык

жалпы кептик өнүгүүсү зарыл деңгээлине

базалык окуу ыкмаларын үйрөнүшөт.

Окуучулар сүйлөө этикетинин эрежелерин сактоо м енен,
кандай

коммуникативдүү

балдар адабиятынын
катышууну

жагдайларда

диалог

уккан (окуган) чыгармаларын

үйрөнүшөт.

Алар балдар

жөнөкөй монолог билдирүүлөрдү
планга жараша тексттин

ар

жүргүзүүнү,
талкуулоого

чыгармалары

тууралуу

түзүшөт, (каармандар, окуялар),

мазмунун

оозеки

бере

алышат, ой

жүгүртүү жана сүрөттөө элементтери менен кыска тексттерди
түзүшөт.
бузулган

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

жөнөкөй

көрүүсү

ырларды жатка (окуп)

айтып

үйрөнүшөт.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

коммуникативдик

көрүүсү

ишмерд үүлүктүн

бузулган
негиздерин

өздөштүрүшөт.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар

көрүүсү

бузулган

окуучулар окуу ылдамдыгын жогорулатуу үчүн жана сапаттуу окуу
ыкмаларын өздөштүр гөнгө мүмкүнчүлүк алышат.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

билимдердин,

көндүмдөрдүн,

көрүүсү

ыктардын

бузулган
белгилүү

системасын өздөштүрүшөт:
Кепт ик жана окуу ишмердүүлүкт үн
• муундар

жана сөздөрдү

калыптандыруу;
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т үрлөрү:

туура окуу көндү мдөрүн

• туура тыбыш айтууну (сүйлөөчүүнүн

артикуляциясын

түздөн- түз кабыл алуу мүмкүн эмес болгондо);
• баарлашуу үчүн

кептин толук түрүн

колдоно билүү

жөндөмдүүлүгү;
• окуу маанисин түшүнүү менен
•

китеп окуу жөндөмү;

окуучулардын ки тепти окуусу (үн чыгарып) жана ичинен
окуу

көндүмдөрү,

алдын

ала

даярдыктан

кийин

ыр

чыгармаларын уккулуктуу айтып берүү көндүмдөрү

(7 -8-

ыр);
• үн китептерин,

басма китептерин

угуу көндүмдөрү;

• чыгарманын негизги идеясын жана каармандардын оюн
аныктоо көндүмдөрү;
алардын

тизмегин

негизги окуяларды аныктоо жана

жана

өз

ара

байланышын

түзүү;

тексттеги негизги ойду билдирип, мугалимдин жардамы
менен

тексти

атоо;

чыгарманын

мазмуну

боюнча

суроолорду берип, аларга жооп берүүгө;
•

окулган чыгарманын адепт ик мазмунунда багыт алуу, адеп ахлактык нормалар менен каармандардын иш -аракеттерин
салыштырып, жыйынтык чыгара алуу жөндөмү;

• текстке же өз тажрыйбасына таянып окулган чыгарманын
окуяларды
катышуу

жана каармандарды
көндүмдөрү

(жө нөкөй

талкуулоо
суроолорду

иштерине
берүү,

сөз

этикеттин эрежелерин жана топто иштөөнүн эрежелерин
урматтоо менен өз ой -пикирин билдирүү).
Балдардын окуу (т екстт ердин бардык т үрлөрү үчүн)
т егереги:
• китепканадан бир темада балдар үчүн адабий китептерди
тандоо жүргүзүү көндүмдөрү;
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• 1-2-беттен турган

балдар китебинен текстти

өз

алдынча окуу көндүмдөрү ( балдар үчүн жомоктор,
окуялар)
Адабий пропедевт ика (адабий текстт ер үчүн гана):
• көркөм чыгармалардын ар түрдүү жанрларын айырмалай
билүү (окуя, уламыш, жомок, табышмак, макалдар, ылакаптар),
чыгармалардан конкреттүү мисалдарды берүү.
Чыгармачылык ишмердүүлүгү:
• сүрөт боюнча оозеки баян

түзүү мүмкүнчүлүгү;

• жаш курагына ылайык күнүмдүк көйгө йлөрүн чечүү үчүн
оозеки жана жазуу тилин колдоно билүү;
Математика
"Математика" окуу предметин
акыл

-эсинде

окуучулар

жеӊил

артта

үйрөнүүнүн натыйжасында,

калуусу

бар

көрүүсү

бузулган

изилдөө, логикалык жана алгоритмдик ой жүгүртүүсүн

элементардык
мейкиндиктик
негиздерин,

ыкмаларын

өздөштүрүү

элестетүүлөрүн
керектүү

жана

эсептөө

мүмкүндүгүн

алышат,

математикалык

кептин

шыктарына

ээ

болушат,

математикалык цифраларды жана белгилерди жазууну үйрөнүшөт.
"Математика" окуу предметин окуунун натыйжа сында,
-эсинде жеӊил артта калуусу бар

көрүүсү

микро

нускоочу

жана

тажрыйбасын

макро -мейкиндикте
байытууга,

багытталган

бузулган

акыл

окуучулар

көндүмдөрдү,

сезүү

жөндөмдүүлүктөрүн

өздөштүрүшөт. Алар предметтерди түздүктө, мейкиндикте, бири бири менен белгилүү бир абалда жайгаштыруу, предметтердин
жайгашуусуну сөз менен

түшүндүрүү жөндөмүнө
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ээ болушат.

Окуучуларда

предметтердин

көлөмү,

түзүлүшү,

саны,

мейкиндиктик абалы жана аларды чийүү - өлчөө амалдары жөнүндө
конкреттүү элестөөлөрү калыптанат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучу белгилүү

көрүүсү

бузулган

көндүмдөр, ыктар жана билимдер системасын

өздөштүрөт
Сандар жана көпт үкт өр:
сандык
аныктоо

тизмекти

түзгөн

жөндөмдүүлүгү,

мыйзам

ошондой

эле

ченемдүүлүктү -эрежени
алдын

ала

суммасына же өз алдынча тандалган эреже боюнча
катарды түзүү

берилг ен
сандык бир

(азайтуу/ бир нече бирдиктерге чоӊойтуу, сандын

бир нечеге эсеге өсүшү / азайышы);
• тигил же бул орнотулган же алдын ала берилген белгилерге
жараша санына топтоштуруу жөндөмдүү лүгү;
• көлөмдөрдүн (убакыт, узундук, масса) негизги бирдиктерин
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр) жана алардын ортосундагы
менен

жазылган

сандарды,

мамилелерди

көлөмдөрдү

колдонуу

окуганды,

жазууну,

салыштырууну;
Арифмет икалык амалдар :
 эки орундуу сандарды кошуу, кемитүү,

көбөйтүү жана

бөлүү амалдары) жазуу арифметикалык амалдардын
алгоритмин
калдыгы

кошуу

менен

жана

көбөйтүү

(анын

бөлүүнү)жадыбалдарын

ичинде

колдонуу

аркылуу жүзөгө ашыруу;
 бир

орундуу,

тегерегинде

эки

орундуу,

амалдарды
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оозеки

сандарды
кошуу,

100дүн
кемитүү,

көбөйүү жана бөлүүнү жадыбалдын жардамы менен
(анын ичинде нөл жана 1 саны менен) жүзөгө ашыруу;
 математикалык
туюнтманын

туюнтмаларды

окуганды,

маанисин

сандык

эсептегенди

(2 -3

арифметикалык амалды камтыган кашаасы бар

жана

кашаасы жок);
 көлөмдөр менен амалдарды аткарууну;
 арифметикалык амалдардын касиеттерин иштеп чыгуу
жана эсептөө ыӊгайлуулугу үчүн пайдалануу ну;
Текстт ик маселелер менен иштөө:
 маселеде көрсөтүлгөн көлөмдөр ортосундагы өз ара
байланышты түзүү, бул маселени чыгаруунун жолун
ойлонуштуруу,

тандоо

жана

тандоо

иш -аракетин

түшүндүрүү;
 окуу маселелерин жана күнүмдүк турмушубуз менен
байланышкан

масе лелерди арифметикалык жол менен

(1-2 амал)
Мейкиндик мамилелер. Геомет риялык фигуралар:
 объекттердин

мейкиндикте

жана

түздүктө

салыштырмалуу абалын сүрөттөө;
 геометриялык

фигураларды

таануу,

атоо,

(чекит, сызык, үзүк, бурч, көп бурчтук,

тартуу

үч бурчтук,

тик бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек;
 геометриялык
сызыктарды

фигуралардын,

сызыктардын,

үзүк

чийүү;

 көрсөтүлгөн чен -өлчөмдөр

менен

геометриялык

фигураларды курууну ишке ашыруу;
 маселелерди

чечүү

үчүн,

төрт

бурчтук

бурчтукт ун касиеттерин пайдаланууну;
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жана

тик

 геометриялык чөйрөнү атоо жана таануу (куб, шар);
 геометриялык фигураларды реалдуу буюмдар менен
окшоштуруу ыктары.
Маалымат менен ишт өө:
 жөнөкөй даяр жадыбалдарды окуу;
 рельефтүү чекиттик ариби

менен жасалган жөнөкөй

таблицаларды толтурууга;

Табият таануу (адам, жаратылыш, коом)
Табият таануу окуу предметин окуунун натыйжасында, акылэсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү
табигый,

коомдук

дүйнөнүн

бир

обьектилер
бөлүгү

жана

катары

бузулган

окуучулар

кубулуштар

бирдиктүү

элестөөлөрүн

кеңейтүүгө,

системалаштырууга жана тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышат, адам
жана коом

жөнүндө

практикалык тажрыйбага багытталган

билимдин негиздерин өздөштүрүшөт,

дүйнөгө бирдиктүү көз

карашта болушат.
Акыл-эсинде
окуучулар

жеӊил

ар тта

калуусу

билим, ык, көндүмдөрдүн

бар

көрүүсү

белгилүү

бузулган

системасына ээ

болушат:
Жарат ылыш жана коом:
 жандуу

жана

жансыз

жаратылыш

объектилерин

жана

кубулуштар жөнүндө элементардык билимдерге;
 берилген

алгоритм

жаратылыштын

негизинде

изилденген
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Жандуу

жана

жансыз

объекттердин

жана

кубулуштардын сүрөттөөнү, алардын маанилүү белгилерин
бөлгөндү;
 жандуу жана жансыз объектилери мүнөздүү касиеттери же
тышкы

белгилери

объектилердин

боюнча

салыштырып,

изилденген

жөнөкөй классифик ациясын аткарууга;

 чөйрөдө жөнөкөй байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырууну.
 керектүү маалыматты издөө үчүн рельефтүү графикалык жол
менен жасалган ар түрдүү маалыматтык
(табигый

илимдердин

сөздүгү,

басылмаларды

карталар

өсүмдүктөр менен жаныбарла рды

атласы,

аныктоочу, анын ичинде

компьютер каражаттарын) пайдаланууга;
 кубулуштарды

түшүндүрүү же объектилердин касиеттерин

сүрөттөө үчүн даяр моделдерди колдонуу (рельефтүү глобус,
карта, план);
 Жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы жөнөкөй
мамилелерди

аныктоо;

табият

сыйлоо

зарылдыгын

түшүндүрүү үчүн аларды пайдаланууга;
Адам жана коом:
 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

белгилерин,

борбор

шаардын, өзү жашаган жердеги кээ бир белгилүү кооз жерлерди
таануу;

дүйнө

картасынан

Кыргыз

Республикасын,

Кыргызстандын картасынан Бишкекти, өз районун, анын негизги
шаарын табуу;
 коомдук топтордогу
(үй-бүлө,
ниеттүүлүк

адамдардын карым -катнаш мамилелерине

курбулардын
жана

тобу,

руханий,

этникалык

адеп -ахлактык

топтордун),

ак

ийкемдүүлүгүнө,

этикалык сезимд ердин позициясында, анын ичинде алардын
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башка, адамдарга ой -сезимдерин, боорукерлигин жана түшүнүү
мамилеси боюнча адамдарга баа берүү.
Музыка
Музыканы

изилдөө натыйжасында, акыл-эсинде жеӊил артта

калуусу бар көрүүсү

начар

кабылдоо

музыкалык

аркылуу

окуучулардын сезимдик активдүү
маданияттын

негиздери

калыптанат.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар

көрүүсү

бузулган

окуучулардын адамдын руханий жана адеп -ахлактык өнүгүшүнө
адам жашоосунда музыка жана анын ролу ролу тууралуу баштапкы
элестөөлөр

калыптанат.

негиздерин

(анын

Окуучулар

ичинде,

материалында) үйрөнүшөт.
музыкалык
өнүгөт.

кыргыз

чыгармаларга

музыканы

музыкалык

маданияттын
маданиятынын

Алардын музыка искусствосуна жана

ишмердүүлүккө

Алар

музыкалык

көркөм
кабыл

табити

алганды

жана
жана

өз мамилесин билдирүүгө үйрөнөт;

кызыгуусу
музыкалык
музыкалык

образдарды колдонуу тажрыйбасына ээ болушат.
Музыка адам жашоосунда:
• ар түрдүү жанрдагы музыканы түшүнө билүү;
өнөрүнө

музыка

эмоционалдык жооп, өз көз карашын билдирүү, кээ бир

музыкалык чыгармаларг иш өз ой -пикирлерин айтууга;
• музыкалык чыгармачылыкты ырдоо, сүйлөө, кыймылдоо,
оюндар, иш-аракеттери аркылуу өзгөчөлүктөрүн көрсөт ү.
Музыкалык

көркөм

өнөрдүн

негизги

мыйзам

басымдарын

жеткирүү

ченемдүүлүкт өрү
•

көрүү

жана

сүрөттөлүш

мүмкүнчүлүгүн;
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• музыканын

жеткиликтүү түрлөрүн

ансаблде, жамааттык

(хор жана инструменталдык) байланышта жана өз ара аракеттенүү
жөндөмүнө.
Дүйнөнүн музыкалык сүрөт ү:
• музыканын

жеткиликтүү түрлөрүн

аткаруу билгич тиктер

жана көндүмдөр (ыр, ж.б.);
• музыка түрлөрүн аныктоо жөндөмүн, ар кандай музыкалык
аспаптардын үнүн, анын ичинде заманбап электрондук.
Сүрөт
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү
окуучуларда

бузулган

«Сүрөт» предметин окуунун натыйжасында

искусствонун эстетикалык

баштапкы түшүнүктөр калыптанат,

сулуулукту «сулуу эместен» айырмалай билишет.
искусство чыгармалары

көркөм

Окуучуларда

жөнүндө оюн билдирүү мүмкүнчүлүгү

пайда болот («жагат» - «жакпайт»).
Тартуу
ыкмаларын

үчүн

куралдарда

үйрөнөт,

багыт

көркөм

алуунун

искусствонун

элементардык
элементардык

каражаттары аркылуу көркөмдөө тажрыйбасын кеӊейтишет.
Искусст вону кабыл алуу жана көркөм чыгармачылыкт ын
түрлөрү
Көркөм өнөрдүн айрым жеткиликтүү
кабыл алуу жана

түрлөрүн көрүп

өзгөрүүсүз анализаторлор аркылуу, карап

кабылдоо аркылуу баамдай билүү

(ж.б., китеп мисалдарды

көрүүгө, басылмалары)


"сулуу"

жана

"сулуу

эмести"

сулуулукту көрө билүү

жөндөмү;



чыгарма ларынан

кайсы

көркөм

өнөрдүн

тарабын

жана

турмуш

жөндөмү, таануу жана сүрөттөө;
1515

айырмалоо,
адам,

кубулуштарын

түшүнүү,

дүйнөнүн

ар

сүрөттөө



ар

түрдүү

көркөм

иш-чаралар

боюнча

башталгыч

практикалык билгичтиктер жана көндүмдөр;


мейкиндикте жана түздүктө бир тема боюнча жөнөкөй

курам түзүү көндүмдөрү;


сүрөттү окуу жана

табигый түрү менен салыштыра

билүүнү;


таралган

салттуу элдик

кол

өнөрчүлүк, заманбап кесиптерди

өнөрчүлөрдүн

жана

кол

(анын ичинде ата -энесинин)

билүүсү;


материалдарга, жабдууларга жана айлана -чөйрөгө аяр

мамиле жасоо эреже лерин билүү;


материалдардын

айрым

түрлөрү

менен

иштөө

(кагаз,

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

өндүрүү үчүн материалдарды тандап алуу

мүмкүнчүлүгү;


айрым

пайдалануу

материалдарды
кө ндүмдөрү;

кайра

иштетүү

коопсуздук

боюнча

талаптарын

курал
жана

санитардык талаптарды билүү;


өзүн-өзү

жардам

көндүмдөр,

кол

менен

иштетүү

материалдардын кээ бир ыкмалары;


куралдар менен

(сызгыч,

коопсуз иштөө көндүмдөрүн: чийме

бурч, циркуль), кесүү (кайчы) жана

саюу (тигүү

ийнеси);


буюмдун формасын, бөлүктөрүн аныктоо ыктары;



татаал эмес формадагы буюмдарды

жөнөкөй

буюмдардын

чагылдыра билүү,

формасын ийлеп -чаптоодо, графикада

колдонуу.
. Дене тарбия
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Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү

бузулган

окуучу дене тарбия боюнча окутуунун натыйжасында ден соолугу
бекемдейт, физикалык, адептик жана коомдук деӊгээли, окууга
жөндөмдүүлүгү

жогорулайт

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

көрүүсү

бузулган

окуучу физикалык көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө жана
өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизишин түшүнөт. Негизги физикалык
сапаттарын

мүнөздөмөсү:

ийкемдүүлүк

жана

тең

күч,

ылдамдыкты,

салмактуулукту

тарбиянын, кыймылдуу оюндардын
жакшыртууга,

чыдамкайлыкты,

өздөштүрөт .

ден соолугуна, окууга,

Дене
ишти

маани син, денелик гармониялуу, адеп -ахлактык

жана коомдук өнүгүүгө
дене тарбия каражаттары

көмөгүн түшүнүүгө үйрөнүшөт. Алардын
аркылуу өзүн -өзү жөнгө салуу боюнча

алгачкы көндүмдөрү калыптанат.
Алар негизги кыймыл көндүмдөрү жана ыктарды (чуркоо,
басуу, ж.б.) өздөштүрүүшөт. Окуучулардын негизги физикалык
сапаттары

(күч,

ийкемдүүлүк,

тең

ылдамдык,

чыдамкайлык,

салмактуулук)

калыптанат.

координация,
Дене

тарбия

көнүгүүлөрү физикалык өнүгүүнүн кошумча бузулууларын алдын
алууга жардам берет.
көрүүсү

бузулган

машыгуу зарылдыгы

Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар

окуучуларда

дене тарбия көнүгүүлөрү менен

калыптанат.

Дене т арбия боюнча билимдер
Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө боюнча ар
кандай формаларын

жүзөгө ашыруунун системасы катары.

Жөө басуу, чуркоо, секирүү, тоо -ташка, сойлоп, басуу, лыжа
тебүү, сүзүү адам кыймылынын маанилүү каражаты катары.
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Дене

машыгуу

учурунда

кырсыкты

алдын

алуу

эрежелери: окуу ордун уюштурууну, кийим -кечек, бут кийим
жана жабдууларды тандоо.
Дене
тарыхы.

тарбия

жана

бирин чи

Дене тарбиянын

конкурстардын

өнүгүү

эмгек жана аскердик иш -чаралар

менен байланышы.
Физикалык

көнүгүүлөр дененин физикалык өсүшүнө

жана өнүгүүсүнө өз таасирин тийгизиши. Дене -бойду жана
негизги физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен байланышы.
Негизги

физикалык

сапаттарын

ылдамдыкты,

чыдамкайлыкты,

салмактуулук.

Физикалык

мүнөздөмөсү:

ийкемдүүлүк

жүк

жана

күч,

жана

жүрөк

тең

согушунун

өсүшүнө тийгизген таасири.
Спортт ук иш-ыкмалары.
Күн тартибин түзүү. Жөнөкөй чыӊдоочу жол -жоболорду
аткаруу,

жана алардын булчуӊдардын, дене калыбына,

негизги

физикалык

боюнча

көнүгүүлөрдүн

машыгуу)

режиминде

сапаттарды

өнүктүрүүгө,

топтомдору;
саламаттык

күнү
сактоо

өнүктүрүү

(эртең

менен

боюнча

иш -

чараларды жүзөгө ашыруу.
Физикалык
алдынча

байкоо

калыбынын

өнүгүү жана физикалык д аярдыгына
жүргүзүү.

абалды

жана

Дене

узундугу

физикалык

жана

өз
дене

касиеттерин

көрсөткүчтөрү. Машыгуу учурунда жүрөктүн кагышын өлчөө.
Таза

абада ойной турган оюндарды уюштуруу

(спорт

аянтчаларында жана спорттук залда жүрүм -туруму).
Физикалык көнүгүүлөр. Физикалык көнүгүүлөрдүн физикалык
сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири,
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көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негизги
физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын
байланышы. Негизги физик алык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Спорттук

иш-ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.

Дененин

туура турушуна шарт түзүү жана дене булчуӊдарын, негизги
физикалык сапаттарды өнүктүрүү үчүн машыгуу топтом ун аткаруу;
күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо

боюнча иш -чараларды

аткаруу; (эртең мененки машыгуу, физкультминуткалар).
Өз

алдынча оюндар жана оюн -зооктор. Таза

абада ойной

турган кыймылдуу оюндарды уюштуруу жана (спорт аянтчаларында
жана спорттук залда). Оюндардын
мыктылык.

эрежелерин сактоо. Физикалык

Дене -бойду туура кармоо, анын

алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,

ооруларын алдын

физкультминуткалар

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык сапаттарды

өнүктүрүү

үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем алуу көнүгүүлөрүнүн
топтому.

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -ден соолукту чыӊдоо

ишмердүүлүгү.
Дене бойду жакшырт уу
Уюштуруу

командалары

жана

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен
мугалимдин
аткаруу.

Жөө

тоскоолдуктарды

жүгүрүү, ыргытуу.

дубалга

чыгып,

Тизилүүнүн

колоннада тизме аракеттери;

көрсөтмөс ү менен жөнөкөй
басуу,

ыкмалары.

буйруктарын тизмеде
Жип

жөргөлөп,

тактадан басуу аркылуу жоюу кыймылдары.

менен

секирүү.

гимнастикалык
Чуркоо менен

басууну алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бут ту бийик
көтөрүп,

багытын өзгөртүп,

ар түрдүү турган орундан баштап,
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жогорку

старт

менен

баштап

тездетип

чуркоо.

Секирик

көнүгүүлөрү: бир буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен;
узундукка, бийиктикке; аттап секирүү.
Тизилүү көнүгүүлөрүн колдону у менен оюн тапшырмалары,
көңүл

бурууну,

күч -кубаттуулукту,

шамдагайлыкты

жана

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.
Түзөтүү- өнүктүрүүчү
Ийкемдүү

аймак.

(адапт ивдүү)

дене

т арбия

(т еориялык

билимдер):
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү
окуучулардын

ден соолукка

бузулган

бекемдетүүгө жана коргоого

көнүгүүлөр, анын ичинде калган көрүүнү сактоого багытталган
көнүгүүлөр,

дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууда калган көрүүнү

сарамжалдуу
өздөштүрүшөт.

пайдаланууну
Алардын

керектиги
негизги

жөнүндө

билимдерди

физикалык

сапаттарын

жакшыртууга болот,

физикалык ыкшоолук, туура басышы жана

келбети калыптанат.

ЫФДТ

сабактары эрксиз стереотиптешкен

кыймылдарын коррекциялоого өбөлгө түзүлөт. Окуучуларда

дене

тарбия каражаттарын па йдалануу аркылуу, мейкиндикте өзүн эркин
тайманбас

алып

жүрүү

көндүмдөрү

калыптанып,

өнүгүүсүн жана кыймыл аймактарынын жакшыртуунун

денелик
эсебинен

толуктоочу мүмкүнчүлүктөрү өнүгөт.
Ийкемдүү дене тарбия (т еориялык билимдер):
• өзүнүн ден соолугун

сактоо жана өнүктүрүү

үчүн

ийкемдүү дене тарбиянын ролун түшүнүү жөндөмү;
• ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөр түрлөрү жөнүндө
билимдер, айырмалоо жөндөмдүүлүгү;
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• жөнөкөй кыймылдуу оюндар жана алардын эрежелерин
билүү;
• туура дем алууну, көнүгүүлөрдү а ткарууда карама каршылыктардын
•

дене

эске алуу жөнүндө билүү;
мүчөлөрүн

жана

алардын

кыймыл -

жөндөмдүүлүктөрүн билүү.
Жалпы көнүгүүлөр:
• көнүгүүлөрдү түрү, максаты менен айырмалоо жөндөмү;
• көнүгүүлөрдү уюштурууну жана аткарууну
кыймыл

макулдашуу

негизинде

жана

кептик -угуу-

көзөмөлү

астында

жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;
• окуучулардын тизилүүлөрдү жана тизилүүлөрдүн түрлөрүн
жүзөгө

ашыруу

ыктарын:

сапта,

колоннада,

айлананын

ичинде; шеренгада түздөнүү; шеренгада жана

колоннада

биринчи жана экинчи эсепт өө; ачуу жана жабуу же өзгөртүү;
басуу

(карама-каршы

жана

диоганал

боюнча)

команда

түрлөрү;
• жалпы өнүктүрүүчү ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрү:
ийилүү,

буруу

(башты,

денени);

Негиздери

жана

кол

кыймылы; колдору менен негизги абалдар жана биргелешкен
кыймылдар: башы жана колдору, колдору жана буттары,
колдору

жана

секириктер
кыймылдары,

денеси

(карама жай

менен,

олтуруу,

каршылыктарды
чуркоо;

туруп,

жарты
эске

олтуруу,

алып),

отуруп,

бут

тизелеп

көнүгүүлөрдү аткаруу;
• буюмдар менен көнүгүүлөр (топ м енен, желектер менен
гимнастикалык таяк менен);
•

негизги

кыймылдарды

калыптандыруучу

көнүгүүлөр:

чуркоо, басуу түрлөрү, секириктер, топту ыргытуулар;
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•

дем

алуу

үчүн

көнүгүүлөр:

негизги,

эсеп

боюнча,

кыймылдын убакыт -мейкиндик өзгөчөлүктөрүн өзгөртүү, д ем
алууну калыбына келтирүү көнүгүүлөр;
• жөнөкөй машыгууларды жана оюн кыймылдарын жүргүзүү
мүмкүнчүлүгү;
•

кыймылдуу оюндарды уюштуруу, алардын

жараша

өз

кыймылдарын

жүзөгө

түрлөрүнө

ашыруу,

кыймыл

активдүүлүгүн көрсөтүү ыктары;
• бий элементтерин а ткаруу ыктары: кадам ритми менен
кыймылдоо

(музыка

менен)

кол

чабуу

менен,

отуруп,

секирип; ритмикалык кыймылдар менен: жөө басуу, чуркоо,
биринчи абалдагы секириктер, музыка менен көнүгүүлөр
аткаруу ыктары;
• басуу, чуркоонун түрлөрүн жүзөгө ашыруу;
• кыймылды жүзөгө ашыруу үчүн туура калыпты, баштапкы,
орто, акыркы абалды кармоо ыктары;
•

дененин

жана

дене

бөлүктөрүн

өнүктүрүү

боюнча

кыймылдарды аткаруу жана жөнгө салуу ыктары;
• кыймылдарды буйрук менен, берилген ритм жана

ыргак

менен, жөнгө сал уу ыктары;
• так жана ачык -кыймыл-аракет кылууга умтулуу ыктары;
• кыймыл мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү ыктары;
• буйруктарды натыйжалуу аткаруу жөндөмдүүлүктөрү;
Дарылоо жана түзөт үүчү көнүгүүлөр:
•

дарылоо

-

түзөтүүчү

көнүгүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрү

жөнүндө билүү;
• кыймылынын жана сөз макулдашуу негизинде көнүгүүлөрдү
аткаруу ыктары;
• кыймылдарды так аткаруу ыктары ;
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• дем алуу машыгуулары (1 - топ окуучулары) мурду менен дем
алуу;

эсеп менен

дем алуу; демди калыбына келтирүү

жөнүндө;
• жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрүн аткарууда туура

дем алуу

ыктары;
• көнүгүүлөрдү дененин ар кандай абалында
•

жеке

булчуң

көнүгүүлөр,

топторунун

күчүн

аткаруу;

жогорулатуу

боюнча

муундар үчүн көнүгүүлөр: ийилүүлөр, чоң

амплитуда менен тегерек айлануулар;
• туура дем алуу менен ар кандай темпте үзгүлтүксүз

жөө

басуу ыктары (велотренажёр);
• дене келбети жана таманды бекемдөө үчүн көнүгүүлөр ( 2 топтун окуучулары): статикалык (тик түздүктө, гимнастикалык
дубалга бетме-бет

туруп,

гимнастикалык отургучта отуруп,

башына жүктү кармоо менен) жана динамикалуу (басуунун ар
кандай түрлөрү, отуруулар, буюмдар менен көнүгүүлөр);
• макулдашуу жана багыт алуу үчүн көнүгүүлөр: сигнал боюнча
жылып, топ менен жеке оюн, негизги жана берилген
кол менен кыймылдар,

багытта

оозе ки чектерин издөө, басуу (эстөө

боюнча, көнүгүү аткаруудан

кийин, бир багытта, эс тартып),

устундагы кыймылдар, топ менен түгөйлөш оюндар;
• көрүү милдеттерин жакшыртуу үчүн көнүгүүлөрү (көрүүсү
калган

сокур окуучулардын 3 - тобу): жарык сигналы боюнча

кыймылдар, бири -бири менен топту тоголотуп, горизонталдуу,
үн чыккан бута(врача-офтальмологдун сунушуна

ылайык).

• туура калыпты кабыл алуу ыктары.
Коррекциялык -өнүкт үрүүчү багыттагы көнүгүүлөр:
• макулдашуу, туруктуулук жана шамдагай көнүгүүлөрдү
жасоо ыктары;
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•

сөз

макулдашуу

жана

кыймыл

көнүгүүлөрдү аткаруу жана уюштуруу
•

токтоо

менен

басуу,

чуркоо

аракет

негизинде

ыктары;

тоскоолдуктарды

жоюу

көнүгүүлөрүн аткаруу ыктары;
•

чоң топ менен белги боюнча чектелген мейкиндигинде

эркин кыймылдап, жупта
ыктары;

егизги

кыймылдар,
көнүгүү

жана

топ менен иш-аракет кылуу

берилген

багытта

кол

менен

оозеки чектерин издөө, басуу (эстөө боюнча,

аткаруудан

кийин,

бир

багытта,

эс

тартып),

устундагы кыймылдар, топ менен түгөйлөш оюндар;
• үн,
билүү;

жарык сигналдары

боюнча кыймылдарды жасай

топ менен көнүгүүлөрдү аткаруу ыктары: ыргытып,

тоголотуп,

алдашып

(

көрүүсү

калган

сокур окуучулар

үчүн);
• кыймылдуу оюндарда

окшош жана оюн кыймылдарын

аткаруу ыктары;
• кыймылдуу оюндарды түрүнө жараша айырмалоо жөндөмү;
• машыгуу учурунда

чектеме кыймылдардан арылуу ыктары.

Дарылоо т ренажёрлорунда

көнүгүүлөр

• жөнөкөй тренажёрлордун ар кандай дайындалышы жөнүндө
билүү;
• көнүгүүлөр үчүн жөнөкөй
алуу

ыктары

тренажердо

(врача-офтальмологдун

баштапкы абалын
сунушу

менен

жүргүзүлөт);
• жөнөкөй тренажёрлордо көнүгүүлөрдү аткаруу ыктары;
• эрк сапаттарын көрсөтүү ыктары.
Коомдук-турмуштук багыт алуу
Акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

окуучулар билим берүү уюмунда жашоонун
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көрүүсү

начар

коомдук жана

турмуштук

чөйрөлөрү

калыптандыруу,

алардын

ынгайлуу кылууга,
чөйрөсүнүн

баштапкы

мектептеги

элестөөлөрүн

жашоосун

жетиштүү

үй -бүлөлүк макамын жакшыртууга, байланыш

жайылышына

байышына түрткү болот.
адамдардын

тууралуу

билимдерин
Окуучулар

жана

көндүмдөрүн

тегерегиндеги объекттер,

мамилелери жөнүндө маалымат алышат,

бул аларга

жашоодо өз ордун түзүүгө жардам берет.
Жеке гигиена:
 балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү,
жеке

гигиена

калыптанышына

көмөк

көрсөтүүчү

иш -

аракеттерди жүзөгө ашырууга;
 коомдук

жайларда

жүрүм-гигиеналык

эрежелерин

сактоого;
 кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө

пайдалануучу ар түрдүү

тазалык каражаттарын колдонууну;
Кийим жана бут кийим:
 Кийимдерди кийим бөлүктөрүн атоону, кийимдин оң жана
тескери жактарын аныктоо ыктарын;
 Кийим

жана

бут

кийимди

дайыны

менен

пайдалануу

ыктарын ;
 кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо ;
 кийимдерин колдонуу ыктарын;
 көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты са ктоону.
Турак -жай:
 мектеп

жана

үй

шарттарынын

негизги

мазмунун,

функционалдык белгисин атоого;
 үйгө
 үйдү

коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;
тазалыкта

кармоо

жана

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;
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тазалап

туруу

үчүн

 тазалоо үчүн зарыл болгон жаб дууларды колдонуу; аларды
сактоо ыкмаларын колдонууну;
 бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;
 сакталган

анализаторлорду

коомдук -турмуштук

багыт

алууда колдонуу;
 турмуш-тиричилик

буюмдарын

коопсуздук

эрежелерин

сактоо менен колдонуу.
Тамакт ануу:
 Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы
келбети боюнча айырмалай билүү;
 Нукура таза

тамак -ашты айырмалай билүү;

 жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;
 азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү,
мөмө-жемиштерди

чыгарганды,

суюк

азыктарды

куйганды, ж.б.;
 кесүү аспаптары жана шаймандары менен иштөөдө, тамак
даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;
 жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак
суу куюу;
 таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;
 дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.
Транспорт :
 транспорт каражаттарын таануу;


Жүргүнчү ташуучу

 Жүргүнчү

транспортту пайдалануу;

ташуучу

унаа

аялдамаларынын

мүнөздүү

өзгөчөлүктөрү боюнча табууга;
 коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
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Жүрүм-т урум маданият ы:
 күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайларда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;
 курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;
 курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
 баарлашуунун

кептик

(калыбын кармай билүү,

эмес

каражаттарын

колдонууга

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
 курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылууга;
 театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;
 дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап
алууга укуктуу;
 токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;
 белектерди тандоону билүү ыктарын.
Сат уу мекемелери:
 дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;
 соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктарын ;
 дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктарын;
 соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү ыктарын;
 сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо ыктарын ;
 акча

банкнотторун

пайдалануу

сатып

алуучунун

этикеттин пайдалануу ыктарын;
Микромейкиндикте багыт алууну өнүктүрүү:
o

"өзү жөнүндө"эркин багыт алуу жөндөмү;
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сүйлөө

o

Микромейкиндикте багыт алуу жөндөмдүүлүгү - стөлдө,
китепте, алфавит катарында,

доскада;

Макромейкиндикте багыт алууну өнүктүрүү:
o тааныш тегерек объекттерин, таануу жөндөмү;
o

мектептин айланасындагы

объекттерди таануу жана

алардын мейкиндикте жайгашуусун аныктай билүүнү.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

4.1.3.

начар окуучулардын

башталгыч билим берүү

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган
программасын

көрүүсү

өздөштүрүүнүн

боюнча

болжолдуу
белгиленген

жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын

БББ

көрүүсү

ЖББЫБПты

начар

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы жетишкендиктерине баа берүү жолдорун
аныктоодо

төмөнкү принциптерге таянууга максаттуу:

1)

өнүгүүүнүн

жекече

жана

типологиялык

өзгөчөлүктөрүнө жана сокур окуучулардын атайын билим алуу
муктаждыктарына жараша
2)

баалоону чектөө;

окуучулардын психикалык жана коомдук өнүгүүс үн,

жеке шыгын, мүмкүнчүлүктөрүнд өгү өзгөрүүлөрдү изилдөө
менен, жетишкендиктериндеги динамикасына баа берүү;
3)

окуучулар

үчүн

БББ

ЖББЫБПтын

мазмунунун

өздөштүрүү жыйынтыктарындагы жетишкендиктерди баалоодо
өлчөө параметрлерди, критерийлерди жана инструменттердин
биримдиги
БББ

калыс баалоону камсыз кыла алат.
ЖББЫБПты

окуучулардын

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерин баалоо жүргүзүүдө

билим берүү иштеринин натыйжаларына комплекстүү мамиле
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кылуу, баа берүү үчүн

эки топтогу күтүлгөн натыйжаларга

жетүүгө жол берет: инсандык,
БББ

ЖББЫБПты

жетишкендиктерин
предметтер

курстары боюнча

өздөштүрүү

баалоо

боюнча,

жана предметтик.
с окур

жыйынтыктарындагы
окуучулардын

коррекциялык -өнүктүрүү

өзүнчө
аймактын

пландаштырылган натыйжаларга

жетишүү

болуп саналат.
Окуу

предметтерин

жетишкендиктер
жыйынтыктарды
билим

алуу

өздөштүрүү

менен
баалоо

жыйынтыктарындагы

байланышкан

системасы,

жетишкендиктеринин

сокур

предметтик
окууч улардын

динамикасын

баалоону

камтыйт жана окуучунун жеке прогрессин өнүгүү нү баалоо
менен

предметтик

мазмунду

өздөштүрүү

денгээлин

баалоону камтыйт.
Окуу

сабактарын

өздөштүрүү

менен

байланышкан

предметтик натыйжаларга баа берүү объектиси, андан ары
күнүмдүк жашоо шартка көнүү боюнча окуучулардын

окуу-

таанып

чечүү

билүү,

окуу-практикалык

маселелерди

жөндөмдүүлүгү болуп саналат.
Жыйынтыктоо

баалоо

сабактагы

кыймылдарды

ийгиликтүү өздөштүрүүсүн контролдоо менен чектел ет.
Баалоо программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:
1)

стандарттын

мазмунунда

к өрсөтүлгөн

жыйынтыктардын толук тизмеси баалоо критерийлери катары
кызмат кылат. Ошол

белгиленген

билим берүү уюму тарабынан

натыйжалардын тизмеси
өз алдынча кеӊейтилиши

мүмкүн;
2) ар бир жыйынтыктын көрсөткүчтөр үн
көрсөткүчтөрүнүн тизмесин.
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жана баалоо

Пландаштырылган
баалоо

толук

натыйжаларга

болуш

үчүн

жетишкендиктерин

ата -энелердин

өкүлдөрдүн) пикирин эске алуу керек,
маанилүү

параметри

чөйрөлөрдө

(мектеп,

окуучулардын
үй -бүлө),

(мыйзамдуу

анткени баалоонун
ар

кандай

күндөлүк

коомдук

турмушунда,

өз

даярдыгын жана жөндөмдүүлүгүн көрс өтүүсү болуп саналат.
Жыйынтык
чыгарылат, алар

баага

предметтер

билим берүүнүн

боюнча

кийинки

натыйжалар
баскычка өтүү

мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн колдонулат.
түзөтүү-

өнүктүрүүчү

аймактын

өздөштүрүү менен байланышкан

курстардын

мазмунун

жыйынтыктар Стандарттын

талаптарына ылайык акыркы баа берүүгө тийиш эмес, бирок
окуучунун

жеке

делосуна

"укту"

деген

жазуу

түрүндө

чагылдырылат.
Окуучуга

карата

жүрүшүндө, о.э.

баалоо

2022-жылы

педагогикалык

анын

аккредиттөөнүн

кадрларды аттестациялоонун

чегинде жүзөгө ашырылат.
Бул

окуучулардын

жыйынтыктарындагы

БББ

ЖББЫБПты

жетишкендиктерди

ПМПКлардын

мониторинг

изилдөө

натыйжаларын

эске

менен

натыйжаларга

алуу

жетишүүгө

акыркы

өздөштүрүү

баалоо
жана

мүнөздөмөлөрү

өнүктүрүүнүн
баа

берүү

жүрүшүндө
күтүлүүчү

жыйынтыгына

негизделген.
4.2. Мазмундуу бөлүм
4.2.1. Инклюзивдик

билим берүү шартында көрүүсү

начар

интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган окуучулардын жалпы
(универсалдуу) окуу иш -аракеттерин (ЖОИ)
программасы.
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калыптандыруу

ЖОИ программасы көрүүсү
артта

калган

билүүчүлүк

окуучулардын
жана

начар интеллектуалдык өнүгүүсү

инсандык,

жөнгө

коммуникативдик

салуу,

таанып -

иш -аракеттерин

калыптандырууга багытталган.
Окуу сабактар боюнча жалпы иш -аракеттерин көрсөткөн,
окуучулардын

жалпы

(универсалдуу)

окуу

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,
таанып билүү жана билим берүү максатарын

окуучулардын

өнүгүүсүнө өбөлгө

түзөт.
Инсандык жалпы окуу
 көрүүсү

иш -аракеттерине төмөнкүлөр кирет:

начар

интеллектуалдык

өнүгүүсү

артта

калган

окуучуга окуу процессин жи гердүү ишке ашыруусун камсыз
кылуу;
 мектепке карата оң маанай деӊгээлинде окуучунун ички
абалы, мектеп жашоосундагы маанилүү учурларына багыт
алуу;
 коомдук,

окуу

таанып -билүү

жана

тышкы

себептерди

камтыган окуу ишмердүүлүгүнүн жүйөлүү негиздерин;
 билим

берүү

материалдарына

окуу-таанып

билүү

кызыкчылыктары;
 сезүү-кабылдоо
маселелерин

ишине

муктаждыкты

өнүктүрүү,

окутуу

сезип кабылдоо үчүн тиешелүү ыкмаларды

колдонуу жөндөмү;
 мугалимдердин,

балдардын,

ата -энелердин

түшүнүү боюнча, окутуу ишмердү үлүгүндөгү
ийгиликсиздиктин

баалоосун
ийгиликтин /

себептерин түшүнүүгө багыт алуу;

 өзүнүн окуу ишин баалоо жөндөмү;
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 коомдук чөйрөнү түшүнүү жөндөмүн, анда өз ордун, жаш курагына ылайыктуу баалуулуктарды жана коомдук ролун
кабыл алуу;
 негизги адеп -ахлак нормалары н жана аларды ишке ашырууга
багыт алуу;
 сергек

жашоого

коргоо:

калган

орнотуу, аны

(анын
көрүү,

ичинде
угуу,

өзгөрүүсүз

теринин

анализаторлор

сезгичтигин,

ж.б.)

реалдуу жүрүм -турумда жана иш -чараларда

ишке ашыруу;
 кыймылдуу активдүүлүктүн


зарылдыгы, мо билдүүлүк;

билим берүү процессинин бирдиктүү улантылышын камсыз
кылуу.

Жөнгө

салуучу жалпы окуу

иш -аракеттери төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 окуу маселесин кабыл алуу жана эске сактоо;
 мугалим тандаган багыттарды эске алуу - менен биргеликте
жаңы окуу материалында
 коюлган тапшырмалар
ылайык

иш -аракет кылуу;
боюнча, ишке ашыруу шарттарына

иш-аракеттерин пландоо;

 натыйжасы

боюнча

кадамдарын

текшерүү

жана

акыркы

текшерүү жүргүзүүнү;
 милдеттерди

жыйынтык

деӊгээлинде баа

талаптарына

берүү, иш -аракеттерди

ылайык
жүзөгө

тиешелүү
ашыруунун

тууралыгын баалоо;
 мугалимдин, шериктердин, ата -энелердин жана башкалардын
сунуштарын жана
 сакталган

баа берүүсүн тийиштүү кабыл алуу;

анализато рлорду

ишмердүүлүктүн

толуктоочу жолдорун жетишерлик пайдалануу;
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ар

кандай

 иш-аракет
аларга

аяктагандан кийин жасалган каталардын мүнөзүнө,

баа

берүү

жана

эсепке

алуунун

негизинде

зарыл

өзгөрүүлөрдү жасап, бул маселени чечүүнүн натыйжалары
жөнүндө жазуун у пайдаланууга;


зарыл болгон практикалык жардамды туура талап кылуу жана
кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;



Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

аракеттерди кылуу.
Таанып билүү жалпы окуу иш -аракеттери төмөнкү ыктар менен
көрсөтүлгөн:
 окуу максаттарын
үчүн

окуу

ишке ашырууга зарыл маалыматты издөө

китептерин,

энциклопедияларды,

маалымдама

китептерди ачык маалыматтык мейкиндикте, анын ичинде
контролдонуучу Интернет мейкиндигинде

окуу (анын ичинде

электрондук, санариптик);
 маселелерди

чечүү үчүн белг и-симвоолдук каражаттарды,

анын ичинде моделдер жана диаграммаларды пайдаланууну;


жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жолдорунда багыт алуу;



аналитикалык жана синтетикалык ишмердүүлүк, салыштыруу
жана

классификация

сыяктуу

логикалык

операцияларды

критерийлерди жана негиздерин тандап жүзөгө ашырууну;
 айлананын кубулуштарын

изилдөө алкагында

себеп -

натыйжалык байланыштарды түзүү;


объектилерди

таануу

боюнча

түшүнүктөрдүн,

синтездөө аркылуу маанилүү белгилерин бөлүү;


аналогияларды түзүү;
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алардын



маселелерди чечүү боюнча бир катар жалпы ыкмаларына

ээ

болуу;


билимдерин жана көндүмдөрүн

вербализмин алдын алуу;

жеткиликтүү себептик - байланыштарды орнотуу;
Коммуникативдик жалпы окуу

иш -аракеттер төмөнкү көндүмдөр

менен көрсөтүлгөн:
 Угуу ыктары жана

диалогдук айтып берүүнү колдонуу;

жамааттык талкууга катышуу ыктарын өздөштүрүү;
 ар түрдүү

ойлорду эске алып жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн

кызматташуу позициясына умтулуу;
 жазуу жана оозеки түрүндө билдирүүлөрдү куруу;



ар

кандай

оозеки

тапшырмалардын

толуктоочу ыкмаларды,

туура

калган көрүүнү

чечүү

үчүн

кантип колдонууну

билүү;


шериги

менен пикир алышуунун тиешелүү оозеки эмес

каражаттарды колдонуу.
Жалпы окуу иш -аракеттерин калыптандыруу,

окуучулардын

жалпы маданиятын, баалуулук -инсандык, таанып билүүсүнүн
өнүгүү

маселелерин

чечүүнү

тышкаркы иш-чараларда
өнүктүрүүчүү аймактын

камсыз

кылуучу,

жана сабактарда,
курстарында

сабактан

коррекциялык -

ишке ашырылат.

Башталгыч билим берүү ба скычында жалпы окуу иш -аракеттерин
калыптандыруу

окуу

өнүктүрүүчү аймактардын

сабактарында

жана

коррекциялык -

курстарында, сабактан тышкары жана

мектептик ишмердикте ишке ашырылат.
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Жалпы

(универсалдык)

иш -аракеттер

төмөнкү

окуу

предметтердин алкагында калыптандырылат:
"Кыргыз / орус тили":
Окуу тапшырмасын кабыл алуу жана эске тутуу;
Коюлган

тапшырмага

жана

ишке

ашыруу

максаттарына

ылайык иш-аракеттерин уюштуруу;
символдук белги-аракеттер - алмаштыруу (мисалы, тыбышты
тамга менен);
билимдердин структуралаштыруу;
билимдерди кеңейтүү, өнүктүрүү, актуалдаштыруу;
пландаштыруу,

контролдоо

жана

жыйынтыктын

натыйжалуугун текшерүү;
жаш курагына
функцияларын,

тийиштүү
анын

кептин

ичинде

формаларын

толуктоочу

жана

функциясын

пайдалануу.
" Окуу":
окуу маселесин кабыл алуу жана сактоо;
сүйлөө ишинин жаратуучусу катары сокур

окуучулардын,

"Мен-образын" түшүнүүнү;
окуучулардын

жеке

сезүү

системасына

тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун
багыт алуусун
адабий

каармандын
инсандык

калыптандыруу;

чыгармалардын

каармандарын

сезимдик

натыйжалуу аныктоо аркылуу "Мен -образын" салыштыруу
негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн таанып билүү;
жаратылышты сүйүү сезими;
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каармандардын

аракеттеринин мазмунун жана маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -ахлактык жактан баа берүү;
дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты менен таанышуунун
негизинде сулуулук жана эстетикалык сезимдерин иштеп
чыгуу;
каармандардын

аракеттеринин мазмунун жана маанисин

аныктоо аркылуу, адеп -этикалык жактан баа берүү;
билимдерди түзүмдөштүрүү;
өз оюн жана эркин позициясын иштеп чыгуу;
көркөм жана билим берүү тексттерин мазмундук кабылдоо;
билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден);
"начар көргөн - көргөн" системасынын координаттарында
өнөктөштөр менен кызматташуу.
"Математика":
математикалык маселелерди чечүүдө кадамдарын
уюштуруу;
коюлган максатына жана аны ишке ашыруу шарттарына
ылайык

иш-аракеттерин пландаштыруу;

натыйжа боюнча акыркы

жана кадамдык контролду

ишке ашыруу;
маселелерди че чүү үчүн иш-аракеттердин ыкмаларды
жана натыйжасын

айырмалоо;

максатка жетүү үчүн

жол тандоо;

олуттуу негизи боюнча салыштыруу жана классификация
(мис, объекттер, сандарды, геометриялык калыптарды);
элементардык маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;

1536

практикалык милдеттерди ишке ашырууда
математикалык кепти аң -сезимдүү пайдаланышат.
"Табият таануу ":
өз өлкөсү, шаары үчүн сүйүү сезүү;
экологиялык жүрүм -турум нормаларын колдонуу;
негизги адеп-ахлактык нормаларды жана башка адамдарга,
коомдук

топтор

жана

жамааттар

арасындагы

мамилелеринин эрежелерин билүү; аларды ишке ашыруу
боюнча багыт алуу;
сергек жашоону орнотуу боюнча (анын ичинде бардык
анализаторлор коргоо жана начар көрүүнүн)реалдуу
аракеттерди жасоо

жана жүрүм - турумунда

иш -

аны ишке

ашыруу;
белги-символдук каражаттарды
даяр

моделдерди

пайдалануу, анын ичинде

кубулуштарын

түшүндүрүүдө

же

объекттердин касиеттерин аныктоо үчүн;
жандуу жана жансыз жаратылыштын объекттерин т ышкы
белгилери же белгилүү мүнөздүү касиеттеринин негизинде
салыштыруу;
сакталган анализаторлордун

ишмердүүлүктүн ар кандай

толуктоочу

калыптандырууга

жолдорун

шайкеш

пайдалануу;
ар кандай байланыш милдеттерди чечүү үчүн

тиешелүү

кеп каражаттарын колдонуу, монолог кебин түзүү, кептин
диалог формасына ээ болуу;
өз

иш-аракеттерин

жана

өнөк

менен

кызматташууну

уюштуруу үчүн зарыл болгон суроолорду берүүгө;
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"Көркөм искусство":
көркөм иш жыйынтыгына окутуу жана таанып

билүү

кызыкчылыгы;
окуу маселесин кабыл алууга жана сактоого жөндөмдүү;
окуучулардын

чыгармачыл

и шмердүүлүгүндө

табигый жана коомдук -маданий

дүйнөнүн

объекттери

менен

кубулуштарын моделдештирүү жана алмаштыруу;
максатына

жана

аны

чечүү

үчүн

шарттарына

ылайык,

алардын иш-аракеттеринин уюштуруу;
жетишкендиктерин

жетиштүү

түшүнүү,

көркөм

жана

жемиштүү иш- натыйжасын баалоого жөндөмдүүлүгү;
суроо

берүү

жөндөмдүүлүгү

(таанып

билүү,

тактоо,

коммуникативдик мүнөздөгү );
көркөм иштин түрлөрү боюнча тажрыйбасын кеңейтүү;
зарыл практикалык жардамды туура талап кылууга жана
алууга жөндөмдүүлүк.
"Дене тарбия":
ден соолугун бекемдөө жана сактоо үчүн дене тарбия
маанилүүлүгүн түшүнүү;
коомдук жана үй -бүлөдөгү өз алдынчалуулугу жана көз
карандысыздыгы өнүктүрүү үчүн күндүн режимин сактоо
маанилүүлүгүн түшүнүү;
адамдын ден соолугуна, дене бой өнүгүүсүнө көмөктөшүү
үчүн дене тарбия маанисин

баштапкы

түшүнүктөргө ээ

болуу;
кыймылдардын
тажрыйбаны

негизги

өздөштүрүүгө;
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түрлөрүн

аткаруу

боюнча

кыймыл активдүүлүккө багыт алуу,

өзүн -өзү кабыл алуу,

дене

тапшырманы

тарбия

жүрүшүндө

билим

сактоо

жөндөмдүүлүгү;
дене көнүгүүлөрүн жасоо тажрыйбасын кеңейтүү, топтоо;
машыгуу

учурунда

иш-аракеттерди

көрсөтүлгөн

ырааттуулукта кармануу мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүгө;
машыгуу

учурунда

кыйынчылыктарга

туруштук

берүүгө

түрткү иштеп чыгуу;
өз жетишкендиктерин түшүнүү, дене тарбия көнүгүүлөрүн
жасоодо, туура баа берүү жөндөмү;
физикалык көнүгүү аткаруунун кийинки натыйжасын алдын
ала билүүнү;
физикалык

машыгуу

учурунда

жардам

берүүнү

талап

кылууга жана кабыл алуу жөндөмүнө ээ;
кыймылга

жыйынтыкка жетишүү үчүн кыймылдын ичи не

зарыл болгон өзгөртүүлөрдү алып кирүү жөндөмү;
өзгөрүүсүз анализаторлорду ыктыярдуу кыймыл -аткарууда
пайдаланууга;
ишмердүүлүк

ыкмасын

жана ишинин натыйжасын

айырмалай билүү жөндөмүнө;
дени сак жана коопсуз жашоону жөндөө, саламаттыкты
сактоонун, жүрүм-туруму; дени сак жана коопсуз жашоо
эрежелерин өздөштүрүү;
кыймылынын уюштуруу жана жөнгө салуу боюнча кепти
пайдалануу;
машыгуу учурунда

"көргөн - көрбөгөн",

"сокур - сокур "

координаттар системасында улуу адамдар жана курдаштары
менен өз ара арак еттенүү жөндөмүнө ээ болуу;
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дене тарбия

сабактарында баарлашуунун вербалдык жана

вербалдык эмес каражаттарын

кабыл

алуу, түшүнүү жана

чыгарууга жөндөмдүүлүгү.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактын алкагында төмөнкү
(универсалдык)

иш -аракеттер

жалпы

калыптандырылат:

"Ийкемдүү дене тарбия":
 көнүгүүлөрдү
физикалык

аткарууда

сакталган

пассивдүүлүктө,

коррекциялоодо

анализаторлорду

стереотиптүү

кыймылдарды

калыптанып жигердүү пайдаланууга;

 кыймыл тапшырманы аткаруу үчүн ыкмаларды, жолдорду
(мугалимдин жардамы менен) тандоо;
"Коомдук-турмуштук багыт алуу":
көз карандысыздык үчүн коомдук -керектөө багыт алуунун
ыкмаларын өздөштүрүү маанилүүлүгүн түшүнүү;
коомдук-турмуштук көз карандысыздыгына багыт алуу;
улуу адамдар жана курдаштардын баалоосунда багыт алуу,
ишмердүүлүктүн

турмуштук,

баарлашуу

сфераларында

ийгилигин/ ийгиликсиздигинин себептерин түшүнүү;
курчап турган объектилер жана

алар менен иш -аракеттер

жөнүндө конкреттүү түшүнүктөргө ээ болуу;
коомдук-турмуштук багыт алуу боюнча окутуу жана т аанып
билүү кызыкчылыгын иштеп чыгуу;
коомдук-турмуштук
үчүн

багыт алууда натыйжаларга жетишүү

толуктоочу

жол

алгоритмдештирүүнү пайдалануу;
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катары

иш -аракеттерди

конкреттүү
маселелерин

шарттарга
чечүү

жараша

үчүн

кыйла

коомдук -тиричилик
натыйжалуу

ж олдорду

тандап алуу;
коомдук-турмуштук

багыт

алуу

үчүн

аналитикалык -

синтетикалык ишин жүзөгө ашыруу (салыштыруу, талдоо,
маанилүү белгилерин
алардын синтези)

тандап алуу, классификация жана

үчүн негиздерди жана критерийлерди

тандоо;
коомдук-турмуштук

багыт

алууда

көндүмдөрүн жана адаттарды өздөштүрүү

практикалык
үчүн сакталган

анализаторлорду пайдалануу;
коомдук-турмуштук

багыт

алуу

окутуу

процессинде

салыштыруу, талдоо, курчаган объектилери (буюмдарды)
топтоону өздөштүрүү;
"көргөн – начар көргөн" ,

" начар көргөн- начар көргөн"

системасынын координаттарында курдаштары
кишилер биргелешкен үзүрлүү ишинде

жана улуу

иштей билүү;

коомдук-турмуштук багыт алуу процессинде баарлашуунун
вербалдык жана вербалдык эмес каражаттарын кабыл алуу,
түшүнүү жана чыгарууга жөндөмдүүлүгү.
4.2.2. Инклюзивдик билим берүү идеясында иштеген
мектептердин окуу сабактарынын жана коррекциялык өнүктүрүүчү аймактын курстарынын программасы.
Кыргыз / орус тили:
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү

Угуу. Оозеки
аӊдап-сезүү.

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын

Угулуп

жаткан
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кепти

жетиштүү

кабылдоо.

Берилген

тексттеги

угуп

жаткан

маалыматты

түшүнүү,

суроолорго жооп аркылуу мугалимдин жардамы менен анын
мазмунун билдирүү.
Сүйлөө.
түрүндө
буруу

Оозеки

кептин

диало г

формасын

практикалык

өздөштүрүү. Маекти баштоо, колдоо, аяктоо, көӊүл
ыктарын

кырдаалдарда

өздөштүрүү.
сөз

этикетинин

Окуу

жана

эрежелерин

күнүмдүк
өздөштүрүү

(саламдашуу, коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап
менен кайрылуу).
Окуу.

Туура интонацияны сактоо.

Окуу текстин түшүнүү. Керектүү материалды табуу

максатында тандап окуу. Текстте берилген ачык маалыматты табуу.
Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды
түзүү. Текстте камтылган маалыматтарды жалпылоо .
Жазуу.

Сабаттуулук системасында тамгаларды, муундарды,

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын жазуу.
турган текстти
жазуу.

белгилүү

Балдар

эрежелер боюнча

үчүн

кызыктуу

3 -4 сүйлөмдөн
угуп, окуп көчүрүп

темалардагы

чакан

өздүк

тексттерди түзүү (дилбаян).
Сабаттуулукка окутуу .
Фонетика. Кеп тыбыштары. Сөздүн
маанисинин

тыбыштык түзүмү менен

биримдигин сезүү. Сөздөгү

тыбыштардын санын,

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

айырмачылык,

басым

түшкөн

жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр.
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жана

түшпөгөн

Муун

сүйлөөнүн

минималдуу

бирдиги

катары.

Сөздөрдү

муундарга бөлүштүрүү. Басым ордун аныктоо.
Графика.

Үн

жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы

тыбыштын турумдук

белгиси катары

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү

катары.

е,

ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Ичкертүү белгиси мурунку үнсүз
тыбыштын жумшактык

белгиси катары. тамгалардын тизилүү

катары..
Жазууда
Сөздөрдө

ажыратуу

жумшартуу

белгисин

тыбыштык жана тамгалык курам

йоттошкон тагалардын
графикалык

жана

колдонуу.

мамилесин түзүү;

жазылышы жана айтылышы. Тамга

каражаттарды

колдонуу:

сөздөрдүн

эмес

ортосунда

мейкиндик, ташымал б елгиси, абзац. Кыргыз/орус алфавити менен
таанышуу. Алфавитти

билүү: тамгаларды

туура атоо, алардын

сөздөрдү алфавит

боюнча жайгаштыра

тизмегин билүү.
Баш

тамгасы менен

билүү.

Сөз курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө жалпы

түшүнүк.
Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.

Уӊгу, түпкү

тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк. Уӊгулаш сөздөр, тектеш, сөздөр
түшүнүгүн өздөштүрүү.
Сөздү

түзүмү боюнча тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар,

каталогдор

боюнча алфавит менен иштөө. Баш тамга боюнча

сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, алфавиттик тартип боюнча
сөздөрдү жайгаштыра билүү (мисалы: фамилиялар, аттар)
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Орфография.

Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу

жана аларды колдонуу.
Кепти өнүктүрүү . Текстти

өз

алдынча үн чыгарып окууда

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр
оюндар материалдары, сабактар,

сериясы, өздүк

байкоо боюнча анча чоң эмес

баяндоо мүнөздөгү тексттерди түзүү.
Сист емат икалык курс
Фонетика жана орфоэпия.
Үндүү

жана

айырмачылык.
каткалаң

аларды

Жумшак жана каткалаң

айтуу

ортосундагы

үнсүздөр, жумшак жана

үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш эмес

тыбыштарды
Басым,

үнсүздөр,

сөздө

үнсүздөрдүн
басым

муундарга

бөлүү.

аныктоо.

Тыбыштарды

жумшактыгы боюнча аныктоо.

түшкөн

Тыбыштардын

үндүүлөрдү
сапаттык

табуу.

Сөздөрдү

мүнө здөмөлөрүн

жана сөз айкаштарын үндөрдүн кыргыз/

орус адабий тилинин ченемдерине ылайык

так айтуу. Сөздөрдү

фонетикалык талдоо.
Морфология. Зат

атооч. Анын кепте колдонулушу жана

мааниси. "Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп берген сөздөрдү
табуу. Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба
билүү ыктарын өнүктүрүү.
Сын атооч. Сын атоочту

кепте колдонуу,

жана анын

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат
атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө
атоочту морфологиялык талдоо.
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бо юнча өзгөрүшү. Сын

Этиш.

Анын

мааниси

жана

кепте

берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз
түшүнүк.

колдонуу.

Этишке

түрү жөнүндө жалпы

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

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо.
Уӊгу.

Кепте

көбүнчө

колдонулуучу

уӊгулар

менен

таныштыруу. Алардын милдети..
Лексика. Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо.
Тексттеги сөздүн маанисин
колдонуу

менен

аныктоо же

баалуулуктар

сөздүн

түшүндүрмө сөздүктү
маанисин

тактоо.

маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү түшүнүү, сөздүн
каймана мааниси. Кепте

Бир

түз жана

синонимдердин жана антонимдердин

пайдалануусун колдонуу.
Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо.
Мааниси

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, ү йрөнгөн

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн
бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,

жай

эмоционалдык түс (интонация) берүү.
сөздөрдү

сүйлөмдөр.

Ойго

Сүйлөмдөгү маанилүү

баса белгилөө.
Сүйлөмдүн

негизги мүчөлөрү: ээ жана баяндооч.

Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Сүйлөмдүн

негизги мүчөлөрүн

табуу. Сүйлөмдүн негизги жана айкындооч мүчөлөрүн айырмалоо.
Сүйлөм, сөз айкаштары, сөз ортосундагы байланышты ор нотуу.
Сүйлөмдүн

бир

пайдалануу, үтүрдү

өӊчөй

мүчөлөрүн

колдонуу.

Бир

колдонууда

интонацияны

өӊчөй мүчөлөр, байламталар

менен сүйлөм түзүү. Татаал сүйлөмдөр менен таанышуу,
жөнөкөй

сүйлөмдөн турган сүйлөмдөр. Жөнөкөй
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эки

жана татаал

сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.

Татаал сүйлөмдөрдөгү үтүр.

Татаал сүйлөм түзүүнү үйрөнүү, байламталардан кийинки тыныш
белгилери.
Орфография жана пунктуация.

Орфографиялык сергектикти

калыптандыруу. Туура жазуу эрежелерин колдонуу:
Кепти өнүктүрүү
Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат
менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти

практикалык

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

жана

Өз

пикирин

күнүмдүк

өздөштүрүү

билдирүү.

баарлашууда

(саламдашуу,

кеп

Окуу

этикетинин

коштошуу ,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊге мелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
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тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

ала рдын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги
алдында, жамаат менен чогуу

даярдалган план боюнча изложение

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян
жазуу (сочинение).
Окуу.
Кепт ик жана окуучулук ишмердикт и калыпт андыруу
Угуу.

Угулуп

жаткан

тексттеги угуп жаткан

кепти

жетиштүү

кабылдоо.

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу мугалимдин жардамы менен анын мазмунун

билдирүү,

уккан көркөм жана окуу текстке суроо берүү ыктары.
Окуу.
Үн

чыгарып окуу. Муундук

акырындап өтүү
текст

таанууга

окуудан бүтүн сөздөрдү окууга

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),
мүмкүнчүлүк

берүү

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш

менен

ылдамдыгын

белгилерине ылайык басым

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.
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окуу

Тыныш белгилерин

басым менен белгилеп окуу,

эрежелерин окуу. интонация -релиз

менен сүйлөмдөрдү окуу.
Ичинен окуу. Ичинен окуп, чыгарманын маанисин түшүнүү (
көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү чыгармалар колдонулат).
Тексттен керектүү маалыматты табуу жө ндөмү.
Текстт ин

ар кандай т үрлөрү менен ишт өө . Тексттин ар

кандай түрлөрү жөнүндө
илимий-популярдуу,
түрлөрүнүн
практикалык

аларды

максатын

өзгөчөлүктөрү.

жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу,
салыштыруу.

аныктоо.

Элдик

тексттерди

өздөштүрүү.

Тексттин

фольклордук

сүй лөмдөрдөн
Китепти

аты

бул

текстин

айырмалоону

жана

көркөмдөлүшү

боюнча мазмунун болжолдоо.
Тексти өз алдынча
аларды атоо.

мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү,

Маалыматтын

ар кандай түрлөрү менен иштей

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү,
тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда
текстти колдонуу

аркылуу толуктоо. Көркөм

жана маалымдоочу

материалдар менен иштөө.
Класстан тышкары окуу . Балдар

китептерин окуу. Китеп

искусствонун өзгөчө түрү к атары. Китеп зарыл болгон билимдердин
булагы катары. Китеп окуу, көркөм, справочная. Китептердин
элементтери:

мазмуну,

иллюстрация.

Китептеги

(тышкы

көрсөткүчтөр

баш

сөзү,

башкы

маалымат
таянуу

менен

бет,

түрлөрү:

аннотация,

илимий,

китептер,

маа лымдоочу

материал).
Сүйлөө учурун даярдоо жана айтууну уюштуруу.
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көркөм

Диалогду
баарлашуунун
алдынча

кептин түрү катары
өзгөчөлүктөрү:

жооп

берүү,

жана

кабыл алуу. Диалогдогу

суроолорду
текст

түшүнүү,

боюнча

аларга

суроолорду

өз

берүү;

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен
талкууланган маселе
көркөм,

боюнча өз ой -пикирин айтуу (окуу тексти,

илимий -таанып

билүүчү

текст).

Окуудан

тышкаркы

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.
Баарлашуу

маданияты.

Учурашуу

жана

коштошуунун

негизги этикет түрлөрү. "Сылык" деген сөздөр менен пайдалануу.
Оозеки

чакыруу,

салам

айтуу,

кечирим

суроо.

Ар

кандай

кырдаалдарда байланыш этикет түрлөрүн колдонуу.
Математика
Пропедевт ика.
Буюмдардын касиеттери
Кээ

бир өзгөчөлүктөр бар объектилер: түс, көлөкө, көлөмү

(балл) милдети. Сөздөр: ар бир, ар кандай, бирок эс алуу (сол
жакта) жана башкалар.
Салыштыруу
Эки буюмду салыштыруу, катар буюмдар.
Көлөмү, аянты менен салыштыруу ири, чоң, кичине, ошончолук
көп, аз, бирдей эле көлөмү; бирдей, бир түрдүү, ошол эле баллга.
өлчөмүнө салыштыруу. эки объектилердин салыштыруу: узун,
кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз, жоон, ичке);
узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, жоон, ичке);
бирдей,

узундугуна

барабар

(туурасы,

бийи ктиги,

тереңдик,

туурасы); бирдей, бир түрдүү, ошол эле узундугу (туурасы,
бийиктиги тереңдик жана туурасы). узундугу үч же төрт заттар
менен

салыштыруу

(туурасы,
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бийиктиги,

кылдат,

туурасы);

Мындан ары, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, сайын, ичке,
жоон); узун, кыска (кенен, тар, жогору, төмөн, терең, тайыз,
жоон, ичке).
Массасы боюнча
жарык,

оор,

эки буюмду салыштыруу (салмагы): оор,

уламдан -бирдей,

тартылуу

күчү

менен

окшош,

мисалы, тартылуу күчү сыяктуу эле, анткени, анын (салмагы)
(бирдей, бир түрдүү , ошол эле салмагы). тартылуу үч же төрт
заттар менен салыштыруу (салмагы): оор, уламдан, оор, эӊ
жеӊил;
Заттар

жана

салыштыруу.

алардын
эки

же

үч

компоненттеринин
тийиш

калкты

саны,

предметин

салыштыруу.

Сөз:

канчалык көп, аз, көп, аз эле, бирдей эле сум масы, бир аз, бир,
бир, эч ким.
Кичинекей

тийиш

калктын

бир -бир,

алар

же

алардын

бөлүктөрүнө ылайык келгендигин аныктоо менен салыштыруу:
көп, аз, барабар, ошондой эле бирдей сумма.
Объектилердин мейкиндикте, түздүктө абалы.
Объектилердин
бирине

мейкиндикте,

түздүктө абалы боюнча бири -

окуучуга карата: алдыңкы, арткы, оң, сол, оң, сол,

жогорку, төмөнкү, жогоруда, төмөндө, алыс, жакын, боюнча,
жакын, жакын, жакын жерде, бар, жана, менен, жана, алдында,
артында, жогоруда, төмөндө, ортосунда, өз ара бор борунда,
алдында.
Кагаз барагында багыт алуу: жогору, ылдый, оң, сол, орто
(ортодо) менен; жогорку, төмөнкү, оң, барактын сол жагы; Ошол
эле тараптын: жогорку, төмөнкү, оң, сол жарым, үстүнкү оң, сол,
төмөнкү оң, сол бурчунда.
Бирдиктер жана алардын катыш ы
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Убакыт

бирдиги - сутка.

Сутка: эртең менен, түштөн кийин,

кечинде, түн. Бүгүн, эртең, кечээ, эртеси күнү, эрте, кеч,
убагында, узак убакыт бою, жакында эле, жай, ылдам.
Курагы боюнча салыштыруу: жаштар, карылар, жаш, же болбосо
улуу.
Геометриялык мат ериал
Айлана, төрт чарчы, тик бурчтук, үч бурчтук. Чөйрө, куб, жыгач.
Сандар жана көлөмдөр. Буюмдарды эсептөө. Нөлдөн миллионго
чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана разряддар.
Кошулучулардын

суммасы катары көп орундуу сандар менен

тааныштыруу. Сандарды

салыштыруу жана сандардын тартиби,

салыштыруу белгилери.

Салмакты өлчөө бирдиктери (грамм,

килограмм,
бирдиги

центнер,

(секунда,

тонна);
мүнөт,

көлөм бирдиги
саат).

Бир

(литр), убакыт
тектүү

өлчөө

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Б ир тектүү көлөмдөрдү
салыштыруу жана эсептөө.

Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн

бири, төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
Арифмет икалык амалдар.
Кошуу,

кемитүү,

көбөйтүү

жана

бөлүү.

Арифметикалык

амалдардын компоненттеринин аттары, белгил ери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз
бир компонентин табуу. Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма.
Кашаалуу
тартиби.

жана
Сандык

кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу
туюнтманын

маанисин

табуу.

Эсептөөдө

арифметикалык амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада
орун алмаштыруу жана топтоо; сумманы жана айырманы санга
көбөйтүү).
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Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана
бөлүү алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү текшерүү

ыкмалары

аракеттер,

баалоо,

тууралыгын

(алгоритм, тескери иш жыйынтыкты

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).
Текстт ик маселелер менен иштөө
Тексттик

маселелерди

арфметикалык

Мамилелерди камтыган маселелер:
(мынчага аз, мынча эсе аз)

жол

менен

чыгаруу.

эсеге кө п, мынчага көп

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын
жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү

жолун

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар
жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны жана анын жалпы
үлүшү табуу боюнча маселелер. Мейкиндик мамилелер.
Геометриялык фигуралар .

Предметтердин мейкиндикте жана

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмө н, жогору-ылдый, оң-сол,
ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык,

бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга
чийүү

инструменттерин

геометриялык

фигуралар.

параллелепипед, пирамида,

колдонуу.
Таануу

жана

айтуу:

куб,

шар,

цилиндр, конус.

Геомет риялык көлөмдөр аларды өлчөө .
узундугу. Узундук

Айлана -чөйрөдөгү

Үзүк

бирдиги (мм, см, дм, км).

сызыктын

Периметр. Көп

бурчтуктун периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 ,
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.
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дм 2 ,

м 2 ).

Маалымат

менен

ишт өө.

Эсеп,

байланышкан маалыматтарды

көлөмдү

өлчөө

менен

чогултуу жана берүү, алынган

маалыматты турукташтыруу, талдоо. Логикалык байланыш жана
сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана»,
«жок», «эгер ... анда ...», «чыныгы / жалган экенин ...», «ар
бири», «баардыгы»,«кээ бири»). Передметтердин, сандардын,
геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча
даярдоо. Маалымат издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу,
түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны окуу жана толтуруу
Табият таануу.
Адам жана жарат ылыш
Бизди

курчап турган жаратылыш.

Табигый жана адам

тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансыз жана жандуу жаратылыш.
Объекттердин белгилери (түс, формасы, салыштырмалуу өлчөмү
ж.б.). Мейкиндикте

предметтердин

жогору, төмөн, ж.б.). Жар атылыш
мезгилдеринин

алмашуусу,

жайгашуусу (оң, сол,

көрүнүштөрүнөн мисал: жыл

кар,

жалбырактардын

түшүүсү,

куштардын учуп кетүүсү, күн чыгышы, күн батышы, шамал,
жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.

Бардык

табигый

объекттер заттардан турат.
Айлана

-чөйрөдөгү

заттардын

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

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

менен

жөнөкөй практикалык иштер. Жылдыздар жана планеталар. Күн
- бизге жакын жылдыз, жер бетинде жашоо үчүн ысыктык жана
жарык булагы. Жер - планета, Жер түзүлүшү жана өлчөмү
жөнүндө

жалпы

түшүнүк.

Глобус
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Жердин

модели

катары.

Географиялык карта жана план. Материктер жана океандар,
алардын аталыштары, глобуста жана картада жайгашуусу.
Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилү ү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.

Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү
аймактагы

(байкоолордун

жыл

негизинде).

Өзүнүн

туулган

мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба

ырайы,

анын компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан чачындар, шамал).
формалары:
түшүнүк

Өз аймактын аба -ырайы.

өрөөндөр,

өрөөндөрдүн

белгилери). Өз

тоолор,
жана

адырлар,

тоолордун

Жер кыртышынын
колоттор

к артадагы

(жалпы
шарттуу

аймагынын Жер кыртышынын формалары:

(байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу.
суулары

(аталышы,

байкоолордун

Өз

негизинде

аймагынын
кыскача

мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Суу.

Суу

касиеттери.

Суунун абалдары, тирүү организмдер , жаратылыш, адамдын
жашоо чарбачылыгы үчүн

мааниси.

Суунун коргоо, суун у

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн мааниси, аларды
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Өз
кендери (2-3 мисалдар).
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аймагынын пайдалуу

Топурак, анын курамы,
чарбачылыгы үчүн

тирүү жаратылыш, адамдын жашоо

мааниси.

Жер кыртышын

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү.

Өсүмдүк (тамыр,

сабак, жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн
жашоосу (жарык,

жылуулук,

аба,

суу,)

үчүн

зарыл

болгон

шарттарды түзүү. Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү,
өзгөрүүлөрдү бекемдөө. Дарактар, бадалдар, чөптөр. Жапайы,
маданий жана бөлмө өсүмдүктөрү. Өсүмдүктөрдүн адам жашоо
чарбачылыгы, жаратылыш үчүн
өсүмдүктөрү,

алардын

мааниси.

аталышы,

Өз

аймагынын

байкоолордун

негизинде

кыскача мүнөздөмө.
Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын
жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык түлүк).

Курт-кумурскалар,

балыктар,

жерде -сууда

жашоочулардын, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жаныбарлар
жана алардын айырмачылыктары. Ар кандай жаныбарлардын
тамактануу өзгөчөлүктөрү. Жаныбарлардын көбөйүүсү. Жапайы
жана үй жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда
жаныбарлардын ролу. Жапайы жаныбарларды коргоо, аларга аяр
мамиле, үй жаныбарларын багуу. Өз
алардын

аталыштары,

аймагынын жаныбарлары,

байкоолордун

негизинде

кыскача

сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) бирим диги.
Заттардын
өсүмдүктөр

тегеренүүсү.
-

жаныбарлар

Табигый
үчүн

жааматтын
азык-түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн
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байланышы:
жана

үй -жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2-3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзамдарды

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

жана

мисалынын

эрежелери.

терс

аркылуу адамдын
Жаратылышка

таасирлери

негизинде).

Жаратылыш

адам жашоосундагы

Иш

өздөштүрүүсү.

Табияттагы

ресурстарын

менен адам

адам

(тегерегиндеги
жүрүм -турум

коргоо:

суу,

аба,

минералдар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш
коруктары,

улуттук

коргоодогу мааниси.

парктар

жана

Жаратылышты

алардын

жаратылышты

сактоого ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын дене түзүлүшүн түшүнүү.
Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу,

сезүү

органдары,

нерв

системасы),

алардын

организмдин жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин
температурасын,

тамырдын

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

чыӊ ден

соолук

үчүн

алдын
ар

алуу.

Дене

бир адамдын өзүнүн

жеке жоопкерчилиги,

айланадагы адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.
Ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү

чект елген

адамдарга

көңүл

бөлүү, аларга кам көрүү, сыйлоо.
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каадасалттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара
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колдоо мамилелери.

Чоӊдорго колдон келген жардамды берүү.

Балдарга, карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын
милдети. Жети ата. Өз аты -жөнү, атасынын аты, жашы. Үй -бүлө
мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар. Мектеп окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосунд агы мамилелер; достук, ынтымак, өз
ара жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз
ара мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер
жана курдаштары менен өз ара аракеттенүү. Мектептерде жана
башка коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын
өмүрүнө жана коомдогу эмгектин наркы. Эмгек -Кыргызстандын
жана

дүйнө

баалуулугу

элинин
катары.

маданиятынын
Адамдардын

бир

коомдук

кесиптери.

маанилүү
Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги жана кесиптик
чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма
сөз, Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен»

түшүнүгүнүн

ба алуулук-маанилик

мазмуну.

Кыргызстандын мамлекеттик символикасы: Мамлекеттик герби,
Туусу,

Гимни;

Гимнди

угуудагы
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жүрүм -турум

эрежелери.

Конституция - Кыргыз Республикасынын негизги мыйзамы. Бала
укуктары.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештик ти жана
мекендештер ортосундагы

байланышты бекемдөө каражаты

катары.

жердин

Өзү

туулган

өзгөчөлүктөрү,

кесиптери.

Өз

адамдардын

эмгегинин

аймагынын жашаган элдердин

аттары, турмуштук өзгөчөлүктөрү, салттары. Тууган жерине
тарыхынын маанилүү окуялары .
Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.
Мектеп окуучусунун

күн тартиби,

эмгек жана эс алуу

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия, таза абадагы оюн ден
соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ

ден

соолук үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез
жардамдын номерлери. Жеӊил жаракатта, үшүк алганда, күйүп
кетүүдө алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн

мектепке чейинки

жол, жолдо коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Жылдын ар кайсы
мезгилинде

жолдо,

эрежелери.

Өрт

энергиясын,

токойдо,

көлмөдө

коопсуздугунун

сууну

коопсуз

эрежелери,

колдонуунун

негизги

жүрүм -турум
газ,

электр

эрежелери.

Жаратылышта коопсуз жүрүм -турум эрежелери.
Музыка
Музыка адам жашоосунда.
Музыканын адам жашоосундагы мааниси, анын маанайына
адамдын

абалына

таасири.

Музыка

жана музыкалык

жанрлардын жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багыттары
жөнүндөгү жалпы түшүнүк. Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү.
Элдик

музыка

Музыкалык

салттары.

Кыргыз

элинин

чыгармачылыгы.

жана акындык фольклор: ырлар, бийлер, кыймылдар,

ырым-жырымдар, жаӊылмачтар, табышмактар, оюндар. Тарыхый
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музыкалык образдар. Элдик жана кесиптик музыка. Ата -мекен
композиторлорунун

Мекен

жөнүндө

чыгармалары.

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары.
Музыканын негизги мыйзам ченемдүүлүкт өрү.
Музыкалык
музыкадагы
ойлорун,

сабаттын

көркөмдүк

жана

сезимдерин

Музыкалык

жана

элементтери.
сүрөттүүлүк.

билдирүү

кептик

Даана

жакшы

Интонация -адамдын

каражаты,

интонация.

жана

обондуу

абалы.

Окшоштуктары

жана

айырмачылыктары. Интонация - музыкалык сөз булагы. Музыкалык
көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак, динамика,
тембр, жана башкалар).
Музыкалык
сезимдерге

кеп

адамдардын

ортосундагы

таасир этүү к аражаты катары. Композитор - аткаруучу

- угуучу. Композиторлордун

чыгармаларынын музыкалык тил

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык
кепти

байланыш,

бекитүүнүн

бир

жолу

катары.

нота

музыкалык

Ноталык

сабаттын

элементтери.
Музыканын

өнүгүүсү -адамдын

ойлорунун,

сезимдеринин,

музыкалык интонациянын, көркөм образдар менен кагылуусу жана
салыштыруусу.

Музыкалык

форма

түрлөрү

музыкалык

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.
Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен
айырмачылык).
Музыканын көркөм табияты. Музыкалык дүйнөнүн интонациялык
байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу жөнүндө

жалпы түшүнүк.

Балдардын инструменталдык жана хор жааматтары, бий жана ыр
ансамблдери. Белгилүү аткаруучу жааматтар (хор, симфониялык).
Музыкалык театрлар.
Балдар

үчүн

Музыкалык конкурстар жана фестивалдар.

музыка:
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жана

телепередачалар,

видеофильмдер, үн жазуулары (CD, DVD). Музыканын түрлөрү:
вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук, оркестрлик. Балдар,
аял, эркек ыр үндөрү. Балдар, аял, эрк ек, аралаш хорлору.
Музыкалык
аспаптар.

аспаптар.

Дүйнө

Оркестрлер:

жүзүнүн элдеринин

симфониялык,

элдик

кесиптик жана элдик

музыкалык чыгармачылыгы. Этникалык жана маданий

тарыхый

салттарынын түрдүүлүгү.
Сүрөт
Даярдоо окуу мөөнөт ү
Буюмдардын формасын

көрүү аркылуу, тийүү жана

колунун

кыймылдарынын жардамы менен таануу, негизги геометриялык
фигураларды

жана

чөйрөлөрдү

таануу

(айлана,

квадрат,

тик

бурчтук, чөйрө, куб);
Кагаз

мейкиндигинде багыт алуу : орто, жогорку, төмөнкү,

оң, сол деп табуу жөнүн дө;
Графикалык элест өөлөрүн калыпт андыруу (айлана, квадрат,
тик бурчтук, үч бурчтук), айлананын жана овалдын айырмачылыгы.
Сүрөт жана чиймелерге кызыгуусун тарбиялоо;
Колдун майда мот орикасын өнүкт үрүү карандашты жана
кисти

туура кармоо кыймылынын жана басымды жөнгө салуу;

каалаган учурда кыймыл токтотуу, кармап колу менен жасалган
кыймыл-көндүмдөрүн иштеп чыгуу; жетекчилик үнөмдөө.
Көркөм
жана көрүүчү.

чыгармаларды кабыл алуу . Өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү
Жаратылыш, адам жана коом үчүн пластикалык

көркөм чагылдырган иштери чагылдырылган. Чыныгы жашоодо
жаратылыш дүйнөсү: адамдын элеси, көркөм мүнөзү.
Көркөм өнөр

түрлөрү .
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Сүрөт (рисунок). Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем,
пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.

Ар

түрдүү

графикалык

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам,

сүрөт тартуу
имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлү гүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү.

Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын сүрөтүн

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
Живопись.
имараттардын,

Живопистик
буюмдардын

материалдар.
сулуулугун

Жаратылыш,

жана

көп

адам,

түрдүүлүгүн

живопись каражаттар ы аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин
негизи.
көркөм

Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн
каражаттарын тандоо. Адам

баласынын жана табиятын

живопистеги образдары.
Скульпт ура .
түзүүдөгү

Скульптура

скульптуранын

пластикалык

скульптура

материалдары,

ролу.

көркөм

материалдары

көркөм

образ
менен

образ

түзүү

үчүн

элементардык

башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, тоголотуу, көлөмдү, форманы
чоюу). Көлөм
темалары. Адам

- айкел тилинин негизи. Скульптуранын

негизги

жана жаныбарлардын сулу улугун айкел аркылуу

билдирүү.
Көркөм долбоорлоо жана дизайн . Көркөм долбоорлоо жана
моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар
түрдүүлүгү. көркөм образ түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен
иштөөнүн элементардык ыкмалары (пластили н тоголотуу, көлөмдү,
форманы чоюу,
долбоорлоо

жана

кагаз

жана картон

моделдөөнүн

- ийүү, кесүү). Көркөм

ыкмаларын

адам

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
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жашоосунда

Декорат ивдик-жасалгалоо
жасалгалоо

көркөм өнөрү.

Декоративдик-

көркөм өн өрүнүн булактары жана адам жашоосунда

анын ролу. Элдик маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик
буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек, музыка, ырлар, бийлер,
эпостордо, уламыштарда, жомоктордо)

синтетикалык

мүнөзү

жөнүндө түшүнүк. Салттуу маданиятта гы адамдын образы.
жана аял сулуулугу элдик
Сыйкырдуу образдар элдик

маданиятта,

Эркек

жомоктордо, ырларда.

маданиятта жана көркөм өнөрдө.

Композиция. Композициянын тегиздиктеги жана мейкиндиктеги
башталгыч

ыкмалар.

Түшүнүктөр:

композицияны

куруудаг ы

горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр: горизонттун
линиясы,

жакын

-

көбүрөөк,

алысыраак -көбүрөөк,

Композициядагы айырмачылыктын ролу:

тосуулар.

төмөн жана жогору, ири

жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б. Симметрия
жана асимметрия.
Түс. Негизги

жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын
эмоционалдык үнүн жана көркөмдөөдөгү

ролу. Түстүн сезимдик

мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү.
Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн түс
Линия. Линиялардын

аркылуу көргөзүү.

түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал,

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

так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын,

жаныбарлардын сезимдик абалын

көргөзүү.

Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды
тегиздикте
окшоштугу

жана
жана

мейкиндикте

түрлөрү.

чагылдыруу.

Жөнөкөй
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Формалардын

геоме триялык

формалар.

Табигый

формалар.

формасынын

Формалардын

өзгөрүшү.

буюмдун мүнөздөмөсүнө

Силуэт. Көлөм. Көлөм

Буюмдун

тийгизген таасири.

мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү

композициялардын көркөмдүгү. Ыргак (Ритм). Ыргактын

түрлөрү

(тынч, жай, тынчы жок жана башкалар). Чийиндердин түстөрдүн,
тактардын

ыргагы.

Сүрөт

жана

чийиндин

эмоционалдык

үн

курамындагы ыргактын ролу. Композицияда элементтердин ыргагы
аркылуу

кыймылды

көрсөтүү.

Декоративдик -көркөм

өнөрдө

ритмдин өзгөчө ролу.
Адам, адамда р ортосундагы мамилелер . Дүйнө жүзүндөгү ар
кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы.
Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө
Сүрөт

каармандарынын

сапаттарын
боорукердик,

мыкты

ойготуучу

темалары искусстводо.

адамдык

сезимдерди

жан

дүйнөсү

жана

к өркөм

мээримдүүлүк,

колдоо,

камкордук,

жана
образы:

баатырлык,

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка себеп болуучу
каармандардын сүрөттөрү.
Көркөм-чыгармачылык иш тажрыйбасы. Көркөм өнөр, сүрөт
жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк б оюнча ар кандай
иш-чараларга катышуу.

Сүрөт тартуу,

декоративдик

негиздерин

искусство

живопись, айкел,
өздөштүрүү.

Көркөм

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: композиция, форма, ритм,
сызык,

түс,

көлөм

фактура.

чөйрөсүнүн

моделдерин

пластикасы

менен

Адамдын
түзүү.

иштөө

турмуштук

Ийлеп -чаптоо

боюнча

башталгыч

предметтик
жана

кагаз

көндүмдөрүн

өздөштүрүү.
Живописте,

сүрөт

долбоорлоодо өз оюн

тартууда,

аппликация

түзүүдө,

көркөм

ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды
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тандоо жана пайдалануу.
мейкиндикти,
жардамы

тактарды,

менен

Түс,

тон, композицияны, чийинди,

көлөмдү,

маанайды

материалдын

чагылдыруу.

Ар

фактурасынын
түрдүү

көркөм

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды жекече жана
жамааттык
аппликация,

ишмердүүлүктө

пайдалануу:

компьютердик

анимация,

мультипликация,

кагаз пластикасы, гуаши,

коллаж,

граттаж,

толук

масштабдуу

акварель,

фломастеров, пластилин, чопо, гуашь, карандаш, сыя,

пастель,

колдонуучу

жана табигый материалдар.
Куруу жана моделдешт ирүү
Кандайдыр

бир продуктуну н дизайны түзүү сыяктуу долбоор

жөнүндө түшүнүк (техникалык, тиричилик, билим берүү жана
башкалар.). Продукт, өндүрүмдүн чоо -жайы (жалпы). Продукт
долбоор жөнүндө түшүнүк. Түрлөрү жана байланыштыруучу
бөлүктөрүнүн ыкмалары. Буюмга

негизги талаптар (дал к елген

материалдык, дизайн жана тышкы продукт долбоорлоо).
Долбоорлоо жана үлгүсүн ар кандай материалдарды буюмдарды
моделдөө.
Дене тарбия.
Дене т арбия жөнүндө билимдер
Дене

тарбия.

Дене

тарбия

жөнүндө баштапкы билимдерди

калыптандыруу. Дене

тарб ия

ден соолуукту бекемдөө үчүн

көнүгүүлөрдү
жөргөлөө,

уюштуруу

лыжа

менен

сабагы
басуу,

катары.
сүзүү

маанилүү кыймылдар катары. Дене
уюштурууда жеткиликтүү жүктөмдөр.
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Басуу,

адамдын
тарбия

чуркоо,

жашоосуна

көнүгүүлөрүн

Машыгуу
сабак

учурунда кырсыктарды алдын алуу эрежелери:

ордун

уюштуруу,

кийим -кечек,

бут

кийим

жана

жабдууларды тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык

көнүгүүлөр .

Физикалык

көнүгүүлөрдүн

физикалык сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө
таасири,

көнүгүүлөрдүн

спорттук

т ехникасынын

негиздери.

Негизги физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын
байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Спортт ук иш-ыкмалары.
Өз алдынча машыгуулар . Дененин туура турушуна шарт түзүү
жана

дене

булчуӊдарын,

негизги

физикалык

сапаттарды

өнүктүрүү үчүн машыгуу топтомун аткаруу; күн тартибинде ден
соолукту

чыӊдоо

боюнча

иш -чараларды

аткаруу;

(эртең

мененки машыгуу, физкультминуткалар).
Өз

алдынча оюндар жа на оюн-зоокт ор. Таза

турган

кыймылдуу

оюндарды

уюштуруу

абада ойной
жана

аянтчаларында жана спорттук залда). Оюндардын
сактоо. Физикалык мыктылык.

(спорт

эрежелерин

Дене -бойду туура кармоо, анын

ооруларын алдын алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу ,
физкультминуткалар
сапаттарды

боюнча көнүгүү топтомдору. Физикалык

өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем

алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -

ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.
Гимнастика.

Уюштуруу

командалары

жана

ы кмалары.

Тизилүүнүн

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

колоннада тизме

аракеттери;

мугалимдин

менен

көрсөтмөсү

буйруктарын тизмеде аткаруу. Буюмдар
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жөнөкөй

менен (гимнастикалык

таяктар, желектер, обручтар, чоӊ жана

кичине топтор) жана

буюмдар жок көнүгү үлөр (ар түрдүү булчуң топтору үчүн).
Таяныч
ишке

секириктер :

ашыруу

үчүн

гимнастикалык эшекке
имитациялык

чуркап чыгууну

көнүгүүлөр

(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм

мүнөздөгү

гимнастикалык

көнүгүүлөр.

Жөө

басуу,

жүгүрүү, ыргытуу. Жип менен секирүү. тоскоолдуктарды дубалга
чыгып, жөргөлөп, гимнастикалык тактадан басуу аркылуу жоюу
кыймылдары.

Жүктөрдү

көтөрүү

жана

ташуу

көнүгүүлөрү:буюмга керектүү тараптан жакындоо, туура жана
так

көтөрө

билүү,

(предметтер:

туура

шарлар,

кысуу,

аны

так

гимнастикалык

жана

таяктар,

аяр

ко юу

обручтар,

скамейкалар, мат, гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска. Салуу:
кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
Лыжа тебүүгө окутуу. Лыжа

менен басуу; бурулуу; түшүү,

көтөрүлүү; токтотуу.
Сүзүү. Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү
кыймылдар; калкууга

үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун

жана буттардын кыймылдарын
Суудагы

оюндар.

Кыймылдуу

макулдашуу үчүн көнүгүүлөр.
жана

спорттук

оюндардын

элементтери.
Гимнастика

элементтери : тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана
Лыжа

окуу

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.

материалы

шамдагайлыкты жана

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр.

Спорттук оюндардын материалы боюнча:
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Футбол: Туруктуу жана тоголоткон топту согуу; топту токтотуу;
топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу оюндар.
Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар;
топту тосуу;

топту сактоо; шакекче

түбүнөн эки колу менен

бир жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге
бир топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу
жана тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу оюндар.
Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогору, ылдый жагынан эки
колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү
(төмөндө бир колу менен).
Волейбол:

топту

ыргытуу

жана

тосуу

ыкмалары;

волейбол

материалы боюнча кыймылдуу оюндар.
Ар түрдүү элдердин кыймылдуу оюндары.
Роллингбол жана гандбол
Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде; бир
катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди
өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.

кыйгап

Чуркоо менен басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп,

ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку

старт менен баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир
буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка,
бийиктикке; бир орунда үндүк ориентирлерге кол менен тийип
секирүү.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү аймак
Ийкемдүү дене тарбия.
Ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрүнүн ар түрдүүлүгү. Туура
дем алуу.

Адамдын дене келбети.

Таза абада ойной турган

оюндар, оюнчуларга талап, алардын эрежелери. Дене тарбия
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көнүгүүлөрүн тазалык көндүмдөр. Тренажёрдогу

көнүгүүлөр .

Көрүү жана ийкемдүү дене тарбия көнүгүүлөрү.
Жалпы көнүгүүлөр .
Катардагы

көнүгүүлөр.

Даярдоочу

өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Буюмдар
көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр.

Негизги
Мурда

көнүгүүлөр.

Жалпы

менен жалпы өнүктүрүүчү

кыймылдарды
өздөштүрүлгөн

калыптандыруучу

көнүгүүлөрдү

кайталоо.

Кыймылдуу оюндар. Бий элементтери. Дем алуу көнүгүүлөрү.
Медициналык - түзөт үүчү көнүгүүлөр.
Дем алуу көнүгүүлөрү
Далы

жана

көнүгүүлөр.
көнүгүүлөр

( окуучулардын биринч и тобу үчүн).

курсак

пресс

Таман

булчуӊдарын

(2-топтун

булчуӊдарын

окуучулары

кыймылдуулугун калыптандырууга

бекемдөө

калыптандыруу
үчүн).

үчүн
үчүн

Муундардын

багытталган көнүгүүлөрдү

аткаруу.
Сабактар

карама -каршылыктарды

топторунун

жогорулатуу

жана

боюнча

жеке

булчуң

врач -офтальмологдун

сунуштарын эске алуу менен өткөрүлөт.
Көрүү

функциясын

өнүктүрүүчү

жакшыртуу үчүн көнүгүүлөр. Түзөтүү -

багыттагы

көнүгүүлөр.

Координациялык

ыкмаларды өнүктүрүүчү көнүг үүлөр. Чыдамкайлыкты өнүктүрүү
боюнча

көнүгүүлөр. Эптүүлүктү өнүктүрүүчү көнүгүүлөр. Кол

кыймылдарын өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр.
окуучулар

үчүн

функцияларынын

көздүн

Көрүүсү

кыймылдуулугун

жакшыртуу

үчүн

сакталган

жана

көнүгүүлөр.

көрүү
Табигый

кыймылдоо мүмкүнчүлүгүн турукташтыруучу көнүгүүлөр.
Дарылоо т ренажёрлорундагы көнүгүүлөр .
Велотренажёрдогу

көнүгүүлөр.

"Ден соолук" тренажёрунда

Чуркоо

көнүгүүлөр.
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боюнча көнүгүүлөр.

Коомдук-турмуштук

жана мейкиндиктик багыт алуу

Жеке гигиена:
Күн тартиби, аны сактоонун керектиги.
Балдар

менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү, жеке

гигиена

калыптанышына

көмөк

көрсөтүүчү

иш -аракеттер.

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

күтүүгө

пайдалануучу

ар

түрдүү

тазалык

каражаттарын колдонуу. Жеке туалетти к буюмдарды

сактоо.

Чачын тароо, таракты сактоо, таракты тазалоо эрежелери.

Кол

жуу үчүн щётка.
Кийим жана бут кийим.
Кийимдерди кийим бөлүктөрү, алардын дайыны. Кыздар

жана

балдар үчүн кийимдер. Сезон боюнча кийим.
Кийимдин он жана терс жагы. Кийим бөлүктөрү.
Кийим жана бут кийимди дайыны менен пайдалануу ыктары.
Кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо;

Кийим сактоо боюнча

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

тазалоо,

жуу,

жана

үтүктөө.

Щетка

менен

кийимди

планына ылайык тазалоо: акырек, жакасы, төмөнкү буюмдар,
толугу менен.
Кийим булгануусуна жол бербөө жолдору: анын максаттуу
багытына, көчөдө жана тамактанууда, жеке гигиена боюнча так
ылайык тийиштүү кийим кийүү.
Бут кийим, ар кандай дайындары: топурак, суук, суу, чандан,
жаракат алуудан адам бутун коргойт; адамды кооздойт.
Бут

кийим, ар кандай буюмдар. Бут

кийим, ар кандай

түрлөрү: эркектер, аялдар жана балдар. Сезондук бут кийим:
кышкы, жайкы, сезондук.
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Бут

кийим

бөлүктөрү,

байпак,

апкыты,

кончу,

таманы,

согончогу, батеги.
Бут кам ишинин түрлөрү. бут сактоо үчүн керек материалдар,
аспаптар.
каралган мейкиндиктеги бут кийимди коюу.
Тамактануу:
Негизги тамактар. Азык -заттарды аты боюнча таануу, даамы,
жыты сырткы келбети.
Тамак-аш түрлөрү: жашылчалар, мөмө-жемиштер, эт, балык,
нан, сүт, бакалея даамы, жыты сырткы келбети. Азык -түлүктөрдү
оромолунан

алып

чыгарганды,

чыгуу:

ачуу,

чечүү,

мөмө -жемиштерди

суюк азыктарды куйганды, ж.б.;

Жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак
суу куюу; кесүү аспаптары

жана шаймандары менен иштөө,

тамак даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоо.
даярдоодо бычакты

Тамак - аш

колдонуу: кесүү, бөлүү, тазалоо, бузулуп

кетен жерлерин алып таштоо.
Сервировка. Таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти
даярдоо.
Дасторкондо жүрүм-турум эрежелерин сактоого.
Турак -жай:
Мектеп
функционалдык

жана

үй

белгилери,

шарттарынын
үйгө

негизги

коюлуучу

мазмунун,
гигиеналык

талаптар. Эмерек анын бөлүктөрү.
Үйдү

тазалыкта кармоо

жана тазалап туруу үчүн

каражаттарды пайдалануу ыкмалары. Тазалоо үчүн зарыл болгон
жабдууларды

колдонуу;

аларды
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сактоо

ыкмалары.Бөлмө

өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Сакталган анализаторлорду коомдук турмуштук

багыт

алууда

колдонуу.

Турмуш -тиричилик

буюмдарын коопсуздук эрежелерин сактоо менен ко лдонуу.
Транспорт :
Транспорт каражаттарын таануу.
транспортту

пайдалануу.

аялдамаларынын

Жүргүнчү

Жүргүнчү

мүнөздүү

ташуучу

ташуучу

өзгөчөлүктөрү

унаа

боюнча

табуу.

Жүр гүнчү

унаадан

Коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелери.
Транспорт

каражаттарын

токтотуу.

чыгуу. Транспорт, шарты салондордон багытын башка түрлөрү.
Кесип эл транспорттук: айдоочу, дирижер, инспектору. Коомдук
транспорттогу төлөө мөөнөттөрү. Жол жүрүү белеттери менен
туура мамиле кылуу: контролёрго, айдоочуга талабы боюнча,
берүү, сапардын аягына чейин сактоо.
Коомдук

транспорттогу

жүргүнчүлөрдү

жүрүм -турум

эрежелериКепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Сатуу мекемелери:
Дүкөндөрдүн айрым түрлөрү, дүкөндөрдө багыт алуу.
Соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктары. Дүкөн ичинде угуу аркылуу багыт алуу ыктары.
Соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү.
Сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Акча банкнотторун пайдалануу. Сатып алуучунун сүйлөө
этикеттин пайдалануу.
Жүрүм-турум маданияты:
Күнүмдүк

тур мушта

жана

коомдук

жайларда

жүрүүнүн эрежелерин сактоо.
Курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашуу.
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өзүн

алып

Курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
Баарлашуунун

кептик

эмес

(калыбын кармай билүү,

каражаттарын

колдонуу

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
Курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылуу.
Театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоо.
Дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам
сурап алуу.
Токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоо.
Конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоо.
Белектерди тандоону билүү.
Микромейкиндикт е багыт алуу.
Окуу жумуш ордунда багыт, китепте,
Туура

түшүнүү

жана

мейкиндик

доскада, дасторкондо.

терминологиясын

кепте

пайдалануу: сол, оң, жогору, төмөн, алдында, артында ортосунда
чыккан, чыгып айланасына аркылуу, жогоруда, төмөндө, анын
жанында.
Башынан аягына чейин, солдон онго, солдон мейкиндик
багыты ылдый жагынан башталып, жогору, кыйыр түрдө - эки
өлчөмдүү жана үч өлчөмдүү мейкиндиктеги үчүн.
Макромейкиндик т үшүнүкт өрүн өнүкт үрүү.
Жабык

мейкиндиктин

толушу

жөнүндө

түшүнүктөрү

(класстык бөлмө батир, а шкана, батир): эмерек, идиш, кийим. иш
жүзүндө жана багыттагы затка жана мейкиндик түшүнүктөрүн
колдонуу.
Көчөдөн өтүү эрежелери.
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4.2.3.

Адеп

жактан

-ахлактык

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
акыл-эсинде

жеӊил

окуучулардын

артта

калуусу

инсандык-коомдук

бар

көрүүсү

өнүктүрүүгө,

начар

аларды

коомго

кошууга багытталган.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил
артта калуусу бар
ахлактык

көрүүсү

жактан

окуучуларды

начар

өнүктүрүү

окуучулардын балдарды адеп-

жана

тарбиялоонун

максаты:

инсандык -коомдук өнүктүрүүгө салым кошуучу

адептик-тарбиялоо чөйрө түзүү (сабак, сабактан

тышкаркы, жана

мектептен тышкаркы)
Программаны

максаттуу ишке ашыруу милдеттердин эки

тобун чечүүнүн жү рүшүндө жүзөгө ашырылат:
азыркы коомдук жана маданий контекстти түшүнүүнү камсыз
кылуучу адеп -ахлактык

түшүнүктөрүн кеңейтүү жана байытуу

(окуучулардын

мүнөздөмөлөрүнө

курактык

жана

типологиялык

өзгөчөлүктөрүнө ылайык)
адептик жана адамгерчилигинин терс сапаттарынын көрүнүшүн
түздөө..
адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү
менен

азыраак

акыл

эстен

артта

сокур окуучулардын билим
калуу

милдеттери

(акыл -эс

бузулуулары бар) аркылуу жүзөгө ашырылат:
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында акыл-эсинде жеӊил
артта калуусу бар көрүүсү начар окуучулардын

балдарды адеп -

ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:
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инсандык

маданиятты

калыптандыруу

жаатында:
 "жакшы болуу" деген

жалпы адеп -ахлактык ыйгарым өбөлгөнү

түзүү – оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк жана
коомдук-багытталган иш

учурунда адеп -ахлактык талаптардын,

адеп-ахлак нормаларына негизделет;
 «Жакшы деген эмне?» жана «жаман деген эмне?» адеп -ахлактык
ойду пайда кылуу, окуучунун «жакшы» болуу деген сезимди аӊ сезимине орнотуу;
 өздөрүнүн адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүү,
адеп-ахлак

нормаларына

жараша

өзүн

башкаруу,

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,

өзүнөн

өзүнүн жана

башкалардын иш-аракеттерине башталгыч моралдык баа берүү;
 окуунун

адептик

маанисин

окуучуларды н

аӊ-сезиминде

калыптандыруу;
 адептик

негиздерди

жүрүм-турумдун

калыптандыруу

–

окуучулардын

туура

керектигин, коомдо кабыл алынган жакшылык

менен жамандык,

туура жана туура эмес түшүнүктөрү аӊ -

сезиминде калыптандыруу;
 негизги

адамдык

баалуулуктары

жөнүндө

элестөөлөрдү

калыптандыруу;
 негизги улуттук, этностук жана диний каада -салттар жөнүндө
элестөөлөрдү калыптандыруу;
 эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин
калыптандыруу; өз ниет, ойлор менен иш -аракеттерине сын
мамилени калыптандыр уу,
иш-аракеттери
жоопкерчиликти

жана

адеп-ахлактык тандоо, алардын өз

жүрүм -турумдун

натыйжасы

үчүн

билүүнүн негизинде кабыл алынган иш 1574

аракеттерди

жана

иш -чараларды

бөлүү

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүү,

кыйынчылыктарды

чечүү

жөндөмдүүлүг ү,

натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын
калыптанышында;


өз Ата-Мекени, кыргыз эли жана Кыргызстандын тарыхы үчүн
сыймыктануу сезимин ойготуу;



улуттук жана этникалык тиешелүүлүктү

сезүүсү,

алардын

мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң мамилени
тарбиялоо;
 патриотизмди

жана

жамааттык

иштерге

таандык

сезимин

калыптандыруу;
 ар кандай коомдук кырдаалда чоӊ кишилер жана курдаштары
менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 башка адамдарга ишенимин күчөтүү;
 жакшы ниет мене н этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана руханий
жана адеп-ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга түшүнүү
жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;


Үй-бүлөлүк

маданиятты

калыптандыруу

жаатында:
 үй-бүлөгө

коомдун

негизи

катары

мамилени

калыптандыруу;
 окуучулардын

ата -энелерге,

карыларды

сыйлоо

жана

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;
 үй-бүлөлүк

баалуулуктары

калыптандыруу,

гендердик,

жөнүндө
үй -бүлөлүк

элестөөлөрдү
ролдорун,

аларга карата сый мамилени калыптандыруу;
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жана

 кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык
салттары менен тааныштыруу.
Билим берүү уюму адептик тарбиялоонун жалпы милдеттерин
улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу
өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле акыл эси жеӊил артта калган азиз
окуучулар

окуучулардын

(мыйзамдуу

өкүлдөрүнүн)

жана

алардын

муктаждыктарын

ата -энелеринин

эске

алуу

менен

конкреттештире алат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке
ашыруу,

биздин

өлкөнүн

адеп -ахлак

жана

маданий

каада -

салттарын камтуучу төмөнкү баг ыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патриоттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

жана

жашоого

чыгармачылык

мамиле кылууга тарбиялоо;
 табиятка,

айлана -чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле
эстетикалык

идеалдар

жана

кылууга тарбиялоо,

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
(Эстетикалык билим берүү).
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

берип,
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багыттарды

ар

түрдүү

ишмердүүлүктөрдүн

формалары,

түрлөрү

менен

толукташы

мүмкүн.
Балдарды

адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү программасы

төмөнкү процесстер аркылуу ишке ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасы н өздөштүрүү менен окуп кабыл алууну
педагогикалык

уюшулган процесси;

-адеп-ахлактык

өнүгүү

инсандын

-

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинд е өзүнүн адеп-ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,

бир бүтүн дүйнөнүн,

мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер
адеп-ахлактык

идеалдарын

жана

рухий жана

баалуулуктардын

өзөктүү

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы
иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун
усулдары менен; чоӊдор жа на балдар ортосундагы байланыш жана
кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин
уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;
белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн
арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал
болуу менен.
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Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши
үчүн

бардык

коомдук

катышуучулардын

-

тарбиянын

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар
кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана
спорт, массалык маалымат каражаттарынын.
Программа камсыз кылууга тийиш:
 ар

бир

баланын

алган

билимин,

жүрүм -турум

ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш жүзүндө колдонууга
жол берүүчү тарбиялык иш -тутумун уюштуруу;


тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы
ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн
түзүү.
Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү

программасы

төмөнкү

сыпаттаманы камтууга тийиш:
адептик тарбиялоо ишин уюштуруу формаларын, максаттарын
жана

милдеттерин,

тарбиянын

күтүлгөн

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк,
калуусу бар

көрүүсү

начар

жыйынтыктардын

акыл-эсинде жеӊил артта

окуучулардын балдардын жүрүм -

турум үлгүлөрүн.
Адептик

ө нүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү

мектеп үчүн иштелип чыккан акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
көрүүсү

начар

окуучулар

үчүн

БЖБ БЫББПтын негизинде

балдардын билим алуу муктаждыктарынын өзгөчөлүктөрүн эске
алуу менен Уюм тарабынан өз алдынч а иштелип чыгышы мүмкүн.
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Чыныгы жашоодо иштеп, оң жеке сапаттарын
жеӊил артта калуусу бар
ахлактык

өнүгүшүнө

калыптанган

көрүүсү

өзгөчө

начар

акыл-эсинде

окуучулардын адеп-

жетишкендиктер,

тарбиялоодо

түшүнүктөрүн (адеп -ахлак жана жалпы) реалдуу

жашоодо колдонуу жөндөмүн өнүктүрүү .
4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык

маданиятты, сергек жана коопсуз жашоону

калыптандыруу процесси акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
көрүүсү начар окуучуларга
бөлүгү болуп саналат,

билим берүү жараянынын ажырагыс

жана билим берүүнүн жалпы прицмптерине

(системалуу, үзгүлтүксүз, аралык, мурастоого бир бөлүгү, сабактан
тышкаркы жана сабактан тышкаркы иш -чаралар) жана атайын
(көрүү милдеттерин абалы н эске алуу менен, атайын билим берүү
муктаждыктарын эске алуу менен, сакталган

анализаторлорго

таянып, байытуу жана практикалык өнүктүрүү ) принциптерге
таянат.
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасынын максаты: жашоону коргоо,
соолукту

сактоо

жана

жөндөмдүүлүктөрүн

бекемдөө,

сергек

калыптандыруу,

жашоону

ден

уюштуруу

экологиялык таза жүрүм -

турумду тарбиялоо.
Программанын милдеттери:
 окуучуларды

окутуу шарттарын

санитардык -гигиеналык

нормаларга ылайык ке лтирүү;
 жамаатта

жагымдуу

психологиялык

климатты камсыз кылуу;
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жана

эмоционалдык

 балдарга анын дене бой жана акыл -эс ден соолугун сактап
калууга салым кошуучу

психологиялык жардам менен

камсыз кылуу,
 тышкы дүйнө менен баланын

ортосунда дени сак мамиле

түзүү;
 дүйнөнүн

органикалык

элдердин,

маданият

биримдиги
жана

жана

жаратылыштын,

диндердин

ар

түрдүүлүгү

жөнүндөгү элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл
эмгекке түрткү болуу, иштин

жыйынтыгына

багыт алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
 окуучулардын

сергек

калыптандыруу

үчүн

программасынын
денелик,

жана

эс

коопсуз,

материалын

адеп -ахлактык

бекемдөө,

коопсуз

алууну

жашоо

саламат

колдонуу

жана
камсыз

маданиятын
жашоо

менен

алардын

ден

соолугун

руханий
кылууга

байланышкан

маселелерди талкуулоо.
 Кыймыл

режимин

сарамжалдуу

уюштурууну,

спорттук

курулмалардын жана дем алуу ишин уюштуруу, нормалдуу
физикалык

өнүгүүнү,

организмдин

ыл айыкташуу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган
дене тарбия жана ден соолукту чыӊдоо ишин уюштуруу;
 туулган жер боюнча саякаттар, экскурсиялар, жөө басуулар
адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык маданиятын, жарат ылышка каада-этикалык көз
карашын, айлана -чөйрөнү коргоо этикасын, экологиялык
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сабаттуулукту,

эко -маданий

баалуулуктардын

түшүнүктөрүн өздөштүрүүнүн

жүрүшүндө

негизги

экологиялык

маданиятты калыптандыруу;


курчап

турган

чөйрөнү

коргоо

боюнча

иш -аракеттерге

катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу (мектепте жана
мектеп аянтчасында, курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча
иш-чаралардын учурунда ж.б.); табият менен тажрыйбаны
өркүндөтүүнү

камсыз

кылуучу

ата -энелер

(мыйзамдуу

өкүлдөрү) менен билим берүү уюмунун ок утуучуларынын
курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча биргелешкен иш чаралары;
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек.
Экологиялык ылайык жүрүш -турушту калыптандыруу боюнча
ишти уюштуруу сабактар жана сабактан тышкаркы иш-чаралар
аркылуу ишке ашырылат: экология

жумалыгын өткөрүү, сабак -

тур, сабак-жол, оюн-зоок, экологиялык эс алуу, кыска саякаттар.
Иш-аракеттер: маек, экологиялык маселелерди чечүү, экологиялык
кырдаалдарды моделдөө, долбоорлоо иши.
Сабакта
коопсуз

психотроптук заттарды алдын алуу сергек жана

жашоону

калыптандыруу

боюнча

жасалган

иштердин

уюштуруу модели физминутка, эмгек жана эс алуунун тартиби, ден
соолук
талаптарды

сактоо
жана

технологиялары,
ченемдерди
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өткөрүү

санитардык -гигиеналык
жолу

менен

жүзөгө

ашырылат. Сабактан
кыймылдуу

тышкаркы иш -чаралар танапис учурундагы

оюндарды

уюштуруу,

сергек

турмуш

жумасы,

саламаттык күн жана тематикалык сүйлөшүүлөр, гезит чыгаруу, күн
тартибин сактоо тууралуу ата -энеси менен аӊгемелер, медициналык
кызматкер менен жолугушууларды уюштуруу аркылуу ишке ашат.
Балдардын жол жаракаттарын алдын алуу үчүн уюштуруу
модели

жол

инспекторлору

менен

сүйлөшүүлөр, майрамдар, конкурстарды

жолугушуу

аркылуу,

уюштуруу аркылуу ишке

ашат.
Төмөнкү

көрсөткүчтөр

программан ын

жалпыланган

жыйынтыгы катары чыга алышат:
1. ден соолук көрсөткүчтөрүнүн динамикасын изилдөө (көрүү
тутумунун чогуу алгандагы көрсөткүчү, саламаттык абалын, бүтүн
анализаторлор ж.б..);
2. окуучулардын коомдук жана жаратылыш айлана -чөйрөгө
коопсуз жүрүм-турум ", көндүмдөрүн жана адаттары өнүктүрүү,
анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча билим берүү уюмунун
билим берүү айлана -чөйрөгө (жаракат алуу учур) ар бирине карама каршы жана төмөн менен байланышкан жаракат динамикасы;
3.

оорунун

айынан

сабактарды

калтыруу

динамикасы.

4.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
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санынын

Коррекциялык
Мүмкүнчүлүгү
башталгыч

иштин

чектелген

билим берүү

программасынын
окуучулардын

максаттары

Мамлекеттик

жалпы

стандартына ылайык акыл-эсинде жеӊил

артта калуусу бар көрүүсү начар окуучулардын балдардын акылэс жана эмоционалдык өнүгүүсүнө, физикалык жана психикалык
жагынан

кемчиликтерин

коррекциялоого,

социалдык

ылайыкташуусуна багытталган.
Коррекциялык иштин программасы камсыз кылуусу керек:
 билим

берүү

уюмунун

кыйынчылыктарын жана

шарттарына

өзгөчө билим берүү (анын

ичинде жеке) муктаждыктарын аныктоо
окуучуларды

максатында

изилдөө жүргүзүү;

 топтук жана жекече
(анын

көнүү

ичинде

түзөтүү жумуштарын ишке ашыруу

логопедиялык),

окуучулардын

атайын

билим берүү муктаждыктарын эске алуу менен;
 сокур

окуучуларды коомдук көнүктүрүү жана коомго

аралашууга өбөлгө иш -чараларды ишке ашыруу;
 окуучуларды атайын билимдерге, билгичтиктерге жана
көндүмдөргө

илгерилетүү,

психикалык жана эмоционалды к

сокур

окуучулардын

абалы

жөнүндө

маалымат берчү учурдагы диагностиканы ишке ашыруу;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 билим берүү жана күнүмдүк жашоодо

окуучулардын

түзөтүү колдоо жолун жолдоочулугун камсыз кылуу;
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 сабактары түзөтүү -өнүктүрүүчү аймакты өздөштүрүүдө
окуучулардын

күтүлгөн

натыйжаларга

жетүүсүнө

баа

берүү.
Программанын милдеттери:
 ар бир акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
начар

көрүүсү

окуучулардын окуучуга жеке өнүктүрүү үчүн

кыйла жагымдуу шарттарды камсыз кылуу, билим берүү
чөйрөсүнүн түзүү;
 окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын

аныктоо;
 окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү
берүү

жараянына

интеграциялоо

жана билим
боюнча

мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу ;
 билим

берүү -тарбия

процессинде

адаптация

кыйынчылыктары менен окуучуларды эрте аныктоо;
 татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык
таасирдин

негизинде

анализатордук,

аналитикалык -

синтетикалык, ишмердүүлүктү жөнгө салуучу шарттарды
түзүү;
 окуучулардын
медициналык,

ата -энелерине
коомдук,

(мыйзамдуу

өкүлдөрүнө)

психологиялык,

укуктук

,

тарбиялоо жана башка маселелер боюнча эксперттик жана
усулдук жардамды көрсөтүү.
Коррекциялык иштин программасы багытталган:
 окуучулардын белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын
канаттандырууну
камсыз

кылуучу

жана

БЖББ

түзөтүүчү

БЫББПын

сабактардын

мазмунун, жана ишке ашыруу планын;
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өздөштүрүүнү
тизмесин,

 өзгөчө

билим

берүү

окуучулардын

муктаждыктарын

психологиялык,

аныктоо

медициналык

үчүн
жана

педагогикалык текшерүүнү;
 окуучулардын

өнүгүү

динамикасын

БЖББ

БЫББПын

өздөштүрүүдө ийгилигин мониторинг жүргүзүүсүн;
 коррекциялык иштердин түзөтүүсүн;
 сабактарда, сабактан тышкаркы жана мектептен тышкары
иш- чаралардын

биримдигинде камсыз кылынуучу, үй -

бүлөлүк жана башка коомдук институттардын коомдук психологиялык -педагогикалык
педагогика

жана

психология

колдоо,

коррекциялык

жаатындагы,

саламаттык

сактоо уюмдарынын жана башка уюмдардын адистеринин,
мугалимдердин

жана

эксперттердин

түзөтүүчү

иш -

аракеттерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча
кызматташтык механизмин; түзөтүүчү ишинин негизги
күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.
Түзөтүүчү иштин
Жалпы

негизги мазмуну жана

башталгыч билим берүү баскычындагы акыл-эсинде

жеӊил артта калуусу бар
түзөтүүчү

багыттары

иштин

көрүүсү

начар

программасы

анын

окуучулардын менен
негизги

мазмунун

чагылдыруучу, өз ара багыттарды камтыйт:
Диагностикалык иш ЖББ БЫББПтын мазмунун өздөштүрүү
үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында,
өнүгүү

жана

ден

соолугунун

окуучулардын

өзгө чөлүктөрүн

аныктоону

камсыз кылат.
Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:
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 окуучулардын
аныктоо

белгилүү

үчүн

бир

окуу

муктаждыктарын

психологиялык -педагогикалык

жана

медициналык текшерүү:
 - окуучунун өнүгүүсүнүн коомдук абалын жана үй -бүлө
шарттарын аныктоо;
 таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү
мазмунун

өздөштүрүүдөгү

өзгөчө

кыйынчылыктарын,

жана потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;
 - окуучулардын инсандык өзгөчөлүктөрүн жана жана
эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;
 окуучулардын өнүгүү
өздөштүрүүдө

динамикасын,

алардын

ЖББ БЫББПты

ийгиликтерин

мониторинг

жүргүзүү;
 изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу
максатында

коррекциялык

иш -чаралардын

түзөтүүнү

иштеп чыгуу.
Коррекциялык -өнүктүрүүчү
психофизикалык
өнүгүүсүн

өнүгүүнүн

жана

билим

иш

окуучулардын

жетишсиздигин,
берүү

жеке

мазмунун

инсандык

өздөштүрүүгө

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү иш өзүнө камтыйт:
 класстагы

бардык

окуучулардын

инсандык

өнүктүрүү

үчүн жайлуу психологиялык чөйрө түзүү;
 окуучунун

жекече

психологиялык

жактан

коштоо

программасын (мугалимдер менен) даярдоо;
 окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып билүүчүлүк

кызыкчылыгын

өнүктүрүүгө

сабактан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;
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багытталган

 окуучуларды
жекече

оптималдуу

кийлигишүү

өнүктүрүүгө

программаларын

топтук

алардын

жана
өзгөчө

билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен иштеп
чыгуу (усулдарды, ыкмаларды жана окутуу методдорун);
 окуучулардын

өнүгүү

бузууларын жоюу үчүн зарыл

болгон жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды
жүргүзүү;
 инсандык жана эмоционалдык -эрк чөйрөсүн өнүктүрүү,
жүрүм-турумун тууралоо;
 диагностикалык

изилдөөнүн жыйынтыктарын эске алуу

менен, коррекциялык иш

программасына өзгөртүүлөрдү

киргизүү;
 Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

көрүүсү

начар

окуучунун окутуу жана билим берүү боюнча сунуштар
комплексинин ишке ашыруу (ар түрдүү эксперттердин
маалыматтарынын негизинде алынган)
Кеӊеш

иши

окуучуларды

билим

берүү

процессинде

атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр
иштеген адистерди окуучулар

менен

үчүн окутуунун, тарбиялоонун,

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды
ишке ашырууну камсыз кылат
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
- жалпы билим берүү програм маны өздөштүрүүдө мүмкүн
болгон жардамды берүү жана

конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.
-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн
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тарбиячылар, мугалимдерди психология лык-педагогикалык кеӊеш
берүү;
Маалыматтык-агартуучу иш

окуучуларды

окутуу жана

тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин жана
курдаштары

менен

өз

ара

аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге
түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
-мугалимдер

жана

категорияларынын

ата -энелер

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
- маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;
-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу
үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;
-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн
калыптандыруу үчүн агарту у иштерин жүргүзүү;
Түзөтүүчү

ишинин

программасын

ишке

ашыруу

боюнча

адистердин өз ара аракеттенүү механизми.
Түзөтүүчү иш программасын ишке ашыруу үчүн билим берүү
уюмунда

иштеген

механизмин

ишке

адистердин
ашыруу

ортосунда

үчүн

негиз

өз

ара

болгон

аракеттенүү
комплекстүү

дисциплина аралык ыкма жатат. Мындай мамиле уюштуруучулук мазмундуу мүнөздөмөлөрү

түзөтүүчү иш

маалыматтарды эске

алууну талап кылат: татаал (бардык адистер тарабынан изилдөөнү:
дарыгерлер,

психологдор,

мугалимдер)
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окуучуну

изилдөө;

ар

тараптуу

жана

эмоционалдык

комплекстүү
эрк

(таанып

сферасын,

билүү

окуучулардын

ишин

изилдөө,

жүрүм -турумун)

окуучуну изилдөө.
Түзөтүүчү
көрүүсү

начар

адистер

өз

иштин акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын программасын ишке ашыруу үчүн

ара

аракеттеринин

механизмин

натыйжалуулугу

негизинен коомдук өнөктөштүктү өнүктүрүү деӊгээлине жараша
болот. Коомдук өнөктөштүк билим берүү жана үй -бүлөнүн жооптуу
билим

берүү

мекемелери

менен

кызматташтыкты,

ар

түрдүү

уюмдарды (мамлекеттик жана өкмөттүк эмес) жана органдарга
билдирет;

майыптар

жана

ата -энелер

бирикмелери,

ата -энелер

коомчулугун, коомдук уюмдарды.
4.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк акыл-эсинде жеӊил артта
калуусу бар
керектүү

көрүүсү

коомдук

начар

окуучулардын

коомдо жашоого

тажрыйбага жетишүү жана коом кабыл алчу

баалуулуктар системасын алардын жекече жана жаш курактык
өзгөчөлүктөрүн

эске алуу менен ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген окуучулар менен биргеликте ар түрдүү иш -чараларды
өткөрүү .
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүктү

уюштуруунун

негизги

милдеттери:


Инклюзивдик мейкиндикти түзүү;



сокур окуучулардын мектепке ылайыкташуусун камсыз кылуу;



окуучулардын окуу жүгүн оптималдаштыруу, алардын жаш
курагына жана жекече өзгөчөлүктөрүн , өзгөчө билим берүү
муктаждыктарын эске алуу;
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күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык жана өз
алдынчалуулукту өнүктүрүү ;



тандоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, ишмердүүлүктүн
ар кандай түрлөрүндө

окуучулардын кызыкчылыктар ын

өнүктүрүү;


адамдын моралдык аӊ -сезимдүүлүк негиздерин, пайдубалын
айланага

жана

өзүнө

муктаждыктарын,

туура

баа

баалуулуктарын

берүү,

эстетикалык

жана

сезимдерин

калыптандыруу;


эмгекти

сүйүүнү,

натыйжаларга

жетүү

кыйынчылыктарды
үчүн

жеӊе

ту руктуулукту,

билүнү,

максатуулукка

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;


окуучунун дүйнө жана өзү жөнүндө элестөөлөрүн, коомдук иш
тажрыйбасын кеӊейтүү,



негизги

коомдук

баалуулуктарга

оң

мамилесин

калыптандыруу;


адамдар

менен

коомдук

байланыш

баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,

түзүү

көндүмдөрүн,

окучуунун үй -бүлө, билим

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна мүмкүндүк түзүү;


мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер
маселелерди

чечүү

боюнча

кызматташуу

менен жалпы
көндүмдөрүн

өнүктүрүү;


башка адамдарга ишенимин бекемдөө ;



Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү, башка
адамдарды

түшүнүү

сезимдерин

өнүктүрүү,

бузулуулардын пайда болуусун алдын алуу.
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экинчи

Билим

берүү

уюму

окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамду у
өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун
алуу менен

реалдуу шарттарын эсепке

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык

багыттарын

тандап,

уюштуруу

формаларын

аныктап

алууга

укуктуу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

со олук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу

жана

бириктирүүгө

өткөрүүнү

салым

кошот.

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү
алардын

кадимки

өнүгүп

камсыз

кылуу

аркылуу

Биргелешкен

сабактан

сокур окуучулар дын жана
келе

жаткан

курбуларынын

жөндөмдүүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске

алуу менен

уюштурулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
окуучулардын

жигердүү

канааттандыруу,

эс

алуу

билим берүү уюмунда

учурунда

муктаждыктарын

мамл екеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.
Окуучулардын
уюштурган

сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүгүн

учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен,
маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү

колдонулат.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы иш-чараларды
улантуу үчүн каникул

учурунда балдардын жайкы эс алуусун

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык
лагерлердин сменалары, жал пы билим берүү уюмдарынын жана
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кошумча

билим

берүү

уюмдарынын

жайкы

мектептеринин

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.
Башка уюмдар менен билим берүү уюмунун өз ара байланышта
болууда жалпы программалык методикалык мейкиндик, сабактан
тышкаркы

программасын

иштеп

жумушчу программасы түзүлөт,
ылайыкталган

негизги

чыгуу

боюнча

иш -чаралардын

алар башталгыч билим берүүнүн
билим

берүү

программасын

пландаштырылган натыйжаларын өздөштүрүүгө багытталган
4.3. Уюштуруу бөлүгү
4.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү ма змунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткарууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.
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Окуу планынын милдеттүү бөлүгү милдеттүү предметтик
аймактын курамын жана өздөштүрүүгө

берилген окуу убакытын

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамлекеттик -аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Билим берүү уюму
бир

предмет

боюнча,

билим берүү процессин уюштурууда, ар
коррекциялык

–

өнүктүрүүчү

аймактын

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

окуу

жүгүнө кошулбайт, сабактан тышкаркы уба кытта өткөрүлөт. Бул
аймакты

ишке

ашыруу

сабактан

тышкаркы

бөлүнгөн сааттардын эсебинен жүргүзүлөт
аймактын

саатары

БББ

мөөнөттөрүндө жумасына

ишмердүүлүккө

(түзөтүү -өнүктүрүүчү

баскычында

окутуунун

бардык

5сааттан кем эмес болушу керек).

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын сааттарынын саны, билим
берүү уюмунун жергиликтүү актысында белгиленген.
Окуу планы
чыккан:

төмөнкү нормалардын негизинде иштелип

"Билим

Республикасынын

берүү
Билим

жөнүндө"
берүү

жана

Мыйзамда,
илим

Кыргыз

министрлигинин

нормативдик документтеринде, учурдагы СанЭжН эрежелери.
Иштөө режими.
Билим
тарабынан

берүү уюмунун болжолдуу окуу планы СанЭжН
белгиленген

билим

берүү

процессине

коюлган

гигиеналык талаптарга жооп берет жана инклюзивдик билим берүү
шартында Акыл-эсинде жеӊил артта кал уусу бар
окуучулардын БББ БЖББПты

көрүүсү

начар

өздөштүрүүдө 1 -класста кайталоо
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мүмкүндүгүн берет (1 -5-класстар)

б.а.

программаны узартылган

мөөнөттө өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.
1-класста кайталап аркылуу окутуунун жыйынтыгында окуу
сабактарын ын саны 3500 сааттан ашык болушу мүмкүн эмес.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

көрүүсү

начар

окуучулардын психо-физикалык жөндөмүн эске алуу менен, БББ
БЖББПты ишке ашыруучу билим берүү уюмдун окуу сабактары 5
күндүк окуу жумасында
өткөрүлөт.

билим

эпидемиологиялык

жүргүзүлөт.

берүү

уюмунун

кызматынын

Сабактар 1
иш

режими

көзөмөлү

смена менен
санитардык -

астында

жүзөгө

ашырылат.
Жалпы

билим берүүнүн алгачкы этабында окуу жылынын

узактыгы – 1-класста - 33 апта, 2 - 4 класстарда - 34 аптадан к ем
эмес.
Окуу

жылынын ичинде майрам узактыгы 30 календардык

күндөн кем эмес, жайында 8 аптадан кем эмес.
окуучулары

үчүн

окуу

жыл

ичинде

1 - класстын сокур

директордун

наамына

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

эс

алууга кошумча жума белгиленет.
Окуу предметтеринин жыйындысы, алардын окуу -жылдарга
карата катышы ар бир класстын окуучулары оптималдуу жүк менен
камсыз

кылышын,

сабактарды

өздөштүрүүгө

жогорку

сапатын

камсыз кылат.
Сабактардын

ортосундагы

танапис

сабактан кийин - 20 мүнөт.
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10

мүнөт,

2 -жана

3-

Топтук түзөтүү сабактар үчүн 1 -класста 35 мүнөткө чейин, 2 5 класстарга

топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет. Жекече

коррекциялык сабактын узактыгы 20 мүнөт.
Окуу

жүктөмүнүн

акырындап өстүрүү

"кадам" ыкмасын

ишке ашыруу м аксатында биринчи класста ылайыкташуу мезгили
уюму тарабынан камсыз кылынат. 1 -класстын биринчи чейрегинде
күн сайын 3 -сабак өткөрүлөт.
Тапшырмалар
менен

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүнө

таянуу

берилет. 1 -класстагы окутуу милдеттүү тапшырмаларсыз

ишке ашырылат, демек, класстык журналдарга эч кандай баа
жазылбайт. биринчи классынын окуучуларына чыгармачыл таанып билүү

мүнөздөгү

тапшырмалар

гана

сунушталат,

балдардын

өтүнүчү боюнча гана жүзөгө ашырылат.
Бул тапшырмалардын
үй тапшырмасын

максаты – окуучулардын өз алдынча

аткарууга

тышкы жана ички стимулдарды

калыптандыруу.

1 -чейректин ичинде уюштуруучу мүнөздөгү гана

тапшырмалар

сунушталат. 2 -чейректе таанып-билүү мүнөздөгү

атайын уюштурулган иш ордун талап кылбаган

тапшырмалар

берилет. Үчүнчү ч ейректе класста башталган иштердин аякташын
үйдөн

аткаруу

боюнча

жүзөгө ашыруу үчүн
Экинчи

тапшырмалар

берилет.

тапшырмаларды

ишке убакыт 15 мүнөттөн ашпоого тийиш.

класстан

баштап сабактар боюнча тапшырмалар

«минимакс»

принциби боюнча сунушта лат: предмет боюнча

тапшырманын

бир бөлүгү аткаруу үчүн талап кылынат, ал эми

экинчи бир бөлүгү - окуучунун каалоосу боюнча. Бардыгы болуп,
бардык сабактар боюнча тапшырмаларды аткаруу убактысы (окуу
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менен) 3-класс - 1,5 саатка чейин (90 мүнөт), 4 -5-класстарга

- 2

саатка чейин -120 мүнөт.
Сабактардын жүгүртмөсү милдеттүү, сабактан тышкаркы иш
(анын ичинде түзөтүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндө) боюнча өз өзүнчө жүргүзүлөт.
Биринчи сабактан акыркы сабакка чейин
эмес

тыныгуу

уюштуруу

сунушт алат.

45 мүнөттөн кем

Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүккө берилген убакыт (түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттарын эске алуу менен) 1680 сааттан ашык эмес болуш керек.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүккө

жумасына сарпталган

сааттардын саны ( анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү аймактын
сааттары жумасына, бери дегенде, 5 саат)

1 - 5-класстарда
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сааттан көп эмес жана билим берүү уюмунун буйругу менен
аныкталат.

4.3.2 Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын

(интеллектуалдык

көрүүсү

бузулуулары

бар)

начар
үчүн

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы
билим берүүчү программасын ишке ашыруу үчүн шарттардын
системасы.
БББ

БЫЖББП

ишке

ашыруу

Стандарттын

(мындан

ары

талаптарына

ылайык

иште лип

үчүн

шарттардын
чыгат

шарттардын

системасы

системасы)

тиешел үү

жана

пландаштырылган

натыйжаларга жетүүнү камсыз кылат.
Шарттардын системасы уюмдун өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле
коомдук өнөктөштөр менен өз ара аракеттешүүсүн эсепке алуу
керек.
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Шарттардын

системасы камтышы керек: болгон шарттардын

сүрөттөлүшүн: адамдык, каржылык жана материалдык -техникалык
(анын

ичинде

окуу-методикалык

жана

маалыматтык

колдоо);

шарттардын системасынын абалын көзөмөлдөө.
Окуучулардын билим алуусуна
талаптар, БЖББ БЫЖББПты
шарттардын

бириктирүүчү

коюлган шарттар

үчүн

ишке ашыруу үчүн зарыл бо лгон
сүрөттөлүшүн

болуп

саналат

жана

ресурстук чөйрөлөрдү камсыз кылуу менен түзүлөт. Көрсөтүлгөн
шарттарды ишке ашыруунун интегративдик жыйынтыктары болуп
ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

окуучулардын

атайын

билим алуу муктажды ктарын эске алуу менен курулган, түзөтүү өнүктүрүүчү жана инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү билим
берүүнүн

жогорку

сапатына

кепилдик

берет,

жеткиликтүүлүгү, акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
начар

анын
көрүүсү

окуучулардын , алардын ата-энелери үчүн ачыктыгын жана

жагымдуулугун,

(мыйзамдуу өкүлдөрү)

окуучулардын

адеп -

ахлактык жактан калыптанышын, дене бой, акыл -эс жана ден
соолугун коргоого кепилдик берет.
Инклюзивдик мектепте окуган акыл -эсинде жеӊил артта
калуусу бар

көрүүсү

начар

окуучулардын үчүн башталгыч

билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы билим
берүүчү программаны ишке ашыруунун

кадрдык шарттарына

талаптар.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулар

үчүн

ылайыкташтырылган

башталгыч

билим

көрүүсү

берүүнүн

начар

болжолдуу

жалпы билим берүүчү программаны ишке

ашырып жаткан педагогикалык кызматкерлердин ар бир кызмат
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ордуна

тийиштүү квалификациялык

мүнөздмөгө туура келиши

керек.
Акыл -эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү начар окуучулар
үчүн БББ БЫЖББПты өзүнчө класстарда

окутуу шарттарында

ишке ашыруу кызматкерлери үчүн талаптар (интеллектуалдык
бузулушу)
Педагогикалык

кызматкерлери:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педаго г-психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
тифлопедагогика

жана

олигофренопедаго гика

жаатында

адистиктерин жогорулатуу боюнча документи болушу керек.
Мугалим-дефектолог

(тифлопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» ади стигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы
даярдыгы бар адамдар

ар

мугалимдердин кесиптик

тифлопедагогика жаатында

кайра

даярдоодон өтүшү керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге
тармагында квалификациясын жогорулатуу

тифлопедагогика

боюнча

документи

болушу керек.
Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда акыл-эсинде жеӊил
артта калуусу бар көрүүсү начар окуучулардын башка окуучулар
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менен

бирге

окутууда

БЖББ

БЫЖББПты

ишке

ашырууда

кесиптик шарттарга талаптар .
Педагогикалык

кызматкерлер:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик
билим берүү

жаатында квалификациясын жогорулатуу

боюнча

документи болушу керек.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын
жүрүшүндө

үчүн

БЖББ

көрүүсү

БЫЖББПты

билим берүү уюму

ишке

начар

ашыруунун

(психологиялык, медициналык

жана педагогикалык кеӊештин сунушу боюнча) тьюторду камсыз
кылуусу

мүмкүн,

ал

жогорку

(атайын

орто)

педагогикалык билимге ээ болушу керек жана

кесиптик

балдардын ата -

энелери менен келишимдик негизде иштеп берет.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
окуучулардын
жүрүшүндө

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

билим берүү уюму

(жардамчыны) убактылуу же дайыма

көрүүсү
ишке

мугалимге

начар

ашыруунун
ассистентти

камсыз кылуусу мүмкүн, ал

жалпы орто билимден төмөн эмес билимге ээ болушу керек жана
тифлопедагогика

боюнча

курстардан

даярдыкты өтүүсү зары л.
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тийиштүү

программадан

Билим берүү уюму убактылуу

штаттык жүгүртмөсүнө

0.

билим берүүнү маалыматтык жана техникалык жактан колдоо
боюнча–

компьютердик

жабдуулары

боюнча

билимге

жана

тиешелүү көндүмдөргө ээ адисти киргизүүгө укугу бар .

Башталгыч

билим

ылайыкташтырылган

жалпы

берүүнүн

болжолдуу

берүүчү

программаны

билим

ишке ашыруунун финансылык шарттарына талаптар
Каржылык
БЫЖББПтын
техникалык

камсыздоо

ар
жана

бир

азиз -сокур окуучулар үчүн БЖББ

вариантына

кадрдык

аныкталган

шарттардын

материалдык -

өзгөчө лүгүнө

ылайык

келүүгө тийиш.
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү
камсыздоону

чектелген

бир

окуучу

үчүн

Каржылык

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга тийиш.
Каржылоо

БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу үчүн адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.
Ошентип, Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
начар

окуучулардын

жүрүшүндө

БЖББ БЫЖББПты

бузулуулары жок ар бир

көрүүсү

ишке ашыруунун

окуучуну

каржылоого

караганда жогору болушу мүмкүн. Инклюзивдик класска адамдык
жана материалдык ресурстарга нормативдик чыгымдар, класста
психикалык
чектелген

ар

жана
бир

физикалык

д ен

2 окуучуга,
1600

соолугунун
бүт мектептин

мүмкүнчүлүгү
бюджетинде

караганда

3%

га

чыгымдарды

ашырбастан,

Республикасынын мыйзамдарына ылайык
Башталгыч

билим

ылайыкташтырылган
ишке

ашыруунун

жалпы

Кыргыз

эсептелген.
берүүнүн

болжолдуу

берүүчү

программаны

билим

материалдык -техникалык

шарттарына

талаптар
Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

анын

аймактарды, ошондой эле

ичинде

түзөтүү -өнүктүрүүчү

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

нормаларга

жана

өрт

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек.
Акыл-эсинде жеӊил артта кал уусу бар
окуучулар

үчүн

БЖББ

БЫЖББПты

материалдык-техникалык

шарттар

окуучулардын атайын билим берүү
берүүсү зарыл, бул

көрүүсү

начар

ишке

ашыруу

бул

категориядагы

муктаждыктарына

үчүн
жооп

окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти

уюштурууга; окутуу үчүн режимди уюштурууга; окуучунун жумуш
ордун

уюштурууга;

окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу

материалдары жана көрсөтмө куралдарга

атайын

мүнөздүү

талаптарды коюуну шарттайт.
Окуу

процессин уюшт уруу боюнча т алапт ар

1. Класстын толушун а

талаптар.

Инклюзия шартында класста
окуучу,

класстардын толуу даражасы20 -

акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар көрүүсү начар 1 -

окуучудан ашык эмес. Билим берүү уюмунда Интеграциялык класс
болгон учурда жалпы толушу: 9 - акыл-эсинде жеӊил артт а калуусу
бар көрүүсү начар окуучу.
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2. БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу боюнча ишти уюштуруу үчүн

талаптар:


Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

окуучулардын

сез үү

органдарын

системалуу

көрүүсү
жана

начар

максаттуу

өнүктүрүү;


окуу

ишмердүүлүгүн

туруктуу

жа на

максаттуу

жетекчилиги

окуучулардын окуу -билүү ишин педагогикалык

башкаруунун

туруктуулугунун

зарылдыгын,

түздөн -түз

педагогикалык башкаруу пайдаланууну, алгоритмдерди пайдалануу
билдирет;


окуучулар

муктаждык
мугалим

(билим

менен
берүү

дайыма

жараянынын

пикирлешүүгө
бардык

болгон

баскычтарында

окуучулар менен дайыма кайчылаш пикир болушу керек:

умтулуу,

билимге,

жөндөмгө

жана

тажрыйбага,

окуу

материалдарын түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана
жашоонун

жолдору тууралуу өркүндөтүү, камсыз

кылуу жана

колдонмо);


окуучулардын

атайын окутуу жана таанып -билүүчүлүк

ишин уюштурууда атайын ыкмаларды пайдалануу зарыл:
 иштин

ырааттуулугун

айырмалоо

үчүн

усулдук

көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды
айрым

элементтерине

бөлүүдө

жана

чогултууда

кадамдарды берүү, андан кийин бир тараптуу иштеп,
аларды

бириктирүү;

көрүү,

угуу

жүзүндө

иш

маалыматты

айкалыштыруу ыкмалары;
 оозеки

жана

жазуу

ыкмаларынын

айкалышы; көрүү жана тийип сезүүнүн чарчоосун алып
салуу ыкмалары;
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 атайын белгилерге жана унификацияга (сигнал картасы)
түшүндүрмөлөрдү берүү ыкмалары;


изилдөөчү объекттердин жана процесстердин маанилүү
белгилерин бөлүү ыкмалары,



негизги предметтик түшүнүктөрдүн сапатын аныктоо
ыкмалары,

 Демонстрациялык

көрсөтмөлөрдү

тажрыйбаларга же

лабораториялык

өз алдынча иштерге алмаштырууну

уюштуруу,


объектилерди
уюштуруу

тандап

ыкмаларын,

алуу

менен

байланышкан

окууч улардын

иш

түрлөрүн тандоо менен, максаттуу түрдө

каттоо

маалымат

алуу үчүн шарттарды түзүү,


мугалимдин кебин конкреттештирүү ыкмалары;

 физикалык иш аткаруунун режимин сактоо (карама каршылыктарды эске алуу менен)


ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

салыштырмалуу
начар

чект елбеген

Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар

окуучулар үчүн

адаптациянын жыйынтыктоо

аткарууда (алардын билим алуунун



көрүүсү
иштерин

өзгөчө муктаждыктарына

жараша) текст жана сүрөт материалдык,
убакытты 2 эсеге

окуучуларга

ишти

аткаруу үчүн

көбөйтүү окуучунун оозеки өтүнүчү менен):

ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө

байланыш жана иштөө зарылдыгы. сокур окуучунун ата -энеси
менен жетишкендиктерин талкуулоо үчүн жок дегенде бир аптада
мектепте 20 мүнөттүк жыйын .
Мейкиндикт и уюшт урууга т алапт ар
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(БЫЖБПтын 2 -бөлүмүн караӊыз)
Окуунун убакытт ык режими
Жалпы билим берүүчү сабактын узактыгы учурдагы

СанЭжК

тарабынан аныкталат.
Сабактын ортосунда эс алуу көнүгүүлөрү өткөрүлөт (СанЭжК
талаптарына

ылайык)

булчуӊдардын

чыӊалуусун

жардам берген жана көрүү чыӊалуусун

бошотууга

бошотууга жардам берчү

көнүгүүлөр (сокур окуучулардын сакталган көрүүсүн) жана көрүү
чыӊалуусун

алдын алууга жардам берчү көнүгүүлөрдү

окуучулардын

сакталган

көрүүсүн)

мүнөттөрү өткөрүлөт. Көнүгүүлөр

камтыган

дене

(сокур
тарбия

балдардын көрүүсүнүн абалын

(көз оорулардын клиникалык түрлөрүн, карама -каршылыктарды,
дарылоо этабын) эске алуу шарты менен жүзөгө ашырылат.
Жумуш

ордун уюшт уруу боюнча т алапт ар (БЫЖБПтын 2-

бөлүмүн караӊыз)
Окут уунун т ехникалык каражаттарына т алапт ар (БЫЖБПтын
2-бөлүмүн караӊыз)
Окуу кит епт ери , окуу куралдары, окуу куралдар жана
дидакт икалык мат ериалдарга, көрсөт мө куралдарга т алапт ар
Көрүүсү

начар окуучуну окутуунун жүрүшүндө колдонулушу

керек:
1) атайын окуу китептери: ден -соолугунун мүмкүнчүлүгү боюнча
эч кандай чектөөлөр ү жок балдар үчүн окуу китептеринин
негизинде, бирок көрүүсү начар
муктаждыктарын

окуучулардын билим алуу

канааттандырган

басылып чыккан, масштаб 1/2;
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(чоӊойтулган

арибинде

көрүүсү начар окуучулардын

таанып-билүүчүлүк ишинин өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган
окуу-усулдук апп арат менен жабдылган;
2) окуу куралдар: кара (окуу материалдарын жазуу үчүн) жана
жашыл (көркөм эмгектер
торчо

жана

сызык

үчүн) пасталары менен

дептерлер,

алар

калем;

врач–офтальмологдун

сунушу боюнча атайын сызылууга тийиш;
3)

көрүүсү начар окуучулардын типологиялык жана жеке көрүү
мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен аткарылган жеке
куралдары жана көрсөтмө куралдар
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окуу

ПСИХИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ АРТТА КАЛГАН БАЛДАРДЫ
ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ

БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ
ПРОГРАММАСЫ (ЖББЫБП)

ПСИХИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ АРТТА КАЛГАН БАЛДАРДЫ
ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ

БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ
ПРОГРАММАСЫ (ЖББЫБП)
(ВАРИАНТ 7.2)
1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
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Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы
билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган
БЫББП)

болжолдуу программасы

(мындан ары - БЖБ

ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын

башталгыч билим берүү мам лекеттик билим берүү стандартынын
талаптарына ылайык түзүлгөн жана психикалык өнүгүүсү артта
калган

окуучулардын

жекече, жаш курак жана типологиялык

өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү

муктаждыктарын эске

алуу менен ылайыкташтырылган билим берүү нүн программасы.
Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн БББ

ЖЫББП билим берүү ишмердүүлүгүн

Стандартка ылайык жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
психикалык

өнүгүүсү

ылайыкташылган

артта

болжол дуу

инклюзия идеялары боюнча иштеген

калган

окуучулар

программасынын

үчүн

негизинде,

билим берүү уюму (мындан

ары ББУ) тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана бекитилет.
Психикалык
ЖЫББП

өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн

билим берүүнүн мазмунун, күтүлүүчү

БББ

натыйжаларды,

жана ишке ашыруу шарттарын Кыргызстандын жалпы билим берүү
системасы үчүн

аныктайт.

Психикалык өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн жалпы
билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган болжолдуу программасынын тү зүмү.
Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн

жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу программасынын түзүмү Стандартка
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ылайык 3 бөлүмдү камтыш керек: максаттуу, мазмундук жана
уюштуруучу.
Максаттуу бөлүм БЖБ БЫББПты ишке ашыруунун жалпы
дайындоосун, максатарын, милдеттерин жана психикалык өнүгүүсү
артта калган окуучулар үчүн
күтүлүүчү

БЖБ БЫББПты ишке ашыруудагы

натыйжаларды,

о.э.

бул

максаттарга

жана

жыйынтыктарга жетүүнүн жолдорун аныктайт.
Максаттуу бөлүм өзүнө камтыйт:
-түшүндүрмө катты
-

психикалык

өнүгүүсү

артта

калган

окуучулар

үчүн

БББ

ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн пландаштырылган натыйжалары
билим

-башталгыч

ылайыкташылган

берүү

боюнча

болжолдуу

жалпы

билим

программасын

берүүнүн

өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы.
Мазмундуу бөлүк психикалык өнүгүүсү артта калган окуучулар
үчүн

жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч билим

берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасынын мазмунун
аныктайт

жана

натыйжаларга

предметтик,

жетишүүгө

вариантына жараша

метапредметтик,

багытталган

(ЖББ

инсандык
БББЫБПтын

мазмундуу бөлүк жалаң гана инсандык

жана

предметтик натыйжаларга жетишүүгө багытталган болушу мүмкүн)
төмөнкү программаларды камтыйт:
 окуучулардын
жараша

универсалдуу

(ЖББ БББЫБПтын вариантына

- негизги окутуу кыймылдары)

калыптандыруу программасы;
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окуу кыймылдарын

 жекече окуу сабактардын, түзөтүү -өнүктүрүүчү

аймактын

курстарынын программасы;


психикалык өнүгүүсү артта калган окуучулар ды коомдук жана

адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасын
(ЖББ БББЫБПтын вариантына жараша );
 экологиялык

маданият,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы;
 коррекциялык (түзөтүү) иштин программасы;
 сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн программасы.
Уюштуруу бөлүгү камтыйт:


предметтик жана түзөтүү - өнүктүрүү жаатында, сабактан
тышкаркы иш-чаралардын багыттарын камтыган башталгыч
билим берүүнүн окуу планын;



Стандарт

талаптарына

ылайык

ЖББ

БББЫБПтын

ишке

ашыруу үчүн шар ттардын системасын.
Психикалык

өнүгүүсү

артта

калган

окуучулар

үчүн

башталгыч билим берүүнүн окуу планы (мындан ары –Окуу
план) ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун негизги уюштуруучу
механизми болуп эсептелет.
Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучулар үчүн

ж алпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу программасы Стандартка ылайык

балдардын жаш курак

өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим берүү

муктаждыктарын эске алуу менен
ЖББ БББЫБПты иштеп чыгуунун

негиздерин е жекече, топтоо

жана ишмердүүлүк мамилелери салынды.
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3.1. Максаттуу бөлүм
3.1.1. Түшүндүрмө кат
Психикалык өнүгүүсү артта калган балдарды жалпы билим
берүү боюнча башт алгыч билим берүүнүн ылайыкт ашылган
болжолдуу программасынын ишке ашыруу максат ы.

Психикалык

өнүгүүсү артта калган балдарды

жалпы билим

берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн
ылайыкташылган
максаты

—

социалдык

болжолдуу

психикалык

жана

программасынын

ишке

ашыруу

өнүгүүсү артта калган окуучулардын

маданий

тажрый баны

өздөштүрүүнү

камсыз

кылуучу, өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн канааттандыра турган
шарттарды

түзүү

аркылуу,

ден -

соолугунун

мүмкүнчүлүгү

чектелген окуучулардын мамлекеттик билим берүү стандартынын
талаптарын аткаруу.
Уюм

тарабынан

окууучуларга (БББП)
алдыга

коюлган

Психикалык

өнүгү үсү

артта

калган

иштеп чыгууда жана ишке ашырууда

максаттарга

жетүү

үчүн

төмөнкү

негизги

милдеттерди карайт:
 Психикалык өнүгүүсү артта калган окуучунун үй -бүлөдө жана
коомдо кабыл алынган
баалуулуктарга

ылайык,

(адеп-ахлактык,
интеллектуалдык,

адептик жана коомдук
инсандык

эстетикалык,
физикалык)

ар

тараптуу

өнүгүүсүн

социалдык -инсандык,
камсыз

маданиятын калыптандыруу
 окуу ишин өздөштүрүүсүнө түрткү берүү;
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–маданий

кылган

жалпы

 окуучулардын ден -соолугун сактоо жана чыңдоо;
 Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучулардын БББПны

өздөштүрүүсүндө

алардын

өзгөчө

билим

берүү

муктаждыктарын, ошондой эле жекече өзгөчөлүктөрүн жана
мүмкүнчүлүктөрүн
натыйжаларга
 Психикалык

эске

алуу

менен

пландаштырылган

жетишүү;
өнүгүүсү артта калган окуучулардын

өзгөчө

билим берүү муктаждыктарын канааттандыруу үчүн жагымдуу
шарттарды түзүү;
 Психикалык
билүү

өнүгүүсү артта калган окуучулардын таанып -

ишмердүүлүгүнүн

өзгөчөлүктөрүнүн

терс

таасирин

минимизациялоо;
 Башталгыч

жалпы билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз

кылуу;
 жалпы

башталгыч

жана

негизги

жалпы

билим

берүү

ырааттуулугун камсыздоо;
 билим берүү процессинде иштиктүү типтеги заманбап билим
берүү технологияларын пайдалануу;


клуб,

секция,

түйүндүк

өз

студия системасын колдонуу (анын ичинде
ара

аракеттенүү

уюштуруу

формаларынын

негизинде) менен коомдук пайдалуу иштерин жүргүзүү, сүрөт
чыгармачылыгын
ишмердүүлүгүн,

уюштуруу,
спорттук –ден

соолукту

комдук –пайдалуу
чыңдоо

иштерин

уюштуруу,спорттук, чыгармачылык ж.б. мелдештерин өткөрүү
аркылуу психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү жана шыктарын табуу;
 Окуучулардын,
өкүлдөрүнүн),

алардын

ата -энелеринин

педагогикалык
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(мыйзамдуу

кызматкерлердин

жана

коомчулуктун

мектептин

ички

социалдык

чөйрөсүн

долбоорлоодо жана өнүктүрүүдө катышуусун уюштуруу;
Психикалык
берүү

өнүгүүсү артта калган балдарды
боюнча

жалпы

билим

берүүнүн

башталгыч билим
ылайыкташылган

болжолдуу программасын калыптандыруунун принциптери жана
мамилелери 1. Жалпы жоболор бөлүмүндө көрсөтүлгөн.

Психикалык өнүгүүсү артта калган балдарды башталгыч
билим берүү

боюнча жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган

болжолдуу программасынын жалпы мүнөздөмөсү.

Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын жалпы билим
берүү

программасы

ылайыкташылган
соолугунун

боюнча

башталгыч

билим

болжолдуу программасы (вариант

мүмкүнчүлүгү

чектелген

окуучулардын

берүүнүн
7.2.), ден башталгыч

билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына,
башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу

программасынын түзүмүнө, өздөштүрүү жыйынтыктарына жана аны
ишке ашыруу шарттарына ылайык түзүлгөн.
Вариант 7.2. психикалык
окутууну

өнүгүүсү артта калган окуучулар,

аяктаган учурга карата ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү

боюнча чектөөлөрү болбогон окуучулардын жетишкендиктерине
салыштырмалуу, билимди пролонгацияланган (узартылган) окуу
мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.
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БББ

ЖББЫБП

психикалык

өнүгүүсү

окуучуларды, алардын жеке мүмкүнчүлүктөрү н,

артта

калган

психофизикалык

өнүгүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен,

өнүгүү бузууларын

түзөтүүнү (коррекциялоону) жана социалдык

камсыздоочу билим

берүү программасы.
БББ ЖББЫБП башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим
берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасы нын түзүмүнө,
өздөштүрүү жыйынтыктарына жана аны ишке ашыруу шарттарына
ылайыкташууну болжолдойт.
Психикалык
ЖББЫБП

өнүгүүсү

жалпы

коррекциялык

артта

билим

багыттуулукту

калган

балдар

үчүн

берүү

процессинин

камсыз

кылууну,

БББ

учурунда

анын

өзгөчө

уюштурууну: окутуунун узартылган мөөнөтүн, жеке жана топтук
коррекциялык

сабактарын

жүргүзүүнү,

социалдык

компетенцияларды калыптандырууга көңүл буруунун негизинде
окуунун мазмунун өзгөчө түзүмдөштүрүүнү болжолдойт.
Психикалык

өнүгүүсүндө артта калулары бар окуучулардын

жалпы башталгыч билим алуу мөөнөтү, аталган категориядагы
окуучулардын

психофизиологиялык

мүмкүнчүлүктөрүн

жана

жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен узартылат жана 5 жылды
түзөт (биринчи кошумча классты милдеттүү киргизүү менен).

БББ ЖББЫБПты ишке ашыруу
калган

окуучулар,

соолугунун

окутууну

мүмкүнчүлүгү

психикалык

аяктаган
боюнча

өнүгүүсү артта

учурга

карата

чектөөлөрү

ден -

болбогон

курдаштарынын жетишкендиктерине салыштырмалуу билимди алат,
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бирок

Стандартта көрсөтүлгөн пролонгация ланган (узартылган)

календардык окуу мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт
«Салыштырмалуулук»
жана

көндүмдөрдүн

негизги сабактар боюнча билимдин

көлөмү,

негизги

мазмунундун

ашыкча

талаптарын кыскартуунун эсебинен жоюлганынан түзүлөт.
Психикалык
ББЫПтын

өнүгүүсү артта калган окуучулар

үчүн БЖБ

7.2. варианты ар түрдүү формаларда ишке ашырылат:

башка окуучулар менен бирдикте, өзүнчө класстарда, топтордо, же
билим берүүчү башка уюмдарда.
Билим берүүчү уюм ушул вариантка тийиштүү жан а ушул
категориядагы окуучуларга талап кылынган окутуу жана тарбиялоо
шарттарын

камсыз кылууга тийиш.

ПӨК үчүн БЖБ ББЫПты өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн камсыз
кылуу үчүн, , билим берүү ишин жүргүзгөн бир нече уюмдардын,
ошондой эле башка уюмдардын, ресу рстарын пайдалануу аркылуу,
билим

берүү

программаларынын

тармактык

формасы

ишке

ашырылышы мүмкүн.
ПӨК үчүн БЖБ ББЫПтын вариантын аныктоо ПМПКнын
комплекстүү

психологиялык -медициналык-педагогикалык

текшерүүсүнүн

жыйынтыгына

таянган,

сунушунун

негизинде,

жекече өнүгүү планын эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

Окутуу

процессинде

окуп

жаткан

программанын

вариантынан башка программага өтүү мүмкүндүгү
ПМПКнын сунушунун негизинде).
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бир

сакталат (

ПӨК

үчүн

вариантына

БЖБ

өтүүсү

ББЫПтын

бир

окуучулардын

вариантынан

ата -энесинин

экинчи

(мыйзамдуу

өкүлдөрүнүн) макулдугу жана ПМПКнын сунушунун негизинде,
инсандык,

предметтик

жана

предмет

аралык

жыйынтыктарын

комплекстүү баалоонун негизинде жүргүзүлөт.
Психикалык
берүүнүн

өнүгүүсү артта калган окуучу башталгыч билим

ылайыкташылган

түзүмүндөгү

кандайдыр

болжолдуу

бир

предметти

программасынын

толук

өздөштүрүүгө

жөндөмсүздүгү, БББ ЖББЫБПтын 7.2. вариантын

тандоого же

улантууга тоскоолдук кылбашы керек, себеби бул категорияд агы
окуучулардын
тоскоолдук
буруунун,

программаны
кылуучу

толук

ишке

өздөштүрүүгө

жөндөмдүүлүгүнүн

кыймыл-чөйрөнүн,

көндүмдөрүнүн

кандуу

окуу,

(дислексия,

жазуу,

дисграфия,

жана

көңүл

арифметикалык
дискалькулия)

спецификалык бузулуулары болушу мүмкүн.
ПӨК

балдарда

кыйынчылыктар
коштоону

ишке

программасынын

пайда

БББ
болсо

ашыруучу
түзүмүн

ЖББЫБПты

өздөштүрүүдө

психологиялык -педагогикалык

адистер
тийиштүү

коррекциялык
багыт

менен

иштин
ыкчам

толуктоого милдеттүү.
Окуунун
жүрүшүндө
психикалык

же/жана курдаштары менен ө з ара аракеттенүүнүн
туруктуу

кыйынчылыктар

пайда

болгон

учурда,

өнүгүүсү артта калган окуучу ПМПКга, анын андан

ары окутуу, анын өзгөчөлүктөрү жана билим алуу муктаждыктарын
эске алуу менен жекече окуу планы боюнча окутууга которуу
зарылчылыгы боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн комплекстүү
текшерүүгө жиберилет.
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БББ

ЖББЫБПты

предметтик

(варианты

натыйжаларды

билим

7.2),
жана

өздөштүрүүнү
көндүмдөрдү

түзгөн

баалоого

карата жалпы мамилелерди салттуу түрдө бүтүндөй сактап калууга
сунушталат.
Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучу учурлук, аралык

жана мамлекеттик жыйынтыктоочу
өтүүгө

укуктуу,

психикалык
алуу

бул

учурда

аттестацияны башка формада

аттестациянын

жол -жоболоруна

өнүгүүсү артта калган окуучулардын өзгөчө билим

муктаждыктарына

жараша,

жана

учурдагы

объективдүү

кыйынчылыктарына байланыштуу өзгөртүүлөрдү киргизүү талап
кылынышы мүмкүн.
Башталгыч, жалпы билим берүүнүн баскычындагы учурлук,
аралык жана жыйынтыктоочу аттестациялоо психикалык
артта калган окуучуда

өнүгүүсү

жазуу, окуу жана эсеп боюнча

мүмкүн

болуучу өзгөчө кыйынчылыктарды эске алуу менен жүргүзүлүүгө
тийиш,

ошону

менен

ылайыкташылган

бирге

бул

болжолдуу

башталгыч

билим

программасынын

берүүнүн
вариантын

алмаштырууга негиз болбошу керек. Билим бе рүү программасынын
мазмунун

өздөштүрүү

ийгилиги

жөнүндө

жыйынтык,

жеке

динамиканын оң болушунун негизинде чыгарылышы керек.
Окуучулар академиялык
белгиленген

мөөнөттө

карыздар пайда болгон учурдан тартып,
аларды

жок

кылышпаса,

алардын

ата -

энелеринин (мый замдуу өкүлдөрүнүн) макулдугу менен кайталап
окутууга калтырылышат, же ПМПКнын сунушуна ылайыкк БББ
ЖББЫБПтын башка вариантына, же жекече план боюнча окутууга
которулушат.
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ПӨК балдар үчүн башт алгыч билим берүүнүн болжолдуу
ылайыкт ашт ырылган жалпы билим берүүчү программаны ишке
ашыруунун кадрдык шарттарына т алапт ар.

Башталгыч

жалпы

билим

өнүгүүсү артта калган

берүүчү

кесиптик

психикалык

окуучулар үчүн БЖББ БЫЖББПты ишке

ашырган педагогикалык кызматкерлердин
боюнча

уюмда

деңгээли

тийиштүү

ар бир кызмат орду
кызмат

орундарынын

квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө жооп бериши керек.
Педагогикалык

кызматкерлери:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими,

дене

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
олигофренопедагогика

жаатында

адистиктерин

жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Мугалим-дефектолог

(

олигофренопедагог)

багытындагы «Түзөтүү педагогикасы»

«Педагогика»

профили боюнча жогорку

кесиптик билими же "Атайын билим берүү"

багыты боюнча

«мугалим-дефектолог» адистигине (бакалавр же магистр даражасы,
же адистиги боюнча) ээ болушу керек;
Түзөтүүчү ишинин программасын ишке ашыруу үчүн
кандай кесиптеги жана даярдыктагы

ар

мугалимдердин кесиптик

даярдыгы бар адамдар 200 сааттан кем эмес билим берүү боюнча
кайра даярдоодон өтүшү керек.
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Жетектөөчү
орто

жана

кызматкерлер
жогорку

(а дминистративдик персонал)

кесиптик

билими

менен

бирге

олигофренопедагогика тармагында квалификациясын жогорулатуу
боюнча документи болушу керек.
Башталгыч жалпы билим берүүчү уюмда сихикалык
артта калган

окуучуларды б ашка окуучулар менен бирге окутууда

БЖББ БЫЖББПты ишке ашырууда
Педагогикалык
мугалими,

өнүгүүсү

музыка

кесиптик шарттарга талаптар.

кызматкерлер:
мугалими,

көркөм

башталгыч
өнөр

класстардын

мугалими,

дене

тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кесиптик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Жетектөөчү

кызматкерлер

(административдик персонал)

орто жана жогорку кесиптик билими менен бирге инклюзивдик
билим берүү

жаатында квалификациясын жогорулатуу

боюнча

документи болушу керек.
ПӨК

үчүн

башт алгыч

билим

берүүнүн

болжолдуу

ылайыкт ашт ырылган жалпы билим берүүчү программаны ишке
ашыруунун финансылык шарттарына т алапт ар
Каржылык камсыздоо
вариантына

ПӨК үчүн БЖББ БЫЖББПтын ар бир

аныкталган материалдык -техникалык жана кадрдык

шарттардын өзгөчөлүгүнө ылайык келүүгө тийиш.

1618

Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Вариант 3.1. Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучу

ден

соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын
чөйрөсүндө ошол

эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп

божомолдоого болот.
муктаждыктарына
берүүнүн

ПӨК балдар үчүн атайын билим берүү

ылайыкташтырылган

болжолдуу

берүүчү программа

башталгыч

ылайыкташт ырылган
каралышы керек, ал

билим

жалпы

билим

программаны ишке

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз
кылуу үчүн, АСБүчүн БЖББ БЫЖББПты
жүрүшүндө

программанын структурасына

программасын

ишке ашыруунун
коррекциялык

милдеттүү түрдө киргизүү

иштин

адист ердин атайын

сапаттуу түзүмүн талап кылат;
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү

чектелген

камсыздоону

бир

окуучу

үчүн

Каржылык

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга тийиш.
Каржылоо

БЖББ БЫЖБ БПты

ишке ашыруу үчүн адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.
Ошентип,
үчүн

БЖББ

ден

соолук

мүмкүнчүлүгү

БЫЖББПты

бузулуулары жок ар бир

ишке

окуучуну

чектелген

ашыруунун

ок уучулар
жүрүшүндө

каржылоого караганда жогору

болушу мүмкүн. Инклюзивдик класска адамдык жана материалдык
ресурстарга

нормативдик

чыгымдар,
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класста

психикалык

жана

физикалык ден с оолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2
окуучуга,

бүт

мектептин

бюджетинде

караганда

3%

га

чыгымдарды ашырбастан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык

эсептелген.

ПӨК балдар

үчүн башт алгыч билим берүүнүн болжолдуу

ылайыкт ашт ырылган жалпы били м берүүчү программаны ишке
ашыруунун материалдык -т ехникалык шарттарына т алапт ар

Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык
предметтик

аймактарды,

анын

аймактарды, ошондой эле

ичинде

түзөтүү -өнүктүрүүчү

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

нормаларга

жана

өрт

коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек.
ПӨК балдар үчүн БЖББ БЫЖББПты
материалдык-техникалык

шарттар

окуучулардын атайын билим берүү
берүүсү зарыл, бул

ишке ашыруу үчүн
бул

категор иядагы

муктаждыктарына

жооп

окуу жараянын уюштурууга; мейкиндикти

уюштурууга; окутуу үчүн режимди уюштурууга; окуучунун жумуш
ордун

уюштурууга;

окуу китептерине, окуу куралдарына, окуу

материалдары жана көрсөтмө куралдарга

атайын

мүнөздүү

талаптарды коюуну шарттайт.

Окуу

жараянын уюшт уруу боюнча т алапт ар

1. Класстын толушуна

талаптар.

Инклюзия шартында класста класстардын толуу даражасы 2 -3
психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучуда н ашык
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эмес.

Класстын

жалпы толушу: Психикалык

окуучу бар болсо

өнүгүүсү артта калган

2

20дан ашык эмес ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген окуучу болушу керек.
2.

ПӨК балдар үчүн БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу боюнча

ишти уюштуруу үчүн талаптар:
 Психикалык
дайыма

өнүгүүсү артта калган

пикирлешүүгө

болгон

окуучулар менен

муктаждык

(билим

жараянынын бардык баскычтарында мугалим

окуучулар

менен дайыма кайчылаш пикир болушу керек:
билимге,

берүү

умтулуу,

жөндөмгө жана тажрыйбага, окуу материалд арын

түшүнүү (ойлоо), билим алууга, көндүмдөрүн жана жашоонун
жолдору

тууралуу

өркүндөтүү,

камсыз

кылуу

жана

туруктуу

жана

колдонмо);


ПӨК

балдар

окуу

ишмердүүлүгүн

максаттуу жетекчилиги ПӨК балдардын

окуу -билүү ишин

педагогикалык башкаруунун туруктуулу гунун зарылдыгын, түздөн түз

педагогикалык

башкаруу

пайдаланууну,

алгоритмдерди

өнүгүүсү артта калган

окуучулардын

пайдалануу билдирет;


Психикалык

атайын окутуу жана таанып -билүүчүлүк ишин уюштурууда атайын
ыкмаларды пайдалануу зарыл:

иштин ырааттуу лугун

айырмалоо

үчүн усулдук көрсөтмөлөрдү жана багыттарды, окуу материалдарды
айрым элементтерине бөлүүдө жана чогултууда кадамдарды берүү,
андан кийин бир тараптуу иштеп, аларды бириктирүү; көрүү, угуу
маалыматты айкалыштыруу ыкмалары; оозеки жана жаз уу жүзүндө
иш ыкмаларынын айкалышы; психикалык тез чарчоосун алып салуу
ыкмалары; атайын белгилерге жана унификацияга (сигнал картасы)
түшүндүрмөлөрдү

берүү

ыкмалары;

физикалык

иш

аткаруунун

режимин сактоо (карама -каршылыктарды эске алуу менен)
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ден соолук мүмкүнчүлүктөрү

салыштырмалуу
иштерин

ПӨК балдар үчүн

аткарууда

(алардын

чектелбеген

окуучуларга

адаптациянын жыйынтыктоо
билим

алуунун

өзгөчө

муктаждыктарына жараша) текст жана сүрөт материалдык,
аткаруу үчүн убакытты 2 эсеге

ишти

көбөйтү ү окуучунун оозеки

өтүнүчү менен):


ата-энеси менен дайыма түздөн -түз жана кыйыр түрдө

байланыш жана иштөө зарылдыгы. Психикалык
калган

өнүгүүсү артта

окуучунун ата -энеси менен жетишкендиктерин талкуулоо

үчүн жок дегенде бир аптада мектепте 20 мүнөт түк жыйын .

Психикалык

өнүгүүсү

артта

калган

окуучулардын

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмөсү.

Психикалык өнүгүүсү артта калган окуучу - бул психологиялык
өнүгүүсүндө кемчиликтерге ээ, ал бузулуулар окутуунун атайын
шарттары түзүлмөйүн билим алууга тоскоол кылат жана

ПМПК

тарабынан ырасталган.
Психикалык

өнүгүүсү

артта

калган

окуучулардын

категориясы ден- соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын
арасында эӊ көп сандагы жана түзүмү боюнча бир өӊчөй эмес топ.
Психикалык

өнүгүүнүн артта калуусунун

пайда болуу

себептери болуп борбордук нерв системасынын функционалдык
жетишсиздиги, өнөкөт соматикалык оорулар, конституционалдык
факторлор, тарбиялонун жагымсыз шарттары,
социалдык депривация болушу мүмкүн.
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психикалык жана

Этиологиялык
бузулуулардын

факторлордун

олуттуу диапазонун:

ушундай

ар

түрдүүлүгү

өнүгүү абалынын курактык

ченемдерге жакын деңгээлинен, акыл эси кемдүүлүктөн айырмалап
кароочу абалга чейинкисин шарттайт.
ПӨК

балдар

жетишсиз

психологиялык
(окуу

таанып

билүү

жөндөмдүүлүктөрү,

өнүгүүнүн спецификалык бузулуулары менен

көндүмдөрү,

речь

ж.б.),

жүрүм -турумдун

жана/же

ишмердүүлүктү уюштуруунун бузулуулары менен шартталган окуу
программаларын

өздөштүрүү дө

кыйынчылыктарга кездешишет.

ар

кандай

Психикалык

деӊгээлдеги

өнүгүүсү артта

калган окуучулардын баардыгына жалпы: жогорку психикалык
функцияларынын

өнүгүүсүндөгү

ар

башка

даражада

көрүнгөн

кемчиликтер, таанып -билүү ишинин калыптанышынын жайлыгы же
текши эместиги, эркин өзүн - өзү жөнгө салуунун кыйынчылыктары
болуп саналат.
Көп

учурда

моторикасынын,

бул
көрүп

окуучулардын
кабылдоо

кеп

жана

жана

майда

мейкиндикте

кол

багыт

алуусунун, акыл ишке жөндөмдүүлүгүнүн, эмоциялык чөйрөсүнүн
бузулуусу бай калат.
Мектепке

келген психикалык

өнүгүүсү артта калган

баланын психикалык өнүгүшүнүн деңгээли, баштапкы бузулуунун
(эреже катары жаратылышы боюнча биологиялык) мүнөзүнөн жана
көрүнүү

даражасына

гана көз каранды эмес, мектепке чейинки

окутуунун жана тарбиялоонун сапатына дагы көз каранды.
Психикалык

өнүгүүсү

артта

калган

окуучулардын

өнүгүүсүндөгү айырмачылыктардын диапазону абдан кеӊири – иш
жүзүндө

ойдогудай

өнүгүп

келе
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жаткан,

убактылуу

жана

салыштырмалуу оңой жок кылынган кыйынчылыктарга ээ бо луудан,
инсандык жүрүм-турум жана когнитивдүү чөйрөдө түзүмү жагынан
татаал

бузулууларга

чейин

бар.

Аталган

категориядагы

окуучулардын арасында нормалдуу өнүккөн курдаштары менен
бирдикте атайын колдоонун жардамы менен

тең окууга жөндөмдүү

окуучулар дагы, системалуу жана комплекстүү (психологиялык медициналык-педагогикалык)

атайын колдоого муктаж дагы

окуучулар бар.
Психикалык

өнүгүүнүн артта калуунун түзүмүндөгү ар

түрдүүлүк, билим алууда жана өзүнүн билим берүү каттамдардын
аныктоодо атайын кол доонун көп
психикалык

өнүгүүсү

мүмкүнчүлүктөрүнө

түрдүүлүгүнүн аныктайт жана
артта

калган

окуучулардын

жана муктаждыктарына жараша шарттарды

түзүп, билим алуудагы психикалык өнүгүүсүнүн жана окууну
өздөштүрүүгө

жөндөмдүүлүктүн төмөндүгү менен шартт алган

кыйынчылыктарды жеӊип,

теңтуштары менен бирдей мөөнөттө

билим берүүгө багыттайт.
Психикалык
жалпы билим

өнүгүүсү артта калган окуучуларга башталгыч

берүү программаларын дифференциациялоо

бул

категориядагы балдардын психикалык өнүгүүсүнүн мү нөзүнө жана
бузулуунун түзүмүнө жараша
өнүгүүсү

артта

калуунун

программасынын вариантын

түзүлүүсү

вариантын

зарыл.

чектөө

Психикалык
билим

берүү

сунуштоо ПМПКга жүктөлөт.

БББ ЖББЫБП (вариант

7.2.) боюнча

окутуунун жалпы

багыттары төмөнкүдөй болушу мүмкүн.
БББ ЖББЫБПты (варианты 7.2)

психикалык

өнүгүүсү артта

калган окуучулардын төмөнкүлөрүнө: өнүгүү деңгээли курактык
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ченемдерден бир нече төмөн, артта калуу өзүнчө

функцияларда

бүтүндөй же локалдуу болушу мүмкүн (таанып -билүү ишинин жай
темпи же текши эмес калыптанышы)

даректелиши мүмкүн. Бул

балдарда мектеп ченемдерин жана мектеп адаптациясын бүтүндөй
тигил же бул даражада кыйындатуучу көңүл буруу, эс -тутум, кабыл
алуу ж. б. таанытуучу процесстердин, акыл ишке жөндөмдүүлүгүн
жана

иш-аракеттин

белгиленет.
көзөмөл,

максаттуу

Жүрүм -турум менен

өзүн -өзү

калыптанган.

жөнгө

Окутуучулук

көп учурда тандалма
абалына,

багытталышынын

бузулуулары

иш-аракетиндеги эрктүүлүк,

салуу

эреже

катары

жетишсиз

көбүнчө канааттандыраарлык, бирок

жана туруксуз, актуалдуу эмоционалдык

иш-аракеттин

түрүнүн

татаалдык

деңгээлине

жана

субъективдүү жагымдуулугуна көз каранды.
Эмоциялык

жөнгө салуунун бузулуусу, гиперактивдүүлүк,

ошондой эле социа лдык ченемдерди жетишсиз түшүнүү менен
байланышкан жүрүм-турумдун бузулуулары болушу мүмкүн.
Демек,

психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген окуучулар

деп

салттуу түрдө жогорку психикалык функциясы бир калыпта эмес,
жай өнүккөндүгү менен мүнөздөлгөн, таанып билүү ишмердиги
жетишсиз,

эмгекке

жарамдуулугунун

деңгээли

төмөн,

эмоционалдык-инсандык чөйрөсү өнүкпөгөн полиморфтук топту
айтабыз.

Психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын билим
алуусунун өзгөчө муктаждыктары.
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Ден-соолук

мүмкүнчүлүктө рү

чектелген

окуучулардын

ар

түрдүү категорияларынын билим алуусунун өзгөчө муктаждыктары
дагы ар түрдүү, себеби психикалык бузулуунун спецификасы менен
белгиленип, окуу процессин куруунун өзгөчө логикасын аныктайт
жана билим берүүнүн түзүмү жана мазмун унда

чагылдырылат.

Муну менен катар психофизикалык өнүгүүсү ар түрдүү топтордун
өзгөчөлүктөрү

жөнүндө

заманбап

илимий

элестөөлөр,

ден

соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бардык окуучуларга жалпы
мүнөздүү билим алуусунун муктаждыктарын,
билим алуусунун өзгөчө

спецификалык

ошондой эле

муктаждыктарын

бөлүп көрсөтөт.
Билим алуусунун жалпы муктаждыктарына т өмөнкүлөр кирет:
Өнүгүүнүн баштапкы бузулуусун аныктоодон кийин дароо билим
берүүнүн каражаттары менен атайын жардам алуу;
 мектепке чейинки жана мек тептик билим берүү
этаптарындагы

жолун

жолдоочулукту

камсыз

кылуучу,

пропедевтикалык мезгилди белгилөө ;
 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучунун
билим алуу керектөөлөрүнө адекваттуу атайын типтеги же
жалпы билим берүү уюмдарынын шартында жалпы баш талгыч
билим алуу;
 предметтик

облустарынын

мазмуну

аркылуу,

ошондой эле жекече мамиле менен иштөө аркылуу ишке
ашырылып жаткан коррекциялык - өнүктүрүүчү процессинин
үзгүлтүксүздүгүнүн милдеттүүлүгү;
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 баланын педагог жана классташтары менен өз -ара
аракеттенишүүсүн

оптималдаштыруучу

психологиялык

коштоо;


үй-бүлөө

менен билим берүүчү уюмдун өз -ара

аракеттенишүүсүн

оптималдаштыруучу

психологиялык

коштоо;
 билим

берүү

уюмунун

мейкиндигинин

чегин

акырындык менен кеңейтүү.

БББ ЖББЫБПты (вариант

7.2) өздөштүрүп жаткан, психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) балдар үчүн билим алуусунун өзгөчө
спецификалык

муктаждыктарына т өмөнкүлөр кирет:

 Психикалык

өнүгүүсү

кечеӊдеген

(ПӨК)

балдардын

борбордук нерв системасынын (БНС) функцио налдык абалын
жана

психикалык

алсыроо,
тонустун

иштөө

процесстердин

нейродинамикасын

жөндөмдүүлүгүнүн

ылдыйлыгы

ж.

б.)

эске

төмөндүгү,
алуу

менен

(тез

жалпы
өзгөчө

мейкиндикти жана убакытты уюштуруу билим берүү чөйрөсүн
камсыз кылуу;
 БЖБ ББЫПты өздөштүрү ү убактысын 5 жылга чейин узартуу;
 окуу сааттарынын саны жана тиешелүү техникаларды жана
технологияларды пайдалануу, айрым предметтик облустардын
мазмунун

кеңейүү

/

азайтуу

аркылуу

окуу

жараянын

уюштурууга ийкемдүү өзгөрүүлөрдү киргизүү;


билим берүү процессинде чечилүүчү окуу жана таанып -билүү
маселеринин системасын жөнөкөйлөтүү;

 окуу

жараянын психикалык

окуучулардын

билим,

өнүгүүсү кечеӊдеген

көндүм,
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ыктарын

(ПӨК)

өздөштүрүү

өзгөчөлүктөрүн
«кадам

эске

артынан»

окуучунун

алуу

менен

көрсөт үү,

жалпы

уюштуруу

мугалимдин

өнүктүрүүгө,

(материалды

ченем

ошондой

кемчиликтеринин ордун толтурууга көмөк

жардамы,
эле

жеке

кылуучу атайын

методдору, ыкмалары жана каражаттарды пайдалануу);
 билим берүүнүн мазмунун көрсөтмө - натыйжалуу мүнөзү;


психикалык

өнүгү үсү кечеӊдеген

(ПӨК) окуучулардын

таанып-билүү иш-аракетин өнүктүрүү алардын бузулууларын
ордун

толтуруу

(компенсация),

алдын

алуу,

түзөтүүнүн

негизи катары;


окуучулардын

окуу-таанып-билүү

калыптануусун,

ишмердигинин

окуу тапшырмаларды өз алдынча ат каруу

деӊгээлине жетүүгө чейин үзгүлтүксүз контролдоо;


өздөштүргөн
контекстин

билимдер
түшүнүү,

менен
бекемдөө

ээ

болгон

жана

көндүмдөрдүн

жакшыртуу

үчүн

билимдерин

жана

ченемдерин

жана

туруктуу жардам;
 түзүлгөн

жаңы

кырдаалдарга

өз

көндүмдөрүн «которууга»атайын окуту у;
 коомдо

кабылданган

өздөштүрүлгөн

жүрүм -турум

билимдердин,

көндүмдөрдүн

дайыма

такталышынын зарылдыгы;
 таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,
турган предметтик жана коомдук дүйнөгө
жана

кызыгууга

курчап
максат

дем берүү;

 туура жүрүм-турумга жана иш -аракетке дем берүүчү жалаӊ
гана оң каражаттарды пайдалануу;


борбордук

нерв

жүрүм-турумду

системасынын

коррекциялоого
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ишин

жакшыртууга

багытталган,

жана

тийиштүү

дарылоону алууну кепилдик кылуучу комплекстүү коштоо,
ошондой
ордун

эле

эмоционалдык

толтурууга

жана

өнүгүүнүн

жетишсиздигинин

жүрүм -турумдук,

таанып -билүүсүн

өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар
тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;
 өз

иш-аракетин

уюштурууга

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,

жана

туш

келген

жардамды талап кылуу жана

пайдалануу ыктарын калыптандырууга

багытталган атайын

психо коррекциялык жардам;


социалдык
коомдо

контакттардын
бекитилген

калыптандыруу,

чегин

максималдуу

жүрүм -турумдун

иштиктүү

диалог

жана

кеӊейтүү,

көндүмдөрүн
кызматташ тык

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар менен, үй -бүлө, курдаштары
менен)

баарлашуу

каражаттарын

өнүктүрүү

жана

калыптандыруу;


үй-бүлөө

жана

аракеттенишүүсүн

билим

берүү

камсыз

уюмунун

кылуу

(ата -энеси

өз

ара
менен

кызматташууну уюштуруу, коомдук активдүү аба лда, адепахлак жана жалпы маданий баалуулуктарды түзүү үчүн үй бүлө ресурстарынын көбөйүшү).
Атайын билим муктаждыктарын канааттандыруу гана, психикалык
өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучуга сапаттуу билим алууга жол
ача алат.
Мындай жол инклюзивдик би лим берүүдө –

бардык балдардын

ар түрдүү муктаждыктарын камсыз кылуучу, баарына жеткиликтүү
жалпы билим берүү процессин өнүктүрүү.
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3.1.2. Психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген окуучулардын
инклюзия идеялары менен иштеген мектептерде жалпы
башталгыч билим берүүнүн

болжолдуу ылайыкташтырылган

жалпы билим бер үүнүн программасын

өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган натыйжалары

Психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген окуучулардын жалпы билим
берүү

программасы

ылайыкташылган

боюнча

болжолдуу

башталгыч

билим

программасын

пландаштырылган натыйжалары

берүүнүн

өздөштүрүүсүнүн

(мындан ары- БЖБ БЫББП)

ДМЧ окуучуларга башталгыч билим берүүнүн мамлекеттик билим
берүү

стандартында

көрсөтүлгөн

талаптарын

ишке ашыруунун

маанилүү механизмдери болуп эсептелет.
Психикалык
берүү

өнүгүүсү артта калган

программасы

ылайыкташылган
БЫББП)

боюнча

окуучулардын жалпы билим

башталгыч

болжолдуу программасы

өздөштүрүүсүнүн

билим

берүүнүн

(мындан ары - БЖБ

пландаштырылган натыйжалар ар

бир программа боюнча жеке, метапредметтик жана предметтик
натыйжалары жөнүндө жалпы түшүнүкт ү тактап жана

аларды

өнүктүрүү үчүн максаттуу жолду эске алуу менен, окуучулардын
жаш өзгөчөлүгү, ал дынкы максаттары жана баалоо системасы
тарабынан коюлган талаптарга жооп бер үүсү керек.
Инклюзивдик
БЫББПтын
боюнча

идеялар

менен

өздөштүрүүсүнүн

талаптар,

иштеген

мектепте

БЖБ

пландаштырылган натыйжалары

Психикалык

өнүгүүсү

артта

калган

окуучулардын түзөтүү иштеринин программасын өздөштүрүүсүнүн
пландаштырылган натыйжалары боюнча талаптарды камтыйт.
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Алар

инсанга

билдирет,

багытталган

бул алардын

пландаштырылган

билим

тартибин

берүү

ой -ниеттерин

тактоого жардам берип,

натыйжалардын

бардык

компоненттерин

аныктоо жана баалоонун бир системасын камсыз кылат.
Күтүлгөн натыйжалар:


ББ

Мамлекттик

чектелген

стандарты

окуучуларга

талаптарынын

жана

менен

билим

БЖБ

Мүмкүнчүлүгү

берүү

БЫББПты

процессинин

өздөштүрүүсүнүн

баалоо системасыны н ортосундагы байланышты камсыз кылат;


уюмдун

БЖБ БЫББПты

өнүктүрүү үчүн негиз катары

кызмат кылат;


академиялык сабактар жана билим берүү материалдарын
программаларды иштеп чыгуу, ошондой эле БЖБ БЫББПты
окуп жаткандардын өздөштүрүүсүнүн
системасын өнүктүрүү

маанисине

сапатынын кепилдик
жана

негиз болуу

мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Жалпылоо

жана

ишмердүүлүк

пландаштырылган натыйжалардын

мамилелерине

мазмуну,

ылайык

ийгиликтүү реалдуу

жашоонун кырдаалдарына мүмкүн болушунча жакын билим берүү
жана практикалык милдеттерди, ошондой эле маселелерди чечүү
үчүн окуучуларды иштетүү үчүн материал менен

сүрөттөлөт жана

мүнөздөйт.
БЖБ

БЫББПты

жыйынтыгынын

мазмуну

мүмкүнчүлүгү чектелген

өздөштүрүүсүнүн
жана

пландаштырылган

структурасы

окуучу лардын

жооп берип, билим берүү өзгөчөлүктөрүн

БББ МБС

ден

соолук

талаптарына

чагылдырууга тийиш

(атап айтканда, ар бир сабакты жана, коррекциялык -өнүктүрүүчү
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курстарды окуунун максаттарын, өзгөчөлүктөрүн) жана психикалык
өнүгүүсү

артта

калган

окуучулардын

жаш

курактык

мүмкүнчүлүктөрүнө жана атайын билим берүү керектөөлөрүнө
жооп бериши керек.
БЖБ БЫББПты
баштапкы

билим

менен
берүү

өнүктүрүүнү изилдөө натыйжалары
программасы

аяктагандан

учурда

жыйынтыгы катары бааланган.
БЖБ БЫББПты
өнүгүүсү

артта

жыйынтыгынын

өздөштүрүү
калган

(вариант 7.2) психикалык

окуучулардын

жетишкендик

үч түрүн - көрсөтөт: инсандык, метапредметтик

жана предметтик.
Психикалык
БЫББПты

өнүгүүсү артта калган

өздөштүрүүсүнүн

инсандык

окуучулардын БЖБ
натыйжалары -билим

берүүнүн негизги максатына жетүү үчүн психикалык
артта калган окуучуларды

өнүгүүсү

маданиятка киргизүү, алардын коомдук -

маданий тажрыйба чеберчилигин өнүктүрүү үчүн инсандык жеке
сапаттарын жана коомдук (жашоо) компетенттүүлүгүн, заманбап
коомдук маанилүү баалуулуктарды камтыйт.
БББ ЖББЫБП ты өздөштүрүүнүн инсандык натыйжалары
психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын жеке

мүмкүнчүлүктөрүн жана өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн эске
алуу менен төмөнкүлөрдү чагылдырууга тийиш:
1. Ата-мекенди сүйүү, Кыргызстандын маданий жана табигый
байлыктарын,

улуттук

каада -салттарына

мамилелерин калыптандыруу;
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урмат -сый

2. дүйнөгө табигый жана коомдук бөлүктөрү менен органикалык
бир

бүтүндүгүн,

анын

биримдик,

коомдук

көз

карашын

калыптандыруу;
3. башка көз караш, башка элдердин тарыхы жана маданиятына
карата сый-урмат менен мамилекылууну калыптандыруу;
4. тездик

менен

өзгөрүп

жана

өнүгүп

жаткан

дүйнөдө

ылайыкташууга алгачкы көндүмдөрдү өздөштүрүү;
окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өнүктүрүү, окуу

5.

ишмердүүлүгүндө маанилүү мотивдерди калыптандыруу жана
өнүктүрүү;
6. коомдук

чөйрө,

анын

ичинде

өз

ордун,

жаш -курагына

ылайыктуу баалуулуктары жана коомдук ролун кабыл түшүнүү
жөндөмүн калыптандыруу;
эстетикалык

7.

муктаждыктарын,

баалуулуктар

жана

сезимдерин калыптандыруу;
8. башкалардын сезимдерин, жакшы ниет жана психикалык моралдык

ийкемдүүлүгүн

түшүнүү

жана

этикалык

сезимдерин, боорукерлигин өнүктүрүү;
9. ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊдор жана кур даштары
менен кызматташуу көндүмдөрүн иштеп чыгуу;
10.

жашоонун коопсуз, саламат жолун орнотуу, чыгармачыл

ишке түрткү болуу, жыйынтыкка

иштөө, материалдык жана

руханий баалуулуктар сыйлоону ккалыптандыруу;
11.

өз жөндөмдүүлүктөрү тууралуу, жашоо үчүн маӊыздуу

муктаждыктар жөнүндө туура элестөөлөрдү калыптандыруу;
12.

күнүмдүк турмушта колдонулган коомдук жана турмуш

көндүмдөрүн билүү;
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Коомдо кабыл алынган баарлашуу жана коомдук өз ара -

13.

аракеттенүү

көндүмдөрүн

анын

ичинде

маалыматтык

технологияларды пайдалануу көндүмдө рүн калыптандыруу;
дүйнөнүн

14.

картинасын

анын

убакыт -мейкиндик

уюштурулушун түшүнүү жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу.
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүүнүн

жыйынтыктары

окуучулар

кыймылдардын

(таанып -билүүчүлүк,

байланыш),

өздөштүргөн

өзөктүү

жөндөмдүүлүктүн

негизин

метапредметтик
универсалдык

жөнгө

салуучулу к

компетенцияларды
түзүүчү)

жана

окуу
жана

(үйрөнүүгө

предметтер

аралык

билимди камсыз кылуучу, ошондой эле билим алуу жана жашоодогу
максаттары

чечүү

ылайыкташылган

жөндөмдүүлүктөрү
болжолдуу

билим

менен
б ерүү

андан

ары

программасын

өздөштүүрүүгө дяардыкты кошот.
Психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген

(ПӨК) окуучулардын жеке

мүмкүнчүлүктөрүн жана билим алуунун өзгөчө керектөөлөрүн эске
алуу

менен

БЖБ

ББЫПты

өздөштүрүүнүн

метапредметтик

жыйынтыктары төмөнкүлөрдү чагылдырууга тийиш:
1) окуу жана практикалык маселелердин максаттарын
кабыл алуу жана

чечүү,

ишке ашыруу үчүн жамааттык издөө

мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүг;
2) окуу иш-аракеттеринин коюлган милдеттер, аны ишке ашыруу
шарттарына

ылайык

калыптандыруу;

пландоону

жакшы

жүргүзүү

жыйынтыкка

жөндөмдүүлүгүн
жетишүү

үчүн

натыйжалуу жолдорун аныктоо ыктарын калыптандыруу;
3) окуу иш-аракетинин ийгилигин, ийгиликсиздигин түшүнүү
ыктарын калыптандыруу, ал тургай ийгиликсиз кырдаалда
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дагы,

иштиктүү

аракет

кылууга

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу;
4) оозеки жана таанып -билүү маселелерин
маалымат

жана

байланыш

чечүү үчүн сөз

технологияларын

жана

каражаттарын пайдалануу (мындан ары - МКТ) боюнча;
5)

коюлган

максаттарга

жана

милдеттерге

ылайык,

адабий

тексттерди, илимий популярдуу макалаларды жеткиликтүү мазмуну
жана көлөмү

окуп

өздөштүрүү

көндүмдөрүн калыптандыруу;

атайылап байланыш максаттарына ылайык, сөз айкашын куруу жана
оозеки, жазуу түрүндө тексттерди даярдоо;
6) жеке мүмкүнчүлүктөрүнө жараша логикалык салыштыруу,
анализ,

синтез,

жалп ылоо,

өзгөчөлүктөрүн,

белгилүү

окшоштуктарын

түшүнүктөрдүн
жана

жалпы

себеп -натыйжа

байланышын, аргументтерди куруу ыктарын өздөштүрүү;
7) маектешинин угуу

жана диалог жүргүзүүгө; ар кандай көз

караштары бар болушу мүмкүнчүлүгүн,

ар бир адамдын укугун

кабыл алуу; өз ойлорун билдирип, учурларды баалоо боюнча өз көз
карашын түшүндүрүүгө даярдыгын калыптандыруу;
8)

орток бир максатты аныктоо жана аны жүзөгө ашыруу үчүн;

биргелешкен

иш -милдеттерин жана ролун бөлүп берүү боюнча

сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жө ндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
9) биргелешкен ишмердикте

өз ара контролдукту жүзөгө

ашыруу, тийиштүү түрдө өз жүрүм -турумун жана башкалардын иш аракетин баалоо;
10) тараптардын

кызыкчылыктарын жана кызматташуусун эске

алуу менен чыр -чатактарды чечүүгө даяр дыкты калыптандыруу;
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11)

бир

(табигый,

окуу

предметинин

коомдук,

маданий,

мазмуну

боюнча

чындыгында

техникалык

ж.б.)

объектилери,

жараяндардын жана кубулуштардын табияты жана мүнөздөмөлөрү
жөнүндө баштапкы маалыматтарды билүү;
11)

предметтердин

материалдык

кээ

объектилерин

бир

ичиндеги
негизги

ортосундагы

жа на

предметтер

түшүнүктөрдү

жеткиликтүү

аралык

билүү

зарыл

жана
болгон

байланыштарды жана мамилелерди өздөштүрүү;
БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн предметтик жыйынтыктары
предметтик аймактардын мазмунунун

өзгөчөлүктөрүн эске алуу

менен окуучулардын өздөштүргөн белгилүү бир

билимдери жана

көндүмдөрү, аларды колдонууга даярдыгы кирет.
Психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучу лардын жеке

мүмкүнчүлүктөрүн жана билим алуунун өзгөчө керектөөлөрүн эске
алуу менен, предметтик жыйынтыктар төмөнкүлөрдү чагылдырууга
тийиш:
Тил аймагында:
Эне тили:
1. Кыргызстандын тилдик жана маданий мейкиндик биримдиги
жана көп түрдүүлүгү, тилдин улут тук аӊ-сезимдин негизи
катары жөнүндөгү баштапкы элестөөлөрдү калыптандыруу;
2. Эне

тилин (кыргыз / орус тили)

үйрөнүүгө кызыгууну

калыптандыруу;
3. сүйлөө

этикетинин

эрежелери

жөнүндөгү

элестөөлөрдү өздөштүрүү;
4. сабаттуу жазуунун негиздерин өздөштүрү ү;
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баштапкы

5. сүйлөө практикасын жакшыртуу үчүн зарыл болгон оозеки
сүйлөө жөндөмдүүлүктөрүн окуп өздөштүрүү;
6. жалпы маданияттын жана жарандык позициянын көрсөткүчү
катары туура оозеки жана жазуу тилине

позитивдүү көз

карашты калыптандыруу;
7. практикалык маселелерди ч ечүү үчүн кыргыз / орус тили
чөйрөсүндөгү билимдерди жана калыптанган грамматикалык орфографиялык көндүмдөрүн пайдалануу;
8. адабиятты улуттук жана дүйнөлүк маданияттын бир кубулушу,
адеп-ахлак баалуулуктары менен каада -салттарды сактоо жана
өткөрүү каражаты катары түшүнүү;
9. жеке

өнүктүрүү

үчүн

окуунун

кыргыз тарыхы жана маданият,

маанилүүлүгүн

түшүнүү;

этикалык адеп -түшүнүктөр,

ой-дүйнө, жакшы -жаман жөнүндөгү баштапкы түшүнүктөрдү
калыптандыруу;
10.

баардык

сабактар

боюнча

ийгиликтүү

окутуунун

маанисин калы птандыруу;
11.

көркөмдүүлүктүн

кээ

бир

каражаттарынын

жардамы

менен бүтүн сөздөрдү үзгүлтүксүз жылмакай, туура

үн

чыгарып окуу;
12.

окуунун ролу түшүнүү, окуунун ар кандай түрлөрүн

колдонуу;
13.

тексттердин мазмунун кабылдоо жана баалоо, окулган

чыгармаларды
аракеттерине
ниеттерин
ченемдерге

талк уулоого
көз

жана
жана

карашын

катышуу,

баатырлардын

билдирүү,

каармандардын

иш -аракеттерин
эрежелерге

калыптандыруу;
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коомдо

негиздеп

кабыл

баалоо

алынган
жөндөмүн

14.

билим алууну мындан ары да улантууга зарыл денгээлге

жетишүү үчүн окуу компетенттүүлүгүн өнүктүрүү,
айтканда

үн

өздөштүрүү,

чыгарып

жана

ичинен

окуу

башкача

техникасын

көркөм, илимий жана окуу тексттерди

талдоо,

чечмелөөнүн элементардык ыкмаларын өздөштүрүү;
15.

системалык окуу муктаждыгын калыптандыруу; улуула р

менен бирге кызыккан адабиятты тандоо.
Чет тили:
1) сүйлөө жөндөмдүүлүгү жана муктаждыктарынын негизинде, чет
тилинде сүйлөө жана жазуу баштапкы негизги көндүмдөрүн алуу;
2) чет тилинде башталгыч денгээлде сүйлөө жана жазуу үчүн зарыл
болгон баштапкы тилдик элестөөлөрдү өздөштүрүү;
3)

балдар

адабиятынын

жана

балдар

чыгармачылыгынын

жеткиликтүү үлгүлөрү менен, башка өлкөлөрдөгү өз курагындагы
жаштардын
тилдерде

жашоосу

менен

сүйлөгөндөргө

таанышуунун

менен

достук

негизинде
мамилелерди

башка
жана

сабырдуулуктун, пайдубалын түзүү.

Математикалык аймак:
Математика:
1) сандар, ченемдер, көлөмдөр жана геометриялык фигуралар
жөнүндөгү алгачкы математикалык билимдерди, айлана -чөйрөдөгү
объектилер, жараяндар жана кубулуштарды сүрөттөөгө, ошондой
эле

алардын

сандык

жана

мейкиндик

түшүндүрүүгө колдонуу;
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мамилелердин

баалого

2)

окуу-таанып

билүүлүк

жана

окуу-практикалык

маселелерди

чечүү үчүн математикалык билимди колдонуу боюнча баштапкы
тажрыйбага ээ болуу;
3) сан жана сандык туюнтмалар менен оозеки жана жазуу жүзүндө
арифметикалык амалдарды жүргүзүү, тексттик маселелерди чечүү
жөндөмү, алгоритмине ылайык иш -аракет кылуу,

геометриялык

сандарды таануу, изилдөө, көрсөтүүгө жөндөмдүүлүгү;
Табигый-илимий аймак:
Мекен таануу:
1) Мекенибизге,

анын

тарыхына,

маданияты на,

өз

үй -

бүлөөсүнө, биздин өлкөнүн жаратылышына, анын азыркы
жашоосуна сый мамиленин калыптанышы;
2)

дүйнөнүн
билимдерди
бүтүндүгүн

объектилерин
системалоо,

жана
кеңейтүү,

маалымдоо,

кубулуштар

жөнүндө

тереңдетүү,

дүйнөнүн

экологиялык

сабаттуулуктун

негиздерин, жаратылышта жана коомдо адеп -ахлактык жүрүмтурумдун негизги эрежелерин, табигый жана коомдук чөйрөдө
ден

соолукту

сактоонун

жүрүм -турум

нормаларын

өздөштүрүү;
3)

адам баласынын
жаткан

иштеринин

өзгөрүүлөрдүн

жаратылыш

жана айлана -чөйрөдө

арасындагы,

дүйнөсүнүн

жандуу

ортосундагы

жана

жөнөкөй

болуп
жансыз

өз

ара

байланышты өздөштүрүү;
4)

тышкы

дүйнө

менен

себеп -натыйжалык

байланыштарды

аныктоо ыкмаларын, башка адамдар жана өзү тарабынан
жасалган иш-аракеттердин жөнөкөй кесепеттерин алдын алуу
көндүмдөрүн өнүктүрүү;
1639

Социалдык аймак:
Этика:
1) үй-бүлөдөгү жана коомдогу иштиктүү мамилелерди курууга,
алардын маанисин түшүнүү диний жана светтик негизги адеп
нормалары менен танышуу;
2) адамдын

жана коомдун жашоосуна адеп -ахлак, ишеним жана

диндин баалуулуктарын түшүнүү;
3) Кыргыз Республикасынын, тарыхы, салттуу диндер, алардын
маданияттагы

ролу

жөнүндө,

этика

жөнүндөгү

баштапкы

элестөөлөрүн калыптандыруу;
4) адам жашоосунун баалуулугун таануу.
Искусство
Көркөм сүрөт искусствосу:
1) адамдын жашоос ундагы, анын руханий жана адеп -ахлактык
өнүгүүсүндө

көркөм

сүрөттүн

ролу

тууралуу

баштапкы

элестөөлөрдүн калыптануусу;
2) эстетикалык сезимдерди өнүктүрүү, сулуу көрүү жана түшүнүү,
«сулуу

эмести»

чыгармаларын
чыгармаларына

сулуулуктан

баалоо

жөндөмүн

активдүү

айырмалоо,
өнүктүрүү,

көркөм
көркөм

сезимдик -эстетикалык

өнөр

искусство
мамилесин

тарбиялоо;
3) көркөм чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн ар кандай түрлөрүндө
(көркөм өнөр, көркөм кол өнөрчүлүк жана элдик көркөм өнөр,
айкел,

долбоорлоо,

ж.б.)

практика лык

көндүмдөрдү өздөштүрүү;
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билгичтиктерди

жана

4) курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык сулуу
объекттерди (табигый жана коомдук жактан) бөлүү, аларга өз
сезимдерин жана баа мамилеси билдирүү жөндөмдүүлүгү;
5) көркөм өнөр аркылуу өзүн -өзү көрсөтүү боюнча практикалык
көндүмдөрдү өздөштүрүү.

Музыка:
1) адамдын өмүрүндө музыканын ролу, адамдын руханий жана
адеп-ахлактык өнүгүшүнө ролу тууралуу

баштапкы элестөөлөрдү

калыптандыруу;
2) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү, музыка жана
музыкалык көркөм ишке кызыгууну калыптандыруу, башталгыч
эстетикалык баалоо ыктарын калыптандыруу;
3)

активдүү

музыкалык

иш -аракеттин

жүрүшүндө,

музыкалык

чыгармаларды угууда эмоционалдык аң -сезимдик кабыл алууну
өнүктүрүү;
4) ар түрдүү жанрдагы музыкалык чыгармаларды угуу учурунда
эстетикалык сезимдерин калыптандыруу;
5)

импровизацияда,

театралдык

жана

үн -хордук

чыгармаларды

музыкалык -пластикалык

түзүүдө музыкалык бур кандарды колдонуу.
Ден соолук маданияты
Дене тарбия

1641

аткарууда,

композицияларды

1) адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн, физикалык өнүгүүсү, иш
жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу үчүн дене тарбиянын маанилүүлүгү
жөнүндө баштапкы элестөөлөрдүн калыптандыруу.
2) ден соолукка өтө маанилүү иш -милдеттерди (күн тартиби, эртең
мененки машыгуу, эс алуу иш -аракеттери, сырткы оюндар, ж.б.)
уюштуруу ыктарын өздөштүрүү;
3)

өзүнүн

физикалык

абалын,

физикалык

жүктөрдүн

көлөмүн

башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу;

Башталгыч

билим берүү

боюнча жалпы б илим берүүнүн

ылайыкташылган болжолдуу программасынын коррекциялык өнүктүрүүчү аймагын өздөштүрүү жыйынтыктары

ПӨК

окуучулардын

өнүктүрүүчү

аймагын

БББ

ЖББЫБПтын

өздөштүрүүнүн

коррекциялыкжыйынтыктары

төмөнкүлөрдү чагылдырууга тийиш:
«Ритмика» -коррекциялык курсу:
 Музыка

менен

кыймылдын

байланышын,

ритм

сезимин, кыймыл активдүүлүгүн, кыймыл координациясын,
кыймыл көндүмдөрүн
 булчуң

өнүктүрүү;

жыйрылышынын

даражасына

жараша

кыймылдарды айырмалоону үйрөнүү;
 атайын

ритмикалык

көнүгүүлөрдүн

(ырлардын

айтылышы менен ритмикалык басуу, денеси жана колунун
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кыймылдары менен бирге ритмикалык басуу ж.б.), музыка
менен көнүгүү кыймылдарын өздөштүрүү;
 физикалык

өнүгүү

кемчиликтерди

жоюу

жана

кыймыл сапаттарын өнүктүрүү; бийге даярдык көнүгүүлөрүн
өздөштүрүү,
көркөм

кооз

кыймылдарды, эстетикалык даамды,

кыймылдарды өнүктүрүүгө

салым кошуучу бий

элементтерин өздөштүрүү;


кыймылдуулукту өнүктүрүү.

«Коррекциялык- өнүктүрүү сабактары» -коррекциялык курсу
Логопедиялык сабактар:
 айлана-

чөйрө

негизинде

жөнүндөгү

оозеки

билимдерди

кептин

ар

байытуунун

кандай

түрлөрүн

калыптандыруу жана өнүктүрүү (диалогдук -сүйлөшүү,
окуяны сүрөттөө)
 сөздүктү

байытуу,

сөздүн

маанисин

лексикалык системалуулукту өнүктүрүү,

түшүндүрүү,
семантикал ык

талааныкалыптандыруу;
 ырааттуу
өнүктүрүү

сүйлөөнү,
жана

кептин

грамматикалык

өркүндөтүү,

түзүмүн

жазуукебиндеги

кемчиликтерди ондоо (окуу жана жазуу).

Психо-коррекциялык сабактар:


Окууну

жүйөлөштүрүүчү

сенсордук-перцептивдик,

сезимдерди

калыптандыруу,

мнемоникалык

жана

интеллектуалдык жараяндарга өбөлгө түзүү;


Психо-эмоционалдык
калыптандыруу:
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абалдын

шайкештигин



өзүнүн:

«Мен»

абалына

позитивдүү

мамилени

калыптандыруу, өзүнө ишенимин көтөрүү;


өз

алдынчалуулук,

өзүн -өзү

башкаруу

көндүмдөрүн

калыптандыруу жана өнүктүрүү;


сезимталдык, боорукерликке жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү;



башкалар менен мамилелерди үзүрлүү түрлөрүн түзүү (үй бүлө,

класс),

баланын

жамааттагы

коомдук

абалын

жакшыртуу.
БББ

ЖББЫБПты

өнүктүрүүчү аймагынын

өздөштүрүүнүн

коррекциялык-

жыйынтыктарына талаптар психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын жеке мүмкүнчүлүктөрүн
жана билим алуунун өзгөчө керектөөлөрүн эске алуу менен, ар бир
окуучуга конкреттештирилиши зарыл.

3.1.3. Психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын

башталгыч билим берүү боюнча жалпы билим берүүнүн
ылайыкташылган болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн
белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
Психикалык
башталгыч

билим

ылайыкташылган

өнүгүүсү кечеӊдеген
берүү

боюнча

болжолдуу

(ПӨК) о куучулардын

жалпы

билим

программасын

берүүнүн

өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы (мындан
ары- баалоо системасы) ден соолук мүмкүнчүлүктөрү
окуучуларга
башталгыч

БББ
билим

ЖББЫБПты
берүүнүн

өздөштүрүү

Мамлекеттик

чектелген

жыйынтыктарын,
билим

берүү

стандартынын талаптарын ишке ашыруунун бир куралы болуп
эсептелип

билим берүүнүн сапатын камсыз кылууга багытталган.
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Бул баалоо ишмердүүлүгүнө педагогдорду, окуучуларды , алардын
ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) тартууга мүмкүнчүлүк берет.
Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик
стандартына ылайык

баалоо

системасынын

билим берүү

негизги

объектиси,

мазмундук жана критерийлик базасы болуп жалпы билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу

программасын

өздөштүрүүнүн

жыйынтыктары белгиленген.
Баалоо системасы үзгүлтүксүз билим берүү системасындагы жолун
жолдоочулугун камсыз кылуу, бүт билим берүү системасынын
биримдигин сактоого жардам берүү үчүн иштелип чыккан. Анын
негизги иш-милдеттери билим берүү жараянынын негизги БББ
ЖББЫБПта

пландаштырылган

натыйжаларга

жетишүүнү

билдирет жана окуу жараянын башкарууга мүмкүндүк берүүчү
натыйжалуу

байланышты

камсыз

кылууга

багытталган

болуп

саналат.
Башталгыч билим берүүнүн Мамлекет тик
стандартынын

талаптарына

ылайык

баалоо

билим берүү
ишмердүүлүгүнүн

негизги багыттары жана милдеттери окуучулардын жана билим
берүү

мекемелеринин

мугалимдеринин

натыйжалуулугуна баа берүү
Алынган

маалыматтар

жетишкендиктеринин

болуп саналат
билим

б ерүү

системасын

өнүгүү

тенденциясын жана статусун жана абалын баалоо үчүн колдонулат.
Психикалык
ЖББЫБПты

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын БББ
өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган

жыйынтыктарына жетишкендиктерин баалоо системасы
максаттарга жетүү үчүн багытталган:
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төмөнкү

 Психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын жеке

жетишкендиктеринин динамикасы артыкчылыктуу баа менен
камсыз кылуучу баалоо иш -натыйжалары, шарттары жана
баалоо

системасынын

чеги,

баалоо

критерийлери,

куралдары, жол-жоболору жана курамы,

баалоо

негизги багыттарын

жана максаттарын чечүүгө;
 билим берүү жараянын окуучулардын руханий жана адеп ахлактык

өнүгүшүнө,

сабактардын

тарбиялануусуна

мазмунун

жыйынтыктарына жетишүү

багыттоо,

өздөштүрүүгө
жана жал пы

мектеп

күтүлүүчү

универсалдуу окуу

кыймылдарын калыптандыруу;
 БББ ЖББЫБПтын өздөштүрүү жыйынтыктарына баалоого
бирдиктүү комплекстүү мамилени камсыз кылуу,

предметтик

жана предметтер аралык, инсандык жыйынтыктарды баалоого
мүмкүндүк берет;
 окуучулардын
берүүчү

жетишкендиктери не

уюмдун

ишмердүүлүгүнүн

баалоону

жана

билим

натыйжалуулугуна

баа

берүүнү камтыйт;
 окуучулардын

коомдук

өнүгүүсүн жана окуу

(жашоо)

компетенияларынын

жетишкендиктеринин динамикасын

баалоого мүмкүндүк берет;
Окуу

жетишкендиктеринин

психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген

динамикасынын

көрсөткүчү-

(ПӨК) окуучулардын

окуу

жетишкендиктеринин баалоодогу негизги көрсөткүч болуп саналат.
Окуучуларынын билим алуу жетишкендиктерине динамикасынын
мүнөзүн

аныктоонун

негизинде,

билим

берүү

иштеринин,

мугалимдин ишин же билим берүү уюмун, жалпы эле билим берүү
системасынын натыйжалуулугуна баа берилет.
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Психикалык
жалпы

билим

берүүнүн

өнүгүүсү кечеӊдеген

берүү

программасы

ылайыкташылган

өздөштүрүүнүн

(ПӨК) окуучулардын

боюнча

башталгыч

болжолдуу

билим

программасын

жыйынтыктарына жетүүсү

билим берүүнү

баалоодо маанилүү болуп эсептелет.
Жыйынтыктарды

баалоо

мамилелелерин аныктоодо төмөнкү

приниптерге таянуу максаттуу:
1) Психикалык
типологиялык

өнүгүүсү кечеӊдеген
жана

ж екече

(ПӨК) окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүн

алуунун өзгөчө керектөөлөрүн эске алуу менен

жана

билим

баалоо ишинин

белгилениши;
2)

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүн,
өзгөрүүлөрдү

жеке

жөндөмдүүлүктөрүн

психикалык

изилдөөнү

жана

камтуу

социалдык
менен,

жана

өнүгүшүндөгү

жетишкендик терге

динамикалуу баа берүү;
3)

БББ

ЖББЫБПтын

мазмунун

өздөштүрүү

жетишкендиктерин баалоо үчүн өлчөө, критерийлери жана
куралдардын биримдиги, ар кайсы окуу уюмдарда объективдүү
баа

берүүгө

мүмкүндүк

жетишкендиктерин

берет.

баалоо

жүзөгө

Бул
ашыруу

окуучулардын
зарыл

болгон

усулдук жардам берүүнү (диагностикалык каражаттарды жана
алардын колдонуу жол -жоболорун, топтоо, каттоо, маалымат
бириктирүү кайра иштетүү жана отчеттуулук сүрөттөмө) түзүү
болуп саналат
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Бул принциптер психикалык
окуучуларга

билим

өнүгүүсү кечеӊдеген

(ПӨК)

берүүнүн жүрүш үнүн негизги мыйзамдарын

чагылдырып, бири -бири менен тыгыз байланыштуу жана
учурда, алардын билимин баалоонун ар түрдүү

ошол эле
жактарына

тиешелүү.
Психикалык
жалпы

өнүгүүсү

билим

кечеӊдеген

берүүнүн

программасынын

мазмунун

(ПӨК) окуучулардын

ылайыкташылган

болжолдуу

өздөштүрүүнүн

белгиленген

жыйынтыктарын баалоо системасын иштеп чыгууда, башталгыч
билим

берүүнүн

көрсөтүлгөн

Мамлекеттик

билим

берүү

стандартында

пландаштырылган натыйжалардын тизмесине

багыт

алуу керек.
Башталгыч билим б ерүүнүн Мамлекеттик
стандартынын

талаптарына

ылайык,

кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын

билим берүү

психикалык

өнүгүүсү

инсандык, предметт ик жана

предметт ер аралык натыйжалар баалоого жатат.
Инсандык

жеке

нат ыйжалары

окуучулардын

ар

түрдүү

чөйрөдө социа лдык мамилелердин калыптанышын жана өнүгүүсүн
камсыз кылуучу жана практика багытталган маселелерди чечүү
үчүн

зарыл

болгон

коомдук

(жашоо)

компетенттүүлүктөрүн

камтыйт.
Инсандык жеке нат ыйжаларды баалоо биринчи кезекте
окуучунун коомдук (жашоо) компет енттүүлүгүн өздөштүрүүсүн
баалоону болжолдойт.
Инсандык

жеке

нат ыйжаларды

баалоо

окуучулардын

типологиялык жана жеке өзгөчөлүктөрүнө, алардын жекече атайын
билим берүү муктаждыктарына негизделген мониторинг тартиби,
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анын мазмунун билим берүү уюму иштеп чыгып,

жүзөгө ашырышы

мүмкүн.
Психикалык
социалдык

өнүгүүсү кечеӊдеген

(ПӨК) окуучулардын

(жашоо) чеберчилигин өздөштүрүүнү

эксперттик

баалоодо -

баалоо ыкмасы колдонулушу мүмкүн.

Бул ыкма

эксперттер тобунун пикирине негизделген эксперттик б аалоо болуп
эсептелет.

Бул

топто

билим

берүү

жараянынын

бардык

катышуучулары биригиши керек - ошол окуучуну окутуп -үйрөтүп,
тарбиялап, аны

менен тыгыз байланышта болгон катышуучулар.

Эксперттик топтун курамын билим берүү мекемеси аныктайт, о.э.
билим

берүү

изилденип

жана

жаткан

тарбиячылар,

саламаттык
окуучуну

сактоо

жакшы

логопеддердин,

кызматкерлерин,

билгендер

мугалимдер,

б.а.

(мугалимдер,
психологдор,

педагогдор, социалдык педагогдор, психоневролог, невропатолог дарыгерлер, педиатр) кирет.
(ПӨК) окуучулардын

Психик алык

өнүгүүсү кечеӊдеген

жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган

болжолдуу программасынын мазмунун өздөштүрүүнүн инсандык
жыйынтыктары толук болушу үчүн

ата -энесинин (мыйзамдуу

өкүлдөрүнүн) оюн эске алуу керек, себеби баа берүү үчүн не гиз
болуп, ар кандай коомдук шарттарда күнүмдүк жашоодо (мектеп
жана

үй-бүлө)

тарбиялануучунун

жүрүм -турумундагы

өзгөрүүлөрдү талдоо болуп эсептелет.
Талдоо

жүргүзүүнүн

баардык мүчөлөрүнө

натыйжалары

эксперттик

топтун

ыңгайлуу жана түшүнүктүү шарт туу

бирдиктерде жана формада көрсөтүлүүгө тийиш
Жеке жетишкендиктерин баалоо өнүктүрүү жеке картасына
жазылат,

бул баланын комплекстүү өнүгүү динамикасы жөнүндө
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толук көрүнүштү гана берет эмес, ошондой эле жеке жашоо
компетенттүүлүктөрүндө

өзгөрүүлөр

б ар

экендигин

же

жок

экендигин аныктоого жол берет.
Эксперттик топтун катышуучуларынын ишинин негизги түрү
болуп психологиялык - медициналык - педагогикалык консилиум
саналат.
Ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген окуучулардын башталгыч
билим

берүүнүн

Мамлек еттик

талаптарынын негизинде
өнүгүүсү

кечеӊдеген

типологиялык

билим

берүү

Билим берүү
(ПӨК)

керектөөлөрүн эске алуу менен

Уюму Психикалык

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүн

жана

стандартынын

билим

жеке

алуунун

жана
өзгөчө

инсандык жеке нат ыйжаларды

баалоо программасын түзөт, жана Уюмдун локалдык актыларына
киргизилет.
Баалоо программасы төмөнкүлөрдү камтыйт:
1)

ден

соолук

башталгыч

мүмкүнчүлүктөрү

билим

стандартынын

берүүнүн

текстинде

чектелген

Мамлекеттик
белгиленген

окуучулардын
билим

инсандык

берүү
жеке

натыйжалардын толук тизмеси, бул натыйжалар социалдык (жашоо)
компетенттүүлүгүн баалоо критерийлери катары көрсөтүлгөн. Бул
табылгалар тизмеси билим берүү уюм

тарабынан өз алдынча

толукталышы мүмкүн;
2)

ар

бир

баа

берүү

индикаторлорун

натыйжалары боюнча белгиленген тизмеги;
3) жыйынтыкты балдуу баалоо системасы;
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парам етрлери

жана

4)

ар

бир

окуучунун

жекече

документтер, (мисалы, жеке

натыйжаларын

чагылдырган

жетишкендиктердин картасы) жана

бүт класстын жыйынтыктары (мисалы, класстын окуучул арынын
жыйынтык жетишкендиктеринин журналы);
5) инсандык жеке натыйжаларды

баалоо процедурасын өткөрүү

үчүн материалдар;
6)

жеке

баалоонун

натыйжаларын

бардык

маселелерин

жөнгө

салуучу, уюмдун локалдуу актылары.
Meт апредметтик
универсалдуу
салуучулук

окуу

кыймылдарын

жана

компетенцияларды

нат ыйжалар

окуучулар

(таанып -билүүчүлүк,

коммуникативдик)
(окуунун

өздөштүргөн

негизин

камтыйт,
түзгөн

алар

жөнгө
өзөктүү

көндүмдөр)

жана

предмет аралык билимдерди өздөштүрүүнү камсыз кылат, ошондой
эле окуу жана жашо о маселелерин

чечүү жөндөмү,

андан ары

БББ ЖББЫБП өздөштүрүү даярдыгын
Метапредметтик

жыйынтыктарды

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын
билүү,

коммуникативдүү

баалоо

Психикалык

жөнгө салуу,

универсалдуу

окуу

таанып -

кыймылдарын

өздөштүрүүсүнүн жылышын баалоону, б.а. алардын таанып -билүү
иш-аракеттерин көзөмөлдөөгө багытталган

акыл иш -чаралар ды

баалоону камтыйт.
Жалпы

башталгыч

билим

натыйжаларды баалоонун

берүү

баскычында

негизги мазмуну

метапредметтик

үйрөнүү жөндөмү

айланасында кур улган, башкача айтканда өз алдынча окуу үчүн,
жаңы билимдердин жана көндүмдөрдү өздөштүрүүгө багытталган
иш-аракет ыкмалардын жыйындысы, анын ичинде
уюштурууну камсыз кылат.
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булпроцессти

Метапредметтик

натыйжалардын

объектисин түзгөн, универсалдуу
деңгээлин

мазмунун

жана

окуу кыймылдарын калыптануу

сапаттуу бааланышы жана ченелиши

негизги формаларда

баалоо

төмөнкүдөй

болот:

- универсалдуу окуу кыймылдарынын конкреттүү бир түрүнүн
деңгээлин

баалоого

милдеттерди

багытталган,

атайын

диагностикалык

аткаруу жыйынтыктарына жетишүү метапредметтик

натыйжа катары чыга алышат;
- метапредметтик натыйжаларга жетүү

себепчи негиз катары

көрүүгө болот (же чечүү жолу катары), окуу милдеттерин

жүзөгө

ашыруу ийгилиги үчүн шарт катары;
-метапредметтик натыйж аларга жетүү
негизде

комплекстүү

милдеттерди

предметтер аралык

ийгиликтүү

аткарууда

көрсөтүлсө болот.

Предметтик

натыйжалар психикалык

(ПӨК) окуучулардын
өздөштүрүүсү
көндүмдөрдү

менен

ар бир предметтик аймактын мазумунун
байланыштуу

өздөштүрүүдө

топтун

жана

билимдерди

жетишкендиктерин

жүзүндө колдонуу жөндөмдүүлүктөрүн
Бул

өнүгүүсү кечеӊдеген

жыйынтыгын

жана

мүнөздөп,

иш

сүрөттөйт.

баалоону

2 -класстан

баштоо

максатка ылайыктуу, б.а. бул убакта буга чейин бир нече баштапкы
окуу, жазуу жана эсе птөө көндүмдөрдү түзүлөт деп саналат.
Мындан
көнүмүш

тышкары, окутуу ишмердүүлүгү окуучулар

үчүн

болот, алар мугалимдин жетекчилиги астында аны

уюштура алышат.
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1- жана 1- кошумча класста окутууда, ар кандай жолдор менен
окуучулардын

ишин

колдоо

жана

к өмөк

көрсөтүү

максатка

ылайыктуу болуп саналат, ал сапаттык гана баалоо болушу керек.
Бул

учурда

Психикалык

өнүгүүсү

кечеӊдеген

(ПӨК)

окуучулардын

бир окуу предметин өздөштүрүү

деңгээли

маанилүү эмес.

Бул этапта, борбордук натыйжасын билим алуу

иш-жөндөмүнө болгон бир маанилүү өбөлгөлөр пайда болот, аны
ишке ашыруу үчүн бир гана мугалимдин түздөн -түз жана токтоосуз
көзөмөлү

астында

эмес,

ошондой

эле

мугалим

менен

классташтарынын менен биргелешип, көз карандысыздыгынын бир
үлүшү менен жүргүзүлүшү зарыл.
Психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген

(ПӨК) окуучулардын

предметтик жыйынтыктарынын жетишкендиктерин баалоо

жалпы

айырмалап баалоо, жекече баалоо жана ар түрдүү ыкмалардын
негизинде болушу керек.

Окуучунун

мазмуну боюнча э лементардык

өлчөмү боюнча аз жана

билим жана көндүмдөр дагы,

коррекциялык- өнүктүрүүчү милдетин аткаруу
окуучунун

инсандык

өнүгүшүнө,

коомдук

керек, себеби
тажрыйбаны

өздөштүрүүгө чоң мааниси бар.
Окуучулардын предметтик
учурлук

жана

аралык,

натыйжаларга жетишүүсүн баалоо

ошондой

эле

акыркы

текшерүүнүн

жүрүшүндө дагы өткөрүлүшү мүмкүн.
Пландаштырылган инсандык, предметт ик жана предметт ер
аралык натыйжаларга

жетишүүнү баалоо

өз ара бири бирин

толуктаган усулдары менен түрлөрүн ар кандай пайдаланылышы
зарыл (стандартташт ырылган жазуу жүзүндөгү жана оозэки иштер,
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практикалык иштер, чыгармачылык иштер, өз алдынча ой жүгүртүү
жана өзүн-өзү баалоо, байкоо, ж.б.).
Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучу БББ ЖББЫБПты

өздөштүрүүнүн учурлук, аралык жана мамлекеттик жыйынтыкт оочу
аттестациясын

башка

формада

өтүүгө

аттестациянын жол -жоболоруна

укуктуу,

психикалык

бул

учурда

өнүгүүсү артта

калган окуучулардын өзгөчө билим алуу муктаждыктарына жараша,
жана

учурдагы

объективдүү

кыйынчылыктарына

байланыштуу

өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынышы мүмкүн.
Психикалык

өнүгүүсү артта калган окуучу БББ ЖББЫБПты

өздөштүрүүнүн учурлук, аралык жана мамлекеттик жыйынтыктоочу
аттестациясынын атайын шарттарына төмөнкү шарттар кирет:
 аттестациянын уюштуруунун өзгөчө формасын
топто, жекече)

(к ичине

өзгөчө билим алуу муктаждыктарын жана

жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен;
 класстагы

жакшы

окуучуларга

атмосфера

эстетүүчү

(мугалимдин

таянычтардын:

көрсөтмө

болушу,
схемалар,

жалпы тапшырмалар, жантык сызыктар);
 иш башында жалп ы уюштуруу этабынын болушу;


атайын

билим

берүү

муктаждыктарын

кыйынчылыктарын эске алуу менен окуучуларга

жана

жеке

насааттарды

ылайыкташтыруу:
1)

сөздөрдү грамматикалык жана маанилик долбоорлоштуруусун

жөнөкөйлөштүрүү;
2)

тапшырманы

этап -этабы

бирдиктерге бөлүү аркылуу аны

менен

аткаруу,

маанисин

жөнөкөйлөштүрүү;
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кыска

3) иш боюнча жазуу жүзүндөгү көрсөтмөдөн тышкары, эгерде зарыл
болсо мугалим кошумча ачык семантикалык басым менен,

жай

ыргакта окуп коюуусу;
 эгерде зарыл болсо, атайын билим берү ү
жана

жекече

кыйынчылыктарды

тапшырманын

текстин

муктаждыктарына

эске

ылайыкташтыруу

алуу
(чоңураак

менен
арип,

милдеттерди бири -биринен так аныктоо; грамматикалык жана
семантикалык

дизайн

жагынанан

ж.б.

жоболорду

жөнөкөйлөтүү.);
 Керек болгон учурд а, башка жардам менен камсыз кылуу:
стимулдаштыруучу (бекитүү, кызуу колдоо), уюштуруу (ишке
көңүл буруусун топтоо, өзүн -өзү
зарылдыгы

жөнүндө

эскертүү),

текшерүү жүргүзүүнүн
багыттоочу

(тапшырмада

берилген көрсөтмөлөрдү кайталоо жана түшүндүрмө берүү);


тапшырмаларды аткаруу үчүн убакытты көбөйтүү;



баланын

жүрүм-турумунда

жогорулашы менен

чарчоо,

алсыроо

көрүнүштөрү

тыныгууну (10 -15 мүнөт) уюштуруу

мүмкүнчүлүгү;


балага

зыян алып келүүчү жагдайларды түзүү, мугалим

тарабынан негативдүү реакциялар кабыл алынгыс

болуп

саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү жана жыйынтыктоочу сыноодо,
жыйынтыгы кийинки денгээлде окуусун улантуу мүмкүнчүлүгүн
(же мүмкүн эместиги) жө нүндө чечим кабыл алууда предметтик,
метапредметтик натыйжалар

жана

түзөтүү

иш

программасын

өздөштүрүү жыйынтыгы колдонулат.
Башталгыч

жалпы

билим

берүүнүн

жыйынтыктоочу аттестациялоо психикалык
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баскычындагы

өнүгүүсү артта калган

окуучуда жазуу, окуу жана эсеп боюнча

мүмкүн болуучу өзгөчө

кыйынчылыктарды эске алуу менен жүргүзүлүүгө тийиш. Билим
берүү программасынын мазмунун өздөштүрүү ийгилиги жөнүндө
жыйынтык,

жеке

динамиканын

оң

болушунун

негизинде

чыгарылышы керек.
Билим

берүү ишин жүргүзгөн -окутуучу курамды

баалоо,

өнүктүрүү, бириктирүүчү көрсөткүчтөрүнүн оң динамикасынына
негизделет ( «болгон» -

«болду») же татаал учурларда окуучунун

психоэмоционалдык статусун сактап калуу.
3.2. Мазмундуу бөлүк
3.2.1. Башталгыч билим берүү баскычында У ниверсалдуу
кыймылдарын

калыптандыруу

берүүнүн Мамлекеттик
берүү

программасы

ылайыкташылган

программасы

Башталгыч

билим

билим берүү стандартынын жалпы билим
боюнча

башталгыч

билим

болжолдуу программасынын

метапредметтик

окуу

на тыйжаларын

өздөштүрүү

берүүнүн
инсандык,

жыйынтыктарына

талаптарын конкреттештирет окуу предметтеринин, курстарынын
программасын түзүүгө негиз болот.
Программа

окутуунун ишмердүүлүк мамилесине негизделген

жана психикалык
окутуунун

өнүгүүсү кечеӊдеген

коррекциялык -

өнүктүрүүчү

(ПӨК) окуучуларды
потенциалын

ишке

ашырууга жол ачып, окуучуларга окуу ыктарын камсыз кылуучу
универсалдуу окуу кыймылдарын өнүктүрүүгө түрткү кылат.

Буга

ПӨК окуучулардын конкреттүү предметтик билимдерди, ыктарды,
көндүмдөрдү
(жашоо)

өздөштүрүү

проц ессинде

гана

эмес,

социалдык

компетенцияларын калыптандырууда дагы жетишүүгө

болот.
1656

Универсалдуу

окуу

кыймылдарын

калыптандыруу

программасы төмөнкүлөрдү камсыз кылат:
-

ар

кандай

(натыйжалуулугу),

аймакта

окутуунун

ийгиликтүүлүгү

предмет тин мазмунуна карабастан окуучунун

аракеттерин ишке ашыруу үчүн мамилелердин жалпылыгы;
- Билим берүүнүн бардык баскычтарында жана
өздөштүрүүнүн этаптарында

мазмунун

билим берүүнүн үзгүлтүксүздүгүн

ишке ашыруу;
- ПӨК окуучулардын андан ары билим алууг а даярдыгын
калыптандыруу, окуучунун

өз алдынчалуулугун ишке ашыруунун

жеткиликтүү денгээли үчүн шарттарды түзүү;
- Жеке окуучунун инсандык өнүгүүсүнүн бүтүндүгү.
Универсалдуу
ишке

окуу кыймылдарын калыптандыруу

ашыруунун

негизги

макс аты

ПӨК

программасын

окуучуларды

окуу

ишмердүүлүгүнүн субъектиси катары калыптандыруу.
Программанын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:
- окуу ишмердигинин

шыктандыруучу компонентин түзүү;

- окуу ишмердигинин

ыкчам компонентин түзүүчү универсалдуу

окуу кыймылдарынын комплексин өздөштүрүү;
-

иш-чаралардын

даяр

планын

жана

максатын

кабыл

алуу

көндүмдөрүн өнүктүрүү, бир тааныш иш -аракетти пландаштыруу
жана

мугалимдин

уюштуруучулук

жардамына

таянуу

менен

жыйынтыктарын баалоо;
Коюлган максаттарды жана ага тиешелүү милдеттерди ишке
ашыруу үчүн төмөнкүлөр зарыл:
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• ПӨК окуучулардын окуу ишмердигинин психофизикалык
өзгөчөлүктөрүн жана жеке кыйынчылыктарын эске алуу менен,
универсалдуу

окуу кыймылдарын милдеттерин жана курамын

аныктоо;
•

сабактардын

мазмуну

кыймылдарын байланышын
• ПӨК окуучулардын

менен

унив ерсалдуу

окуу

аныктоо;
атайын билим берүү муктаждыктарын

эске алуу менен, билим берүү мейкиндигинде жана жашоого
маанилүү

кырдаалдарда

предметтердин

универсалдуу окуу кыймылдарын
ПӨК

окуучулардын

калыптандыруу


мазмунундагы

түзүүнүн ша рттарын аныктоо;

Универсалдуу

окуу

кыймылдарын

программасынын мазмунуна төмөнкүлөр кирет:

баштапкы билим деӊгээлинде

ПӨК

окуучулардын

билим

баалуулуктарынын багыттык сыпаттамасы;


сабактардын

мазмуну

менен

универсалдуу

окуу

кыймылдарынын байланышы;
 ПӨК

окуучулардын

билүүчүлүк,

инсандык,

коммуникативдик

жөнгө

салуу,

таанып -

универсалдуу

окуу

кыймылдарынын мүнөздөмөсү;
 инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк, коммуникативдик
универсалдуу

окуу кыймылдарын калыптандыруунун типтүү

милдеттери;


психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген окуучулардын

мектепке

чейинки билим берүүдөн башталгыч жалпы билим берүүгө
өтүүдө универсалдуу

окуу кыймылдарын калыптандыруунун

программасынын үзгүлтүксү здүгүн түзүү сыпаттамасы
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ПӨК

окуучуларга

багыттары

башталгыч

билим

берүүнүн

БББ ЖББЫБПтын өздөштүрүү

баалуулук

жыйынтыктарынын

талаптарында көрсөтүлүп, билим берүү системасындагы инсандык,
социалдык

жана

мамлекеттик

Башталгыч

билим

берүүнүн

заказды

төмөнкү

конкреттештирет,жана

максаттык

орнотууларын

чагылдырат:
•

инсандын

жарандык

окшкоштугунун

негиздерин

калыптандыруу төмөнкү таянычтарга негизделет :
- Ата Мекенибизди сүйүүнү, Кыргызстандын маданий жана табигый
байлыктарына, улуттук каада -салттарына

урмат-сый менен мамиле

кылууну калыптандыруу;
- Кыргызстан жараны катары өзүн сезүүнү, өз өлкөсү, кыргыз эли
жана Кыргызстандын тарыхы үчүн сыймыктануу сезимин, өзүнүн
улуттук жана этникалык таандыктыгы жөнүндө маалымдоого;
- Маданияттар, улуттар, ди ндердин ар түрдүүлүгү менен дүйнө
бирдиктүүлүгүн жана ырааттуулугунун
-

Башка

пикир,

башка

элдердин

кабыл алынышы;

тарыхын

жана

маданиятын

урматтоо;
•

диалог

жана

кызматташтыкты

өнүктүрүү

үчүн

психологиялык шарттарды түзүүнүн негизинде:
- адамдарга ишеним, боорукерлик жана көңүл буруу;
- ар кандай коомдук кырдаалдарда чоӊдор жана курдаштары менен
кызматташтык көндүмдөрү;
- башкаларга урмат –сый- өнөктөшүн угуу жана
жөндөмдүүлүгү;
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уга билүү

•

инсандын

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн

жалпы

адамдык адеп прин циптеринин негизинде өнүктүрүү:
- социалдык чөйрөнү жана андагы өз ордун түшүнүү жөндөмү, жаш курагына ылайыктуу баалуулуктары жана коомдук ролун кабыл
алуу;
- өзүнүн жана башка адамдардын иш -аракетиндеги адеп -ахлактык
мазмунунда багыт алуу,

жакшы ниет жа на жан-адеп-ахлактык

жактан ийкемдүүлүгүн, этикалык сезимин өнүктүрүү, башкалардын
сезимдерин түшүнүү жана боорукердик менен мамиле кылуу;
-

Эстетикалык муктаждыктарды, баалуулуктар жана сезимдерин

калыптандыруу;
• Окуу ыктарын өнүктүрүү, атап айтканда:
- окуучунун социалдык ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу
ишмердигинин

социалдык

маанилүү

жүйөлөрүн

түзүү

жана

өнүктүрүү;
-

өзүнүн

иш-аракетин

уюштуруу

(пландаштыруу,

көзөмөлдөө,

баалоо) жөндөмдүүлүгүн жана о куу ыктарын калыптандыруу;
-

өзүнүн

мүмкүнчүлүктөрү

жөнүндө

туура

элестөөлөрдү

калыптандыруу.
Универсалдуу
программасы

окутуу

окуу
жана

кыймылдарын

сабактан

тышкаркы

калыптандыруу
иш -чаралардын

бүтүндөй процессинде ишке ашырылат.
Жалпы
кыймылдарын

билим

берү ү

процессинде

калыптандыруу

баардык
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универсалдуу

окуу

сабактарды

жана

коррекциялык-өнүктүрүүчү

курстарды

өздөштүрүү

процессинде,

баскычында

психикалык

жүзөгө ашырылат.
Башталгыч

билим

өнүгүүсү кечеӊдеген
кыймылдарынын

берүүнүн

(ПӨК) окуучуларда

калыптанышы

башталгыч

униве рсалдуу окуу
мектепте

окутуунун

аяктоосунла аныкталышы керек.
Универсалдуу

окуу

кыймылдарын

калыптандыруу

программасы жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч
билим берүүнүн ылайыкташылган
негизинде психикалык

болжолдуу програ ммасынын

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын

билим алуу муктаждыктарынын спецификасын эске алуу менен
Уюм тарабынан өз алдынча иштелип чыгат.

3.2.2. Окуу сабактарынын жана

коррекциялык -өнүктүрүүчү

аймактын курстарынын програ ммасы.
Окуу сабактарынын,
курстарынын

коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын

программалары

психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген

(ПӨК) окуучулардын БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн күтүлүүчү
жыйынтыктарга

(инсандык,

предметтик,

предметтер

аралык)

жетишүүнү камсыз кылышы керек.
Окуу

сабактарынын,

курстарынын
күтүлүүчү

коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын

программалары БББ ЖББЫБПты өздөштүрүүнүн

жыйынтыктарга

аралык) жана Универсалдуу

(инсандык,

предметтик,

предметтер

окуу кыймылдарын калыптандыруу

программасын ын талаптарынын негизинде иштелип чыгат.
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Окуу

сабактарынын,

курстарынын

коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын

программаларынын мазмунунда төмөнкүлөр болушу

керек:
1)

окуу предметинин, коррекцялык курстун спецификасын эске

алуу

менен

башталгыч

конкреттештирилген

билим

бер үүнүн

жалпы

максаттары

түшүндүрмө кат;

2) окуу предметтин, коррекциялык курстун жалпы мүнөздөмөсү;
3)

окуу предметтин, коррекциялык курстун

окуу планындагы

ордун;
4)

окуу

предметин,

коррекциялык

курсун

өздөштүрүүнүн

предметтик, метапредметтик натыйжалары;
5) окуу предметинин, коррекциялык курстун мазмуну;
6) окуучулардын негизги окуу ишмердүүлүгүнүн аныктоо менен
тематикалык пландаштыруу;
7)

билим

берүү

жараянынын

материалдык -техникалык

жактан

камсыздоо сыпаттамасы.

БББ ЖББЫБПтын бул бөлүмүндө, милдеттүү сабактардын,
коррекциялык
адабияты

курстардын

кошпогондо)

негизги

мазмуну

берилген,

алардын

(эне

тили

толук

жана

деӊгээли

сабактардын жумушчу программасынын тийиштүү бөлүмдөрүндө
чагылдырылышы керек.
Окуу

сабактарынын ,

курстарынын болжолдуу
психикалык

коррекциялык -өнүктүрүүчү аймактын
программаларынын

калган бөлүмдөрү

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) окуучулардын
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билим

алуусунун

өзгөчө

муктаждыктарын,

ошондой

эле,

аймактык,

улуттук жана этностук -маданий өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен
түзүлөт.
Адам

укуктарынын

дүйнөлүк

стандарттарында:

баардык

балдар өзүлөрүнүн теӊтуштары менен, үйүнө жакын мектепте, ата энесинен алыстабай билим алууга укугу бар экендиги белгиленген.
Дүйнө
балдарды

жүзүндө
окутууда

өнүгүүсүндө
ар

түрдүү

ар

кандай

практикалар

бузулуулары
бар.

бар

Инклюзивдик

билим берүү, интеграция, атайын билим берүү сыяктуу

билим

берүүнүн шарттары каралган учурлар кездешет.
Биздин

өлкөнүн

билим

берүү

мейкиндигинде

жогоруда

белгиленген билим берүүнүн түрлөрү кездешет.
Ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү
тарбиялоо жана окутуудагы

чектелген балдарды системалуу

биздин республиканын тарыхы Совет

бийлигинин орношу менен тыгыз байланышта.
үчүн атайын мектептер XXкк. 30 -жж.

Аталган

алгачкы

балдар

мектептер

ачылган.1936-37жж. акыл- эс өнүгүүсү артта калган балдар үчүн
мектептердин саны 47ге жеткен. Ал эми угуусу бузулган балдар
үчүн биринчи мектеп 1934 -ж. ачылса, 1939-ж. көрүүсү бузулган
балдар үчүн мектеп ачылган. Бирок

бул мектептерде окутуунун

сапаты начар болуп, практика менен байланыштуу болгон эмес.
Ата мекендик согуш аяктагандан кийин
балдар

үчүн

мектептерде

окутууну

өнүгүүсү арта калган

формалдуу

эмес,

эмгекке

окутууга максималдуу конүл буруу боюнча тийиштүү документтер
абыл алынган. 1960 -70-жж. өнүгүүсүндө бузулуулары балдарды өз
убагында

таап,

эсепке

баштаган. 1980 - жж.

алуу

боюнча

иш -чаралар

жүргүзүлө

баштап өнүгүүсүндө бузулуулары

балдар

үчүн атайын адистештирилген бала –бакчаларды ачууга чоӊ көӊүл
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бурулган.

Республикада

андан

тышкары

логопедд ик

пункттар

уюштурулган. Ошол эле учурда атайын мектептердин материалдык
базасын жөнгө салуу, педагогикалык -психологиялык медициналык комиссиялардын

ишин

жакшыртуу

боюнча

иш

чаралар

жүргүзүлгөн1.
Советтер

союзу

мүмкүнчүлүктөрү

жоюлгандан

баштап

ден -соолук

чектелген балдарга көӊүл буруу башка нукка

бурулду. Көмөкчү мектептердин көбү, таяныч –кыймыл сферасы
бузулган балдар үчүн жатак -мектеп, психикалык өнүгүүсү артта
калган балдар үчүн мектептер жабылды. Ошону менен бирге ден соолук

мүмкүнчүлүктөрү

ч ектелген

балдардын

ата -энелери

активдешип, коомдук уюмдар түзүлө баштады. Мамлекеттик эмес
коомдор

ден-соолук мүмкүнчүлүктөрү

чектелген балдарга,

алардын укуктук макамын коргоо маселелерине

коомчулуктун

көӊүлүн бурууга аракет кыла башташты.
Бул

учурда

ата-энелер

коомчулугу

өнүгүүсү

артта

калган

балдар үчүн жаӊы технологиялар, жаӊы усулдарды иштеп чыгуу
аракеттерин көрүштү.
Мамлекеттик

органдар

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

тарабынан
балдарга

ден -соолук

социалдык

жаӊыча уюштуруу боюнча камыл га көрдү.

пакеттерди

Ошол эле учурда

аталган балдар менен иштөөчү адистерди даярдоо тармагында дагы
көп реформалар болду. И.Арабаев атындагы университеттинин
филология

факультетинин

дефектология

бөлүмү

алгач

атайын

психология жана дарылоо институу болуп, кийинчерээк 2003-ж.
Башталгыч билим жана мектепке чейинки берүү факультети, менен
биригип

Педагогика

институтунун

составына

кирди.

Бул

институттун составында дефектология факультети атайын билим
берүү уюмдары менен байланышын бекемдеп, жана балдарга аз да
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болсо

жардам

берүү

максатында

ар

бир

жыл

салт

катары

Кайрымдуулук акцияларын өткөрүп келет.
2009-ж. бери болочок педагогдор үчүн “Инклюзивдик билим
берүү” курсу окулат.
Азыркы учурда жашоонун баардык тараптарында, анын ичинде
билим

берүү

катмарында

дагы

өзгөрүүлө р

балдарга

дагы

жүрүп

жатат.

мамиле

өзгөрө

Мүмкүнчүлүктөр

чектелген

баштады:

алардын

уникалдуулукка

адамдар

тааный башташты. Мындай учурдун эӊ ачык мисалы,

жана

сыйлоого

укуктарын

инклюзивдик билим берүү идеологиясында көрүнөт.
Инклюзивдик

билим

берүү нүн

негизине

балдарды

дискриминациялоону бардык түрлөрүн жоюу, бардык адамдарга
бирдей мамилени камсыз кылуу идеологиясы жатат, ошону менен
бирге өзгөчө билим керектөөлөрү бар балдарга өзгөчө шарттарды
түзүү

зарылчылыгын

белгилейт.

Инклюзивдик

билим

берүү

–

бардык балдардын ар түрдүү муктаждыктарын камсыз кылуучу,
баарына жеткиликтүү жалпы билим берүү процессин өнүктүрүү,
демек

мугалмден

жогорку

деӊгээлдеги

профессионалдуулукту,

этикалуулукту, сыпайылуулукту, ийкемдүүлүктү, баардык балдарды
уга билүү жана түшүнө билүүлүктү талап кылат.
Инклюзивдик

билим

берүү

жалпы

педагогиканын

философиясына, концептуалдык негиздерине,принциптерине, жана
закон ченемдүүлүктөрүнө таянат. Ошону менен бирге анын негизги
принциптери:
1. Адамдын

баалуулугу

жетишкендиктерине

анын

көз

жөндөмдүүлүгүнө

каранды

эмес.

Ар

уникалдуу!
2. Ар бир адам сезүүгө жана ойлонууга жөндөмдүү.
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бир

жа на
адам

3. Ар

бир адам пикир алышууга, жана аны башкалар угууга

укугу бар.
4. Чыныгы билим алуу реалдуу мамиле түзүү аркылуу гана
ишке ашат: баардык адамд ар бири бирине муктаж, баардык адамдар
теӊтуштарынын жана улуулардын колдоосуна, достугуна муктаж.
«Ден

соолугунун

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

адамдардын

укуктары жана кепилдиктер жөнүндө” мыйзам ден соолугунун
мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

адамдарга

карата

м амлекеттик

саясатты аныктаган негизги мыйзамдык акт болуп эсептелет. Бул
мыйзам

жарандардын

аталган

категориясынын

укуктары

жана

эркиндиктерин республиканын башка жарандары менен бирдей
жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууну регламенттейт.
Мыйзам ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын
жашоо

ишмердүүлүгүндөгү

чектөөлөрдү

жок

кылып,

алардын

коомдо толук кандуу жашап, коомдун экономикалык жана маданий
чөйрөлөрүнө

активдүү

катышуусуна,

ошондой

эле

өздөрүнүн

жарандык милдеттерин аткаруусуна жагы мдуу шарттарды түзүүнү
көздөйт.
Бул тарбиялоонун жана окутуунун интегративдүү формалары
жөнүндө акыркы жылдары көп айтылып жаткан билим берүү
системасына

дагы

толугу

менен

тиешелүү

.

Билим

берү

ү

системасынын мыйзам ченемдүү өнүгүү этабы болуп инклюзивди к
билим берүү нү киргизү ү эсептелет
Инклюзивдик (француз тилинен inclusif - өзүнө

киргизүүчү

латын тилинен –include-кошом) же кошулган билим берүү - өзгөчө
билим берүү муктаждыктары бар балдарды жалпы билим берүүчү
мектептерде окутуу процессин сүрөттөө үчүн колдонуучу термин.
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Инклюзивдик

билим

берүүнү

н

негизине

балдарды

дискриминациялоону бардык түрлөрү н жоюу, бардык адамдарга
бирдей мамилени камсыз кылуу идеологиясы жатат, ошону менен
бирге өзгөчө билим керектөөлөрү бар балдарга ө згөчө шарттарды
түзүү

зарылчылыгын

белгилейт.

Инклюзивдик

билим

берүү

–

бардык балдардын ар түрдүү муктаждыктарын камсыз кылуучу,
барына жеткиликтү ү жалпы билим берү ү процессин өнүктүрүү.
Инклюзивдик билим берүү - бул ар

бир адамга жеткиликтүү

билим алуунун уникалдуу процесси. Аталган процесстин алкагында
окучулардын

башкалардан

байланыштуу

айырмаланышына,

билим берүүдөгү тоскоолдуктар

өзгөчөлүктөрүнө
жок кылынып,

алардын потенциалынын ачылышына жол берилет.
Инклюзивдик билим берүү эффективдүү болу шу үчүн коомдун,
биринчи

кезекте мугалимдердин

Мугалимдин

көз карашы өзгөрүшү

зарыл.

профессионалдык ой -жүгүртүүүсү, анын инсандык

сапаттарынын

деӊгээли

инклюзивдик

билим

берүүнү

алдыга

жылдыруучу фактор катары эсептелинет. Педагог моралдык жактан
туруктуу, профессионалдык жактан компетенттүү, жана маданий
деӊгээли жогору болушу зарыл. Инклюзивдик билим берүүнү ишке
ашырууда мугалим окуучуларды гана окутпастан, өзү дагы окуйт,
башкача

айтканда

эки

тараптуу

окутуу

жүзөгө

ашат.

Демек,мугалимдин

инсандык са паттарынан жана анын ийкемдүү

башкаруусунан,

окутулуп

психоэмоционалдык

жаткан

атмосфера

көз

топтун

ичиндеги

каранды.

Мугалим

инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырып жатып гумандуулукту,
ак

көӊүлдүүлүктү,

чыдамдуулукту,

жана

өзгөчө

билим

керектөөлөрү бар балдарга сый мамиле көрсөтүүнүн үлгүсү болушу
керек.
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Аталган процессте

педагог

окуучуларынын эмоционалдык

жана руханий ден -соолугуна жоопкерчиликтүү экендигин унутпай,
билим алуу үчүн жагымдуу микроклиматты түзө билиши зарыл.
Анын

берген

ар

бир

маалым аты

окуучулардын

инсандык

сапаттарына шек келтирбей, позитивдүү болушу керек.

Окуу сабактарынын негизги мазмуну
1. Кыргыз / орус тили
Кеп

ишмердигинин т үрлөрү

Угуу. Оозеки

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын

аӊдап-сезүү. Угулуп жаткан кепти жетиштүү кабылдоо.
тексттеги угуп жаткан

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу анын мазмуну билдирүү.
Сүйлөө.

Коммуникативдүү

үчүн баарлашуунун
каражаттарын

милдеттерди

натыйжалуу

чечүү

максаттарына жана шарттарына ылайык

тандоо.

Оо зеки

кептин

практикалык түрүндө

өздөштүрүү. Окуу

оозеки

монологдук

баяндоонун

(сүрөттөө,

баяндоо,

ой

жүгүртүү).

диалог

формасын

милдетине ылайык

практикалык
Окуу

тил

жана

өздөштүрүү
күнүмдүк

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу,
коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Орфоэпиялык ченемдерди жана туура интонацияны сактоо.
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Окуу.

Муундук

окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын
жекече ченине ылайык ылдам дык менен бүтүн сөздөрдү окуу.
Сөздөрдү,

сөз

айкаштарын,

сүйлөмдөрдү

жана

кыска

тексттерди түшүнүп окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана
тыным

менен

окуу.

материалында

Кыска

маалымдар

Орфоэпиялык (бүтүн сөздөр
таныштыруу.

тексттердин
жана

көркөм

жана
окууну

ырлардын
өнүктүрүү.

менен окууга өтүүдө) окуу

Орфоэпиялык окуу (үн чыгарып окуу)

менен
көчүрүп

жазып жатканда, өзүн -өзү көзөмөлдөө каражаты катары
Окуу

текстин

түшүнүү.

Керектүү

материалды

табуу

максатында тандап окуу. Текстте берилген а чык маалыматты табуу.
Текстте камтылган маалыматтын негизинде жөнөкөй тыянактарды
түзүү. Текстте камтылган маалыматтарды жалпылоо.
Жазуу.

Сабаттуулук

системасында тамгаларды, муундарды,

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын
түрү үчүн коюлган
тыкан жазууну
өздөштүрүү.

жазуу. Окуу ишинин бул

гигиеналык талаптарды эске алуу менен так,

өздөштүрүү

Колдордун

гигиеналык талаптарды

эркин кыймылдарын жана манжалардын

моторикасын өнүктүрүү.
багыт алуу ыктарын

жазуудагы
Такта

мейкиндигинде жана баракта

ө нүктүрүү. Айтылышы менен

жазылышы

карама-каршы келбеген сөз жана сүйлөмдөрдү айтуу менен жазуу.
Жазылган текстти текст -образ менен салыштыруу, муундап окуп
салыштыруу.
(сүйлөм

Сүйлөмдөрдү

аягында

чекит

жазууда эрежелерге тиешелүү каттоо

башында

баш

т амга).

Адамдардын

аттарын баш тамга менен жазуу көндүмүн калыптандыруу. жазууга.
Тамга

эмес

графикалык каражаттардын милдетин түшүнүү:
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сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси. Сөздөр жана
сүйлөмдөр. Сөздү

талдоо үчүн материал, изилдөөнүн объ ектиси

катары кабыл алуу. .

Белгилүү

эрежелер боюнча

көчүрүп жазуу. Уккан жана окуган текстти
жазып баяндоо.
тексттерди

Балдар

түзүү

угуп, окуп

мазмунун кыскача

үчүн кызыктуу темалардагы чакан өздүк

(таасирдин

негизинде,

адабий

чыгармалар,

сүрөттүк окуялар, сүрөттөр сериясы, видеожазманын үзүндүсүнүн
негизинде ж.б.).
Сөздүн маанисине көз салуу. Сөз жана сүйлөм ортосундагы
айырма. Сүйлөм

менен иштөө: сөздөрдү тандап,

өзгөртүү. Сүйлөмдөгү интонация.

тартибин

Берилген интонация менен

сүйлөмдү куруу.
Сабаттуулукка окутуу .
Фонетика. Кеп тыбыштары. Сөздүн
маанисинин

тыбыштык түзүмү менен

биримдигин сезүү. Сөздөгү

тыбыштардын санын,

катардык түзүмүн белгилөө. Бир же бир нече тыбыштар менен
айырмаланган сөздөрдү салыштыруу. Үндүү жана үнсүз дөрдү айтуу
ортосундагы
үндүүлөр,
Муун

айырмачылык,

басым

түшкөн

жана

түшпөгөн

жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр.

сүйлөөнүн

минималдуу

бирдиги

катары.

Сөздөрдү

муундарга бөлүштүрүү. Басым ордун аныктоо.
Графика.

Үн

жана тамганын ортосунда айырма. Тамга ны

тыбыштын турумдук

белгиси катары

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү

катары.

е,

ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Ичкертүү белгиси мурунку үнсүз
тыбыштын жумшактык

белгиси катары. тамгалардын тизилүү

катары..
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Жазууда
Сөздөрдө

ажыратуу

жумшартуу

белгисин

тыбыштык жана тамгалык курам

йоттошкон тагалардын
графикалык

жана

колдонуу.

мамилесин түзүү;

жазылышы жана айтылышы. Тамга

каражаттарды

колдонуу:

сөздөрдүн

эмес

ортосунда

мейкиндик, ташымал белгис и, абзац. Кыргыз/орус алфавити менен
таанышуу. Алфавитти

билүү: тамгаларды

туура атоо, алардын

сөздөрдү алфавит

боюнча жайгаштыра

тизмегин билүү.
Баш

тамгасы менен

билүү.

Сөз курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө жалпы

түшүнүк.
Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.

Уӊгу, түпкү

тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк. Уӊгулаш сөздөр, тектеш, сөздөр
түшүнүгүн өздөштүрүү.
Сөздү

түзүмү боюнча тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар,

каталогдор

боюнча алфавит менен иштөө. Баш тамга боюнча

сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү, алфавиттик тартип боюнча
сөздөрдү жайгаштыра билүү (мисалы: фамилиялар, аттар)
Орфография.

Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу

жана аларды колдонуу:
сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;
аттардагы

баш

тамгалар;

сүйлөм башында, энчилүү

муун

боюнча

ташымал;

тыныш

белгилерин колдонуу;
Кепти өнүктүрүү . Текстти

өз

алдынча үн чыгарып окууда

жана аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр
оюндар материалдары, сабактар,

байкоо боюнча анча чоң эмес

баяндоо мүнөздөг ү тексттерди түзүү.
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сериясы, өздүк

Систематикалык курс
Фонетика жана орфоэпия.
Үндүү

жана

айырмачылык.
каткалаң

аларды

Жумшак жана каткалаң

айтуу

ортосундагы

үнсүздөр, жумшак жана

үнсүздөрдү айырмалоо, түгөйлөш жана түгөйлөш эмес

тыбыштарды
Басым,

үнсүздөр,

үнсүздө рдүн

сөздө

басым

муундарга

бөлүү.

аныктоо.

Тыбыштарды

жумшактыгы боюнча аныктоо.

түшкөн

Тыбыштардын

үндүүлөрдү

табуу.

сапаттык

Сөздөрдү

мүнөздөмөлөрүн

жана сөз айкаштарын үндөрдүн кыргыз/

орус адабий тилинин ченемдерине ылайык

так айту у. Сөздөрдү

фонетикалык талдоо.
Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат
атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз алдынча жана кызматтык сөз
түркүмдөрү. Зат

атооч. Анын кепте колдонулушу жана мааниси.

"Ким ?" жана "эмне ?" суроолоруна жооп б ерген сөздөрдү табуу.
Зат атоочко берилүүчү суроолор. Энчилүү аттарды таба билүү
ыктарын өнүктүрүү. Зат

атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат

атоочун жекелик саны. Зат
боюнча өзгөрүшү.
өзгөрүшү. Зат

Зат

атоочун жекелик саны, жөндөмө

атоочун

1,2,3 -жагы

атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат

боюнча боюнч а
атоочун көптүк

атоочу морфологиялык

талдоо.
Сын атооч. Сын атоочту

кепте колдонуу,

жана анын

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат
атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө
атоочту морфологиялык талдоо.
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боюнча өзгөрүшү. Сын

Ат атооч.

Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.

Ат атооч

жөнүндө жалпы түшүнүк. Жекелик ат атоочтор, кепте пайдалануу
жана мааниси. Жекелик ат атоочтор: 1, 2, 3 -жак жекелик жана
көптүк түрлөрү. Жактама

ат атоочтордун жөндөлүшү. Кепте ат

атоочту туура пайдалануу (мен, менде, ал,аны, анда, ал үчүн).
Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке берилүүчү
суроолор. Этиштин белгисиз
«Эмне

түрү жөнүндө жалпы түшүнүк.

кылыш керек?» «эмне кылат?» деген суроолорго жооп

берүүчү этиштерди айырмалоо.
келээр чак, учур чак.
жана сан

Этиштин чактары: өткөн чак,

Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак

боюнча өзгөрүшү. Этиштин

I

жана

II жагы боюнча

жакталышы (практикалык билүү), аны ктоонун ыкмалары.

Этишти

морфологиялык талдоо.
Уӊгу.

Сөздүн

алдына келүүчү аффикс

(орус

тилинде).

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгулар менен таныштыруу. Алар дын
милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын
түзүүсү.

Сөздүн алдына жалгануучу аффикс

(приставка)менен

предлог ортосундагы айырмачылык .
Лексика. Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү аныктоо.
Тексттеги сөздүн маанисин
колдонуу

менен

аныктоо же

баалуулуктар

сөздүн

түшүндүрмө сөздүктү
маанисин

тактоо.

маанилүү жана көп маанилүү сөздөрдү түшүнүү, сөздүн
каймана мааниси. Кепте

Бир

түз жана

синонимдердин жана антонимдердин

пайдалануусун колдонуу.
Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо.
Мааниси

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
1673

жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн
бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,

жай

эмоционалдык түс (интонация) берүү.
сөздөрдү

сүйлөмдөр.

Ойго

Сүйлөмдөгү маанилүү

баса белгилөө.
Сүйлөмдүн

негизги мүчөлөрү: ээ жана б аяндооч.

Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Сүйлөмдүн

негизги мүчөлөрүн

табуу. Сүйлөмдүн негизги жана айкындооч мүчөлөрүн айырмалоо.
Сүйлөм, сөз айкаштары, сөз ортосундагы байланышты орнотуу.
Сүйлөмдүн

бир

пайдалануу, үтүрдү

өӊчөй

мүчөлөрүн

колдонуу.

Бир

колдонууда

интонацияны

өӊчөй мүчөлөр, байламталар

менен сүйлөм түзүү. Татаал сүйлөмдөр менен таанышуу,
жөнөкөй

сүйлөмдөн турган сүйлөмдөр. Жөнөкөй

сүйлөмдөрдүн ортосундагы айырма.

эки

жана татаал

Татаал сүйлөмдөрдөгү үтүр.

Татаал сүйлөм түзүүнү үйрөн үү, байламталардан кийинки тыныш
белгилери.
Орфография жана пунктуация.

Орфографиялык сергектикти

калыптандыруу.
Орфографиялык сөздүктү колдонуу.
Туура жазуу эрежелерин колдонуу:
• ташымал эрежелери;
• энчилүү аттарында, сүйлөмдүн башында баш та мга;
• сөздүн тамырындагы басым түшпөгөн үндүүлөрдү текшерүү;
• сөздөгү уяӊ жана каткалаӊ үнсүздөр;
• айтылбаган үнсүздөр (орус тилинде);
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• сөз тамырындагы текшерилбеген үндүү жана үнсүз тыбыштар
(чектелген сөздөр тизмесинде);
• ажыратуу жана ичкертүү белгиси;
• жеке ат атоочторду
•

жазуу эрежелери;

сүйлөмдүн аягындагы тыныш белгилер: чекит, суроо жана илеп

белгилери;
• бир өӊчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдөгү

тыныш белгилер (үтүр).

2. Кепти өнүктүрүү
Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эм не максат
менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти

практикалык

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

жана

Өз

пикирин

күнүмдүк

өздөштүрүү

баарлашууда

(саламдашуу,

билдирүү.
кеп

Окуу

этикетинин

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
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Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Текс ттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стил дери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалим дин жетекчилиги
алдында, жамаат менен чогуу

даярдалган план боюнча изложение

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так баян
жазуу (сочинение).
Окуу.
Үн

чыгарып окуу. Муундук

акырындап өтүү
текст

таанууга

окуудан бүтүн сөздөрдү окууга

(жекече окуу ыргакк а ылдамдыгына ылайык),
мүмкүнчүлүк

берүү

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш

менен

ылдамдыгын

белгилерине ылайык басым

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.
басым менен белгилеп окуу,

окуу

Тыныш белгилерин

эрежелерин окуу. интонация -релиз

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу. Ичинен окуп, чыгарманын
маанисин түшүнүү (

көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү

чыгармалар колдонулат). Тексттен
жөндөмү. Тексттин

керектүү маалыматты табуу

ар кандай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар
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кандай түрлөрү жөнүндө
илимий-популярдуу,
түрлөрүнүн
практикалык

аларды

максатын

өзгөчөлүктөрү.

жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу,
салыштыруу.

аныктоо.

тексттерди

өздөштүрүү.

Элдик

Тексттин

фольклордук

сүйлөмдөрдөн
Китепти

аты

бул

текстин

айырмалоону

жана

көркө мдөлүшү

боюнча мазмунун болжолдоо.
Тексти өз алдынча
аларды атоо.

мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү,

Маалыматтын

ар кандай түрлөрү менен иштей

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере билүү,
тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга би лүү, аӊгеме учурунда
текстти колдонуу

аркылуу толуктоо. Көркөм

жана маалымдоочу

материалдар менен иштөө.
Библиографиялык маданият. Китеп искусствонун өзгөчө түрү
катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары. Китеп
окуу, көркөм, справочная. Китепт ердин элементтери: мазмуну, баш
сөзү, башкы бет,
түрлөрү:

илимий,

аннотация, иллюстрация. Китептеги
көркөм

(тышкы

көрсөткүчтөр

маалымат

таянуу менен

китептер, маалымдоочу материал).
Китептердин

типтери

(басылмалардын):

китеп -чыгарма,

жыйнак-китеп, сочинениелер-жыйнагы, маалымат басылмалары
Окулган
турумуна

материалдын

түрткү

ченемдер жагынан

болгон

мазмуну,
нерселерди

баатырлардын
түшүнүү,

адеп

билүү.

моралдык

талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү, ар

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы
каармандардын,

жүрүм -

өлкөнү

Чыгармалардын

сүйүү

түшүнүктөрдүн окшоштугун

баатырларынын

Тексттердеги каармандарды,

идеялардын,
мүнөздөмөсү.

окуяларды мүнөздөгөн
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сөздөрдү

жана сөз айкаштарын табуу. Каармандардын жүрүм -турумун талдоо
(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын
аналогия

боюнча

же

тескерисинче

салыштыруу.

каармандарга мамилесин текстти талдоонун негизинде
Баатырдын, каармандын

Автордун
аныктоо.

мүнөздөмөсү. Баатырдын

мүнөзү

портрет, иш-аракеттери жана сөз ар кылуу билдирилиши. Көркөм
тексттин

ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана

кыска ( негизги идеялары).
Берилген

текстти

айтып

берүү

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө
берүүчү

негизги

сөздөрдү

:

чыгарма

каарманынын

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

тандо о),

(тексттен окуянын орду жөнүндө

окуянын

ордун

сүрөттөө

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана
башка тексттер менен иштөө.

Окуу, илимий -популярдуу жана

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.
Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү
жана таяныч сөздөр.
Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга
таянып айтып берүү. аныктоо.

Текстти

толук

жана

кыскача

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү мене н).
Сүйлөө (оозеки байланыш маданияты)
Диалогду
баарлашуунун
алдынча

жооп

кептин түрү катары
өзгөчөлүктөрү:
берүү,

жана

кабыл алуу. Диалогдогу

суроолорду
текст

боюнча

түшүнүү,

аларга

суроолорду

өз

берүү;

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жан а сылыктык менен
талкууланган маселе

боюнча өз ой -пикирин айтуу (окуу тексти,
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көркөм,

илимий -таанып

билүүчү

текст).

Окуудан

тышкаркы

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.
Сөз

менен

иштөө

(сөздүн

түздөн -түз

жана

каймана

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз
байлыгын

активдештирүү.

Жазуучунун
суроого

Монолог

оозеки

текстине таянып, сунушталган тема

жооп

түрү

(формасы)

боюнча

чакан

өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан
берүү.

Таасирлерди

катары.

боюнча, же

монолог

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана
айтып

кеп

айтуу.

көркөм тексттин

же окуган тексттин мазмунун

баяндамада (сүрөттөмө, аргумент,

баяндоо)

(тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып

берүү. Өз

аӊгемесинин планын куруу. Монолог билдир үүсүндөгү

өзгөчөлүктөрдү

эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним,

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу .
Жазуу (жазуу кебинин маданияты)
Жазуу эрежелери: чыгарманын мазмуну
келиши

(теманын

мүнөзү)

көркөм

чагылышы,

окуянын

каражаттарды

баш атына туура

орду,

берилген

каармандардын
темадагы

мини -

сочинениелерде, аңгемелерде пайдалануу (салыштыруу).
Балдардын окуу чөйрөсү
Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар
адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык
кечеӊдеген

өнүгүүсү

(ПӨК) кенже мектеп окуучуларынын кабыл алусуна

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын
чыгармалары.

Китептердин

укмуштуу жоруктар жөнүндө,

ар

кандай

түрлөрү:

тарыхый,

илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабия т; балдар үчүн мезгилдүү басылмалары
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(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка
элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар,
жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман
иштер

жөнүндө

пропедевтика

чыгармалар,

күлкүлү ү

чыгармалар.

Адабий

(иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм адабий кептин

маанисин аныктоо, тексттин

наркын аныктоо үчүн (мугалимдин

жардамы менен) көркөм сөз каражаттарын билдирүү: синоним,
антоним, салыштыруу.
Адабий түшүнүктөрдөн
(айтып

берүүчү),

сюжет,

багыт алуу: көркөм чыгарма, автор
тема;

чыгарманын

каарманы,

анын

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга
болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо,
поэзиянын

өзгөчөлүктөрүн

бөлүү

(ритм,

уйкаштык).

Фоль клор

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын
жанрдык түрдүүлүгү. Кичине

элдик формалар (бешик ырлары,

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар)
таануу,

айырмалоо,

негизги

(жаныбарлар

жөнүндө ,

Жомоктун

көркөм

(композиция).
жанрлары

маанисин

турмуштук,
өзгөчөлүктөрү:

аныктоо.

сыйкырлуу

Жомоктор
жомоктор).

лексикалык,

курулуусу

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

жөнүндө

негизги

түшүнүк,

курулуш

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын
аракеттери

-

(адабий

чыгармалардын

жана

сөз

чыгарма чыл иш-

негизинде)

окуучулардын

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө:
ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен
сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору,
жана аларды пайдалануу (себеп -белгилөөчү байланыштарды, иш чаралардын

тизмеги:

иш -аракеттерди
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ишке

ашырууга

планды

сактоо);

сочинение

элементтери

менен

изложение,

адабий

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст),
сүрөттөрдүн

чыгармага иллюстр ациялоонун негизинде же жеке

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,
3. Чет тили
Кептин предметтик мазмуну. Классташтары, мугалим менен, ,
балдарга арналган чыгармалардын каармандары менен таанышуу:
аты, жашы. Саламдашуу, коштошуу, кутту ктоо, куттуктоого жооп,
ыраазычылк,

кечирим

суроо

(сүйлөө

адебине

мүнөздүү

сөз

айкаштарын колдонуу менен). Мен жана менин үй -бүлөм. Үй-бүлө
мүчөлөрү, алардын аттары, жаш курагы, келбети, мүнөзү. Менин
күнүм

(күн

тартиби).

Сүйүктүү

тамак -ашым.

майрамдар: туулган күндөр, жаңы жыл, Нооруз.
көргөн

кызыктар

дүйнөсү.

Менин жакшы көргөн
Мен жана менин

Менин

жакшы

жомокторум. Дем

көргөн

Үй-бүлөлүк
Мен

жакшы

иш -чаралар.

алыш күн, эс алуулар.

досторум. Аты -жөнү, жаш курагы, келбети,

мүнөзү, хоббиси / кызыкчылы ктары. Сүйүктүү жаныбарым: аты жөнү, курагы, түсү, көлөмү жана мүнөзү. Менин мектебим. Сабак
бөлмөсү, окуу сабактары, мектеп буюмдары. Мени курчаган дүйнө.
Менин үйүм / батир / бөлмөм: бөлмө аттары. Жаратылыш. Жапайы
жана үй жаныбарлары. Сүйүктүү
Өздөштүрүп жаткан

жыл

мез гили. Аба-ырайы.

тилдин өлкөсү / өз өлкө. Жалпы маалымат:

аты-жөнү, борбору. Чет

тилиндеги балдар

фольклорунун

чыгармалары (рифмалар, ырлар, обондуу ырлар, жомоктор).
Кеп ишмердүүлүгү боюнча коммуникативдик ыктар:
Сүйлөө жаат ында:
1. Диалог формасында:
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чакан

төмөнкү көндүмдөр болушу керек:
типтүү

күндөлүк

жагдайларда

жана

окуу -эмгектик

баарлашууда этикет ченемдерине ылайык диалог жүргүзүүнү;
айкелге жана сүрөткө таянып сураштыруу -диалогу (маалымат
алуу үчүн өтүнүч жана ага жооп алуу ),
көлөмү ар бир тараптан

диалогдук айтуунун

2 - 3 реплика; иш-аракет кылууга

түрткү берген – диалог.
2. Монолог формасында:
Негизги оозеки сүйлөө түрлөрүн колдоно алуу: сыпаттама,
баяндоо, сүрөттөө (каармандарды) чакан көлөмдөгү сүрөткө
таянуу менен.

Угуп кабыл алуу жаат ында:
Угуу жана түшүнүү:
Мугалим

жана классташтарынын кебин

сабак учурунда

баарлашууда (вербалдуу/ вербалдуу эмес) уккан кепке

жооп

бере алуу;
Окуу жаат ында:
окуу (глобалдык окуу ыкмасы колдонулат):
үйрөнүп жаткан тилдин сөздөр үн угуза окуп, тил материалдары
боюнча чакан диалог куруу, түшүнүү; керектүү маалыматтарды
табуу

(иш-аракеттер жүргөн жер, каармандардын аттары ж.б. у.с.)

Жазуу жаат ында:
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Үйрөнүп жаткан тилдин алфавитинин тамгаларын билүү жана
жаза алуу.
Көндүмдөр:
Тексттен
жазууга

жөндөмдүү.

көндүмдөрү.
Англис

сөздөрдү, сөз айкаштарын жана сүйлөмдөрдү
Тил

каражаттары

жана

аларды

колдонуу

Англис тили. Графика, каллиграфия, орфография.

алфавитинин

Тыбыштык-тамгалык
фонетикалык тарабы.

тамгалары. Негизги тамга айкалыштары.
тиешелүүлүктөр.

Апостроф.

Кептин

Англис тилинин тыбыштарынын айтылышы

жана тыбыштык айкаштарынын айтуу жана айырмалоо. Айтылыш
эрежелерин сактоо: үндүүлөрдүн узундугу жана кыскалыгы,
же сөздүн аягында

үнсүздөрдүн, үндүү алдында үнсүздөрдүн

жумшарышынын жоктугу.
(there

is/there

сөздөрдөгү

Дифтонгтор. Байланыштыруучу « r»

are). Сөздөгү, сөз айкашындагы басым. Кызматчы

(артиклдер,

Сүйлөмдөрдү

муун

маанисине

байламталар)
жараша

басымдын

топторго

суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдүн

жоктугу.

бөлүштүрүү.

Жай,

(жалпы жана атайын суроолор)

ритмикалык-интонациялык өзгөчөлүктөрү. Тизмелөө интонациясы.
Кептин

лексикалык

жагы.

Лексикалык

бирдиктер:

300

лексикалык бирдик көлөмүндөгү башталгыч мектептин тематикасы
ичиндеги

баарлашуу

жа гдайларын

өздөштүрүү,

жөнөкөй

жыйындысы сөз айкаштары, англис тилдүү өлкөлөрдүн маданиятын
чагылдырган баалоо лексикасы жана сүйлөө клишелери этикеттин
элементтери катары,. Эл аралык сөздөр (мисалы, доктор, фильм).
Кептин грамматикалык жагы. Негизги оозе ки сүйлөм түрлөрү: жай,
суроолуу, илептүү. Жалпы жана атайын суроолор. Суроо сөздөр,
качан, кайда, ким, эмне, эмне үчүн, кантип (what, who, when, where,
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why, how). Сүйлөмдөгү сөздөрдүн тартиби. Ырастаган жана терс
сүйлөмдөр. Жөнөкөй этиш баяндоочу менен жө нөкөй сүйлөм (He
speaks English.), , татаал аттуу ( My family is big.) жана татаал
этиштүү (I like to dance. She can skate well.) сүйлөм. Ырастаган
илептүү

please) жана терс (Don’t

(Help me,

сүйлөмдөр.

be late!) формадагы

Учур чактагы жаксыз сүйлөмдөр (It is cold. It’s five

o’clock.)
Бир

жүгүртүү менен сүйлөмдөр there is/there are. Жөнөкөй

жайылма сүйлөмдөр .
этиштик

Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр. I’d like to

конструкциялары .

Жекелик

жана көптүк зат атоочтор

(эреже жана өзгөчө менен пайда болгон) белгилүү жана белгисиз
артикли менен жана артикли жок зат атоочтор. Ат атоочтор: жеке
(атооч жана объективдүү жөндөмөдө), таандык, суроолуу, көрсөтмө
(this/these,

that/those), белгисиз ат атоочтор

пайдалануу учурлары). Убакыт

((some, any кээ бир

тактооч (yesterday,

tomorrow,

never, usually, often, sometimes) кечээ, эртең, эч качан, адатта, көп
учурда, кээде)). Даража тактооч (much, little, very, көп, аз, абдан).
Сан атооч (100гө чейин), иреттик сан (10гочейин).
Эң көп колдонулган байламталар : in, on, at, into, to, from, of,
with.
Социалдык-маданий билим
Чет

тилин

үйрөнүү

учурунда

башталгыч

мектептин

окуучулары төмөнкү түшүнүктөр менен таанышышат: өздөштүрүп
жаткан тилде өлкөлөрдүн аттары; популярдуу кичинекей балдарга
арналган кээ бир китептердин адабий каармандардын менен; кээ
бир элдик жомоктордун

көрүнүштөрү менен, ошондой эле чет

тилиндеги балдардын фольклордук
1684

чакан чыгармалары менен

(поэзия, ырлар); өздөштүргөн тилинде өлкөнүн оозеки эмес жана
оозеки жүрүм-турумдун жөнөкөй түрлөрү

4. Математика
Сандар

жана

көлөмдөр.

Буюмдарды

эсептөө.

Нөлдөн

миллионго чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана
разряддар. Кошулучулардын
менен

суммасы катары көп орундуу сандар

тааныштыруу. Сандарды

салыштыруу жана

тартиби, салыштыруу белгилери.
(грамм,
убакыт

килограмм,
бирдиги

центнер,

(секунда,

сандардын

Салмакты өлчөө бирдиктери

тонна);

мүнөт,

көлөм бирдиги

саат).

Бир

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир

тектүү

(литр),
өлчөө

тектүү көлөмдөрдү

салыштыруу жана эсептөө. Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн бири,
төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).

Арифметикалык амалдар.
Кошуу,
амалдардын

кемитүү,

көбөйтүү

компоненттеринин

жана
аттары,

бөлүү.

Арифметикалык

белгилери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз
бир компонентин табуу.
Кашаалуу жана

Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма.

кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби.

Сандык туюнтманын маанисин т абуу. Эсептөөдө

арифметикалык

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу
жана топтоо; сумманы жана айырманы санга көбөйтүү).
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Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү текшерүү
аракеттер,

тууралыгын

ыкмалары
баалоо,

( алгоритм, тескери иш -

жыйынтыкты

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).
Тексттик маселелер менен иштөө
Тексттик

маселелерди

Мамилелерди

камтыган

арфметикалык
маселелер:

(мынчага аз, мынча эсе аз)

жол

эсеге

менен

көп,

чыгаруу.

мынчага

көп

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын
жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү

жолун

пландаштыруу. Маселенин шартын ж азуу (схемалар, таблицалар
жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны
үлүшү

табуу

Геометриялык

боюнча

маселелер.

фигуралар.

жана анын

Мейкиндик

Предметтердин

жалпы

мамилелер.

мейкиндикте

жана

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол,
ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык,

бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга
чийүү инструменттерин колдонуу. Айлана -чөйрөдөгү геометриялык
фигуралар.
пирамида,

Таануу

жана

айтуу:

куб,

шар,

параллелепипед,

цилиндр, конус.

Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.
узундугу. Узундук

бирдиги (мм, см, дм, км).

бурчтуктун периметрин эсептөө.
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Үзүк

сызыктын

Периметр. Көп

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ).
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.
Маалымат менен иштөө. Эсеп, көлөмдү өлчөө менен байланышкан
маалыматтарды
турукташтыруу,

чогултуу
талдоо.

жана

берүү,

Логикалык

алынган

байланыш

маалыматты

жана

сөздөрдү

колдонуу менен жөнөкөй туюнтмаларды түзүү («жана», «жок»,
«эгер ... анда ...», «чыныгы / жалган экенин ...», «ар бири»,
«баардыгы»,«кээ

бири»).

Передметтердин,

сандардын,

геометриялык фигуралардын катарын (чынжырын) эреже боюнча
даярдоо. Маалымат

издөө планын, жөнөкөй алгоритмин, жазуу,

түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны окуу жана толтуруу.
5. Мекен таануу
Адам жана жаратылыш
Жаратылыш бизди курчап турат, бирок адам тарабынан түзүлгөн
эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер. Жансы з
жана жандуу жаратылыш. Объекттердин белгилери (түс, формасы,
салыштырмалуу
жайгашуусу

өлчөмү

(оң,

көрүнүштөрүнөн

ж.б.).

сол,
мисал:

Мейкиндикте

жогору,
жыл

төмөн,

предметтердин

ж.б.).

мезгилдеринин

Жаратылыш

алмашуусу,

кар,

жалбырактардын түшүүсү, ку штардын учуп кетүүсү, күн чыгышы,
күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон, күн менен түн.
Бардык табигый

объекттер заттардан турат.

Айлана

заттардын

-чөйрөдөгү

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

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

менен жөнөкөй практикалык иштер.
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Жылдыздар

жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер

бетинде жашоо үчүн ысыктык жана жарык булагы. Жер - планета,
Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус
Жердин

модели

катары.

Географиялык

карта

жана

план.

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана
картада жайгашуусу.
Өз өлкөбүздүн, аймактын маанилүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.

Ж ердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү
аймактагы

(байкоолордун

негизинде).

Өзүнүн

туулган

жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба ырайы, ан ын

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар,
шамал).

Өз аймактын аба -ырайы.

Жер кыртышынын формалары:

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн
жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз
Жер кыртышынын формалары:

аймагынын

(байкоолордун негизинде кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмдер,

үчүн

мааниси .

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
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касиеттери. Суунун

жаратылыш,
Суунун

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

аймагынын

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

жашоо

коргоо, аны

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шартта рды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Жапайы,

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси.

адам

маданий

жана

жашоо

бөлмө

чарбачылыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.
Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын
жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын,
сойлоп

жүрүүчүлөр,

айырмачылыктары.
өзгөчөлүктөрү.

канаттуулар,
Ар

кандай

Жаныбарлардын

жаныбарлар

ж ана

жаныбарлардын
көбөйүүсү.

алардын

тамактануу

Жапайы

жана

үй

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын
ролу. Жапайы
жаныбарларын

жаныбарларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй
багуу.

Өз

аймагынын

жаныбарлары,

алардын

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлар) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

Табигый
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жааматтын

байла нышы:

өсүмдүктөр

-

жаныбарлар

үчүн

азык -түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Таби ят
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын
этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзамдарды

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

мисалынын

Иш

өздөштүрүүсү.
жана

терс

адам жашоосундагы
аркылуу адамдын
Жаратылышка

таасирлери

негизинде).

менен адам

Табияттагы

адам

(тегерегиндеги
жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары,
улуттук парктар жана алардын жаратылышты коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, кан
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын органи змдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

алдын

сезүү органдары, нерв системасынын ишин
алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырды н

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден соолугунун
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мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү,
сыйлоо.
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдорго колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй бүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мектеп окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек-Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги жана кесиптик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
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Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ата Мекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын негизги мыйзамы. Бала укуктары.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана
мекендештер
катары.

ортосундагы
Өзү

өзгөчөлүктөрү,
аттары,

байланышты

туулган
кесиптери.

турмуштук

жердин
Өз

бекемдө ө

адамдардын

каражаты
эмгегинин

аймагынын жашаган элдердин

өзгөчөлүктөрү,

салттары.

Тууган

жерине

тарыхынын маанилүү окуялары.
Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.
Мектеп окуучусунун

күн тартиби,

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,

эмгек жана эс алуу
таза абадагы оюн ден

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ ден соолук
үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын
номерлери.

Жеӊил

жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн

мектепке чейинки жол, жолдо

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын

ар кайсы мезгилинде

жолдо, токойдо, көлмөдө коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Өрт
коопсуздугунун

эрежелери,

газ,

элек тр

энергиясын,

сууну

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм турум эрежелери.
Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш
адамдар менен өз ара аракеттенүү эрежелери. Айланада
адамдардын ден соолугу жана

жашаган

коопсуздуг у жөнүндө кам көрүү - ар

бир адамдын моралдык парзы.
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6. Көркөм өнөр.
Көркөм өнөр
Көркөм

түрлөрү. Искусство чыгармаларын кабыл алуу.

чыгармачылык

өзгөчөлүктөрү: сүрөтчү жана көрүүчү.

Көркөм өнөр, анын образдык мааниси:

көркөм элес сүрөт, анын

шарттулугу, жалпылыкты бир нерсе аркылуу

көргөзүү. Адеп -

ахлактык жана эстетиканын жалпы идеяларын пластикалык көркөм
чыгармаларда чагылдырылышы: жаратылыш, адамга жана коомго
мамиле.

Фотография

жана

көркөм

өнөр

чыгармалары:

окшоштуктар жана айырмачылыктар. Адам жана табигый дүйнө
чыныгы жашоодо: адамдын элеси, көркөм мүнөзү.
Сүрөт (рисунок). Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем,
пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.

Ар

түрдүү

графикалык

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо
ролу:

негизги ,

көмөкчү.

Жаратылыш,

адам,

сүрөт тартуу
имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү.

Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын сүрөтүн

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
Живопись.
имараттардын,

Живопистик
буюмдардын

материалдар.
сулуулугун

Жаратылыш,

жана

көп

адам,

түрдүүлүгүн

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин
негизи.
көркөм

Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн
каражаттарын тан доо. Адам

живопистеги образдары.
көркөм образ

баласынын жана табиятын

Скульптура. Скульптура материалдары,

түзүүдөгү скульптуранын ролу. көркөм образ түзүү

үчүн пластикалык скульптура материалдары менен элементардык
башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, то голотуу, көлөмдү, форманы
чоюу). Көлөм

- айкел тилинин негизи. Скульптуранын
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негизги

темалары. Адам

жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу

билдирүү.
Көркөм долбоорлоо жана дизайн. Көркөм долбоорлоо жана
моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) материалдардын ар
түрдүүлүгү. көркөм образ түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен
иштөөнүн элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу, көлөмдү,
форманы чоюу,
долбоорлоо

кагаз

жана

жана картон

моделдөөнүн

- ийүү, кесүү). Көркөм

ыкмаларын

адам

жашоос унда

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Декоративдик-жасалгалоо
жасалгалоо

көркөм өнөрү.

Декоративдик -

көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда

анын ролу. Элдик маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик
буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек, музыка, ырлар, бийлер,
эпостордо, уламыштарда, жомоктордо)

синтетикалык

мүнөзү

жөнүндө түшүнүк. Салттуу маданияттагы адамдын образы.
жана аял сулуулугу элдик
Сыйкырдуу образдар элдик

маданиятта,

Эркек

жомоктордо, ырларда.

маданиятта жана көркөм өнөрдө.

Композиция. Композициянын тегиздиктеги жана мейкиндиктеги
башталгыч

ыкмалар.

Түшүнүктөр:

композицияны

куруудагы

горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр: горизонттун
линиясы,

жакын

-

көбүрөөк,

алысыраак -көбүрөөк,

Композициядагы айырмачылыктын ролу:

тосуулар.

төмөн жана жогору, ири

жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б. Симметрия
жана асимметрия.
Түс. Негизги

жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын
эмоционалдык үнүн жана көркөмдөөдөгү
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ролу. Түстүн сезимдик

мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү.
Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн түс
Линия. Линиялардын

аркылуу көргөзүү.

түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал,

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

так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын,

жаныбарлардын сезимдик абалын

көргөзүү.

Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүлүгү жана аларды
тегиздикте

жана

окшоштугу
Табигый

жана

мейкиндикте

түрлөрү.

формалар.

формасынын

чагылдыруу.

Жөнөкөй

геометриялык

формалар.

өзгөрүшү.

Буюмдун

Формалардын

буюмдун мүнөздөмөсүнө

Силуэт. Көлөм. Көлөм

Формалардын

тийгизген таасири.

мейкиндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү

композициялардын көркөмдүгү. Ыргак (Ритм ). Ыргактын

түрлөрү

(тынч, жай, тынчы жок жана башкалар). Чийиндердин түстөрдүн,
тактардын

ыргагы.

Сүрөт

жана

чийиндин

эмоционалдык

үн

курамындагы ыргактын ролу. Композицияда элементтердин ыргагы
аркылуу

кыймылды

көрсөтүү.

Декоративдик -көркөм

өнөрдө

ритмдин өзгөчө ролу.
Искусствонун маанилүү темалары. Искусство эмне жөнүндө
айтат?
Жер

-

жалпыбыздын

кубулуштарына
эмоционалдык
мезгилдеринин,
жаратылышты

байкоо
абалын

үйүбүз.
жүргүзүү,

Табият

түндүн,

чагылдыруудагы

жаратылыш

алардын

мүнөзүн

жана

Аба

ырайынын,

жыл

айырмалоо.

күндү н,

жана

ар

кандай

айырма.

убактарында

Пейзаж

жанры.

Табияттын ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар кандай
искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. Табияттагы
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имараттар: куштардын уясы, ийиндер, бал челек, таш бака кабыгы,
үлүлдүн үй, ж.б.
Адам, адамдар ортосундагы мамилелер . Дүйнө жүзүндөгү ар
кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы.
Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө
Сүрөт

каармандарынын

сапаттарын

мыкты

ойготуучу

боорукердик,

темалары искусстводо.

адамдык

сезимде рди

жан

дүйнөсү

жана

көркөм

мээримдүүлүк,

колдоо,

камкордук,

жана
образы:

баатырлык,

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка себеп болуучу
каармандардын сүрөттөрү.
Искусство
ыӊгайлуу

бүгүнкү

жана

транспорт

күндө

көркөмдүү

түрүнүн

биздин

айланабызда.

турмуш -тиричилик

долбоорлорун

түзүү

кооз ,

буюмдарын,

үчүн

искусство

материалдарын жана ар кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары.
Адамдын

күнүмдүк

уюштуруудагы

турмушундагы,

көркөм

түшүнүк. Натрюморт

өнөрдүн

физикалык

(пласти калык)

чөйрөсүн

ролу

жөнүндө

жанры. Имараттар жана сейил парктарын,

транспорт, идиш -аяк, эмерек жана кийим -кечелерди, китептерди,
оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.
Көркөм-чыгармачылык иш тажрыйбасы. Көркөм өнөр, сүрөт
жана декоративдик көркөм өнөр ишмердүүлүк боюнча ар кандай
иш-чараларга катышуу.

Сүрөт тартуу,

декоративдик

негиздерин

искусство

живопись, айкел,
өздөштүрүү.

Көркөм

сабаттуулуктун негиздерин өздөштүрүү: композиция, форма, ритм,
сызык,

түс,

чөйрөсүнүн

көлөм

фактура.

моделдерин

Адамдын

түзүү.
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тур муштук

Ийлеп -чаптоо

предметтик
жана

кагаз

пластикасы

менен

иштөө

боюнча

башталгыч

көндүмдөрүн

өздөштүрүү.
Живописте,

сүрөт

долбоорлоодо өз оюн

тартууда,

жардамы

тактарды,

менен

түзүүдө,

көркөм

ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды

тандоо жана пайдалануу.
мейкиндикти,

аппликация

Түс,
көлөмдү,

маанайды

тон, композицияны, чийинди,
материалдын

чагылдыруу.

Ар

фактурасынын
түрдүү

көркөм

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды жекече жана
жамааттык

ишмердүүлүктө

пайдалануу :

компьютердик

анимация,

аппликация,

мультипликация,

кагаз пластикасы, гуаши,

коллаж,

граттаж,

толук

масштабдуу

акварель,

фломастеров, пластилин, чопо, гуашь, карандаш, сыя,

пастель,

колдонуучу

жана табигый материалдар.
Көркөм

искусство

каражаттарын

чыгар маларынын

талкуулоого

катышуу,

мазмунун

чыгармага

жана

мамилесин

билдирүү .

7. Музыка
Музыка адам жашоосунда. Музыканын булактары. Музыканын
туулушу адамдын

табигый абалы

катары. Курчап

турган

жашоонун, жаратылыштын, маанайлардын, сези мдердин жана адам
баласынын мүнөзүнүн үнү. Музыка жана музыкалык жанрлардын
жана стилдердин көп түрдүүлүгү, негизги багыттары жөнүндөгү
жалпы түшүнүк.

Ыр, бий, марш, жана алардын түрлөрү.

Элдик

музыка салттары. Кыргыз элинин чыгармачылыгы. Музыкалык
жана

акындык

жырымдар,

фольклор:

жаӊылмачтар,

ырлар,

бийлер,

табышмактар,
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кыймылдар,
оюндар.

ырым -

Тарыхый

музыкалык образдар. Элдик жана кесиптик музыка. Ата -мекен
композиторлорунун

Мекен

жөнүндө

чыгармалары.

Композиторлордун ыйык музыка чыгармалары. Му зыканын негизги
мыйзам ченемдүүлүктөрү.
Музыкалык

искусствонун

интонациялык -көркөм

мүнөзү.

Даана жана жакшы музыкадагы көркөмдүк жана сүрөттүүлүк.
Интонация-адамдын

ойлорун,

сезимдерин

билдирүү

каражаты,

обондуу абалы. Музыкалык жана кептик интонация. Окш оштуктары
жана

айырмачылыктары.

Музыкалык

Интонация

музыкалык

-

сөз

булагы.

көркөмдөөнүн негизги каражаттары (мелодия, ыргак,

динамика, тембр, жана башкалар).
Музыкалык
сезимдерге

кеп

адамдардын

ортосундагы

таасир этүү каражаты катары. Компо зитор - аткаруучу

- угуучу. Композиторлордун

чыгармаларынын музыкалык тил

өзгөчөлүктөрү, көркөм мааниси. Музыкалык
кепти

байланыш,

бекитүүнүн

бир

жолу

катары.

нота

музыкалык

Ноталык

сабаттын

элементтери.
Музыканын

өнүгүүсү -адамдын

ойлорунун,

сезимдеринин,

музыкалык интонациянын, көркөм образдар менен кагылуусу жана
салыштыруусу.

Музыкалык

форма

түрлөрү

музыкалык

чыгармалардын көркөм -образдык мазмунун билдирүү жүзү катары.
Музыканы өнүктүрүүнүн - негизги ыкмалары (кайталоо менен
айырмачылык).
Музыканын көркөм табияты. Музыкалык дүйнөнүн интонациялык
байлыгы. Өлкөнүн музыкалык жашоосу жөнүндө

жалпы түшүнүк.

Балдардын инструменталдык жана хор жааматтары, бий жана ыр
ансамблдери. Белгилүү аткаруучу жааматтар (хор, симфониялык).
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Музыкалык театрлар.
Балдар

үчүн

Музыкалык кон курстар жана фестивалдар.

музыка:

радио -

жана

телепередачалар,

видеофильмдер, үн жазуулары (CD, DVD). Музыканын түрлөрү:
вокалдык, аспаптык, бир киши үчүн, хордук, оркестрлик. Балдар,
аял, эркек ыр үндөрү. Балдар, аял, эркек, аралаш хорлору.
Музыкалык
аспаптар.

аспаптар.

Дүйнө

Оркестрлер:

жүзүнүн элдеринин

симфониялык,

элдик

кесиптик жана элдик

музыкалык чыгармачылыгы. Этникалык жана маданий

тарыхый

салттарынын түрдүүлүгү.
8. Дене тарбия.
Машыгуу учурунда кырсыктарды алдын алуу эреже лери:
сабак ордун уюштуруу, кийим -кечек, бут кийим жана жабдууларды
тандоо. Жеке гигиена.
Физикалык көнүгүүлөр. Физикалык көнүгүүлөрдүн физикалык
сапаттардын өсүшүнө жана физикалык өнүгүүсүнө таасири,
көнүгүүлөрдүн спорттук техникасынын негиздери. Негиз ги
физикалык сапаттарын өнүктүрүү менен дене тарбиянын
байланышы. Негизги физикалык сапаттарын мүнөздөмөсү: күч,
ылдамдык, чыдамкайлык, ийкемдүүлүк жана тең салмактуулук.
Спорттук

иш-ыкмалары. Өз алдынча машыгуулар.

туура турушуна шарт түзүү

Дененин

жана дене булчуӊдарын, негизги

физикалык сапаттарды өнүктүрүү үчүн машыгуу топтомун аткаруу;
күн тартибинде ден соолукту чыӊдоо

боюнча иш -чараларды

аткаруу; (эртең мененки машыгуу, физкультминуткалар).
Өз
турган

алдынча оюндар жана оюн -зооктор. Таза
кыймылдуу

оюндарды

уюштуруу
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жана

абада ойной

өткөрүү

(спорт

аянтчаларында жана спорттук залда). Оюндардын
сактоо. Физикалык мыктылык.

эрежелерин

Дене -бойду туура кармоо, анын

ооруларын алдын алуу жана түзөтүү, эртең мененки машыгуу,
физкультминуткала р
сапаттарды

боюнча

көнүгүү

топтомдору.

Физикалык

өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөрдүн топтому. Туура дем

алуу көнүгүүлөрүнүн топтому.

Көз үчүн гимнастика. Спорттук -

ден соолукту чыӊдоо ишмердүүлүгү.
Гимнастика.
Тизилүүнүн

Уюштуруу

жөнөкөй түрлөрү. Сызык менен

аракеттери; мугалимдин
тизмеде

командалары

аткаруу.

жана

колоннада тизме

көрсөтмөсү менен жөнөкөй

Буюмдар

менен

ыкмалары.

буйруктарын

(гимнастикалык

таяктар,

желектер, обручтар, чоӊ жана кичине топтор) жана буюмдар жок
көнүгүүлөр (ар түрдүү булч уң топтору үчүн).
Таяныч секириктер : гимнастикалык эшекке
ишке

ашыруу

үчүн

имитациялык

көнүгүүлөр

чуркап чыгууну
(

коопсуздук

эрежелерин сактоону күчөтүү менен).
Көркөм мүнөздөгү гимнастикалык көнүгүүлөр. Жөө басуу, жүгүрүү,
ыргытуу. Жип менен секирү ү. тоскоолдуктарды дубалга чыгып,
жөргөлөп,

гимнастикалык

кыймылдары.

тактадан

басуу

аркылуу

жоюу

Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу көнүгүүлөрү:буюмга

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

аны

гимнастикалык

так

жана
таяктар,

аяр

коюу

(предметтер:

обручтар,

скамейкалар,

шар лар,
мат,

гимнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар.).
Жеӊил атлетика.
Жөө басуу: түгөй менен, түгөй менен бир айлананын ичинде;
бир катарда орточо темп менен залды тегеренип мугалимди кыйгап
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өтүп. Дене бойду туура сактап басуу.

Чуркоо менен басууну

алмаштырып басуу. Чуркоо көнүгүүлөрү: бутту бийик көтөрүп,
багытын өзгөртүп,
старт менен

ар түрдүү турган орундан баштап, жогорку

баштап тездетип чуркоо. Секирик көнүгүүлөрү: бир

буттап, эки буттап бир орунда жана жылуу менен; узундукка,
бийиктикке; аттап секирүү.
Ыргытуу: чоң топ (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска.
Салуу: кичине топту тик жана түз максатка, ошондой эле алыска.
Лыжа тебүүгө окутуу . Лыжа

менен басуу; бурулуу; түшүү,

көтөрүлүү; токтотуу.
Сүзүү. Даярдоо көнүгүүлөрү: сууга кирүү; бассейн түбүндөгү
кыймылдар; калкууга үйрөтүү; калкуу жана тайуу; колдордун жана
буттардын кыймылдарын

макулдашуу үчүн көнүгүүлөр. Суудагы

оюндар. Кыймылдуу жана спорттук оюндардын элементтери.
Гимнастика

элементтери: тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу

менен оюн тапшырмалары, көңүл бурууну, күч -кубаттуулукту,
шамдагайлыкты жана
Лыжа

окуу

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .

материалы

шамдагайлыкты жана

боюнча :

лыжачан

эстафеталар,

координацияны өнүктүрүүг ө көнүгүүлөр .

Спорттук оюндардын материалы боюнча:
Футбол:

Туруктуу

жана

тоголоткон

топту

согуу;

топту

токтотуу; топ менен жүрүү. Футболдун материалында кыймылдуу
оюндар.
Баскетбол: баскетболчунун турушу; топсуз атайын кыймылдар;
топту тосуу;

топту сак тоо; шакекче түбүнөн эки колу менен бир
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жерден топту ыргытуу, өз көкүрөгүнө эки колу менен жерге бир
топту кармоо жана мугалим менен бир жупта топту ыргытуу жана
тосуу; баскетболдун материал боюнча кыймылдуу оюндар.
Пионербол: топту ыргытуу, тордун жогор у, ылдый жагынан
эки колу менен жупта ыргытуу жана кармоо; төмөнкү киргизүү
(төмөндө бир колу менен).
Волейбол: топту ыргытуу жана тосуу ыкмалары; волейбол
материалы боюнча кыймылдуу оюндар.
Ар түрдүү элдердин кыймылдуу оюндары.
Коррекциялык-

өнүктүрүүчү

оюндар:

«Тартип

жана

баш

аламандык», «Кайдан чалды, тап», «Түшүм жыйноо».
Жарышуу жана секирүү оюндары : "Ак-Терек, Көк -Терек" "Тосмо
топ", "Токойдогу аюу", "Шакек салмай", "Күн -түн", "Мышыкчычкан" ж.б.;
Топ менен оюндар: «Топ салмай», «Качма топ», «Ор то топ»,
«Тегеректеги топ»

Ылайыкташтырып физикалык калыбына келтирүү
Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:
Гимнастика материалында:
Ийкемдүүлүктү өнүктүрүү: буттарды чоюу; чоӊ кадам менен
басуу, отуруп, секирип басуу; жарты шпагат; гимнастикалык таяк,
аркан

менен

кыймылдар

ийкемдүүлүгү

өнүктүрүү

үчүн

көнүгүүлөрдүн топтомдору. Тизилүү көнүгүүлөрүн колдонуу менен
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оюн

тапшырмалары,

шамдагайлыкты жана
Координацияны

көңүл

бурууну,

күч -кубаттуулукту,

координацияны өнүктүрүүгө көнүгүүлөр .
өнүктүрүү: жөнөкөй тоскоолдуктардан өтүү;

гимнастикалык отургучта басуу, жалпак гимнастикалык баканында
басуу; белгиленген оюн калыбын кармоо; көӊүл бурууну которууну
өнүктүрүүчү оюндар, бут, кол, тулку бойдун булчуӊдарын эс
алдырууга

(отурган боюнча, турган жана жаткан бо юнча); бир

колдон экинчи колго топту ыргытуу; белгиленген багыт боюнча
басып, чуркап, секирип максатка сигнал менен жетүү.
Тулку бойдун туура турпатын калыптандыруу: алдын ала
берилген турпат менен башына буюм коюп бутунун учу менен
басуу; музыка менен ст илдик басуу түрлөрү; сезимдерди башкаруу
үчүн түзөтүүчү көнүгүүлөр (башты, ийинди, жүлүндү багыттап
кармоо) дененин турпатын кыймыл учурунда туура кармоого,
дененин абалын жана анын мүчөлөрүн турууда, отурууда, жатууда
контролдоо боюнча көнүгүүлөр;

булч уң корсетин бекемдөө үчүн

көнүгүүлөр.
Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү: салмаксыз кыймылдуу
көнүгүүлөр (өз дене салмагын жоюу), салмак менен (1 кг үйлөнгөн
топтор,

100

г.

кум

салынган

баштыкчалар

жана

гантелдер,

гимнастикалык таяктар жана чокморлор) өнө ктөштүн каршылыгын
жоюу (жупташкан машыгуу); жатып көтөрүлүү (гимнастикалык
отургучта).
Жеӊил атлетика материалында:
Координацияны өнүктүрүү: чектелген таяныч менен багытты
өзгөрүп чуркоо; ар түрдүү калып орундарынан кыска сызыкты
чуркап өтүү; бир жерде б ир буттап, эки буттап
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аркандан секирүү.

Ылдамдыкты
турган

өнүктүрүү: жогорку старт менен ар түрдүү

калыптардан

көнүгүүлөрүн

максималдуу

кайра -аткаруу;

ар

ылдамдыкта

кандай

чуркоо

баштапкы

калып

орундарынан, тегеренип дубалга жана дубалдын жанында туруп
теннис топту кармоо.
Чыдамдуулукту

өнүктүрүү:

бирдиктүү

орточо

катуулугу

режиминде, басуу менен алмашуучу чуркоо, жогорку сыйымдуулук
режиминде чуркоо; 30м аралыкты максималдуу ылдамдык менен
кайталап чуркоо (сакталуу же өзгөрүлмө эс алуу менен); 400 м
аралыкка чуркоо; бирдиктүү 6 мүнөттүк чуркоо.
Күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү: көп секириктерди кайра аткаруу; тоскоолдуктарды кайталап жоюу (15 -20 см) кайра; ар
кандай орундардан баштап максималдуу темпте толтурулган (1 кг)
топту ыргытуу; өткөрүү дары уба кыт жогорку чен боюнча, , бир
айлананын ичинде; бир колдон экинчи колго топту ыргытуу;
белгиленген багыт боюнча басып, чуркап, секирип ар кандай
жолдор

менен

эки

колу

(жогору

жактан,

ылдый

жактан,

көкүрөгүнөн) менен ыргытуу; тоого чуркап чыгууну кайра атка руу;
илинген ориентирге бийиктикке секирүү менен колун
ордунан жылуу менен бийиктикке

тийгизүү;

секирүү. (оӊ жана сол капталы

менен).
Түзөтүү- өнүктүрүүчү көнүгүүлөр.
Баштын,

буттун жана тулку бойдун негизги абалы жана бир

орунда аткарылуучу кыймылд ары, колдор менен дене кыймылдарын
бут кыймылдарына айкалыштыруу; буюмдар менен (гимнастикалык
таяктар, желектер, обручтар, чоӊ жана
буюмдар жок көнүгүүлөрдүн топтомдору.
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кичине топтор) жана
.

Дем алуу көнүгүүлөрү:

ар кандай абалда туура дем алуу,

отурууда, турууда, жатууда; буюмсуз машыгуу учурунда терең дем
алуу; туурап

дем алуу ( "гүл жыты", "ботко үйлөйм", "колду

жылытуу " ж.б.), басып бара жатканда тыбыштарды

айтууда дем

алуу, мурду менен дем алуу.
Тулку

бойду

туура

кармоону

коррекциялоо үчүн көнүгүүлөр:

калыптандыруу

ж ана

гимнастикалык дубалга жөлөнүп

жасоочу көнүгүүлөр (колдордун, буттардын ар кандай кыймылдары,
дубалдан башы менен, аркасы менен жылмышуу); ар кандай кол
кыймылдарын аткарууда тулку бойду туура калыпта кармап туруу;,
жаныбарлардын

басуусун,

чуркоосун

жана

иштеген

адамдын

кыймылын тууроочу кыймыл үлгү көнүгүүлөр ( "түлкү басык",
короз

канат ", аюу басык", "жылкыдай башыӊ кыймылдат", "жарык

берүүчү шишелер менен ойнойбуз", " мык кадап", "алма үз" "кир
чайкоо" ж.б.; ар
көнүгүүлөр,

тү рдүү диаметрдеги сенсор басма топтор менен

(топко

кыймылдарды

отурган

боюнча

түрдүү

статикалык

кол кыймылдары менен коштоо) башына баштык

коюп буттун учуна туруп, согончогуна таянуу; артка ийилип далы
жана ич булчуӊдарын бекемдөө; бүктөлүү менен артка кыймыл
бекемдөө үчүн көнүгүүлөр; омурткасын бекемдетүү үчүн денени ар
тарапка буруучу көнүгүүлөр,

жамбаш бел, сан, буттардын

тарамыштарын күчөтүү үчүн көнүгүүлөр.
Май

тамандыкты алдын алуу жана коррекциялоо боюнча

практикалык
"терезе",

көнүгүүлөр:

"шыбакчы",

от урган

"жел

абалда

тегирмен",

("чыгырык",

"кеме",

"орок",

"басуу",

"ат",

"мамалак"); отурган абалда: таманды оңго жана солго алмак -салмак
жана бир учурда тегереткен кыймылдар;

топту таманы менен

тегереткен кыймылдар; камсыздандыруу ме нен жип боюнча алдыга
1705

кадам басуу; тамандын

ички жана сырткы тарабы менен басуу;

массаж килемчесинде басуу.
Жалпы жана майда моториканы өнүктүрүү үчүн көнүгүүлөр:
ар түрдүү диаметрдеги топтор менен (тоголотуу,

өнөктөш менен

тоголотуу); орточо топтор ме нен (отуруп өнөктөшкө ыргытуу, өйдө
ыргытып тосуу,

топту дубалга ыргытуу); кичине топтор менен

(колдон колго салуу, эки колу менен топту өйдө ыргытуу, дубалга
эки колдоп ыргытып

полго секиртүү жана кармоо); жумшак шары

-1 кг (топту көтөрүп 30 секунд к өкүрөк жана башына токтотуп
кармап басуу, топту кармап оӊго, солго, алдыга, артка басуу).
Кыймылдардын тактыгын жана координациясын өнүктүрүү
үчүн көнүгүүлөр: бир катар
түрдүү багыттарга жүрүү;

тилкеге жана колоннага тизилүү; ар
даярдалган

чийинге багыттап чуркоо

(бардык тапшырмалар мугалим менен бирге ишке ашырылат);

эки

удаалаш тактай үстүндө жардам менен басуу)
Кыймыл

көндүмдөрүн

жана

ыктарын

өнүктүрүү

үчүн

көнүгүүлөр. Тизилүү жана саптык тизилүү: "Тизил!", "Түздөн",
"Какайып тур", "Эркин т ур", "Алга, алга!", "Токто!" командаларын
аткаруу; сызык менен
колоннада туруп

колоннаны

чачыратуу; сызык менен

сунулган колго алыстыкты кармоо; багытты

көрсөтүү менен солго, оӊго кайрылуу;
Басуу, чуркоо: бутунун учу, согончогу менен басуу; ар кандай
темп

менен:

тез,

жай;

аралыкты сактоо менен

басуу

менен

чуркоону

алмаштыруу;

жай темпте басуу, чуркоо; бир калыпта

мамычада чуркоо; арыш чуркоо

3 X 10 метр; жогорку старт;

жогорку старт менен 30 метрге ылдамдыккка чуркоо.
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Секирүү: 180 ° жана 360 °ка кайрылуу
буттап секирүү;
түртүлүп

бир буттап алга секирүү; эки буту менен

узундукка секирүү; 50 см бийиктиктен тереӊдикке

секирүү; эки-үч кадам
секирүү;

менен бир буттап, эки

капталдап

секирүү;

г

/

аттап

бир түртүлүү менен узундукка

гимнастикалык

отургучту

басып

отургучтан

секирүү;

бир

таяныч

менен

кадам

менен

бийиктикке секирүү.
Буюмдарды, топту ыргытуу, кармоо,

өткөрүп берүү: кичине

топту алыска «ийнинен баштан ашырып» оӊ (сол) колу менен
ыргытуу; топту горизонталдуу

максата ыргытуу ( мише нь г /

дубалда); топту тик максатка ыргытуу; чоӊ топту умтулуу менен
ыргытуу, аны кармоо; бир чоң топту бийиктикке ыргытуу

менен

жерге секиргенден кийин, аны кармоо; түбүнөн эки колу менен эки экиден бири-бири менен бир чоң топ ыргытуу жана тосуу,

сал магы

1 кг толтурулган топту ар кандай жолдор менен ыргытуу; ар кандай
формадагы буюмдарды 2 -3-төн (желекчелер, таяктар, топтор ж.б.)
бир убакта көтөрүү; буюмдарды 20 метрге чейинки аралыкка берүү
жана көтөрүү (жыйма шар -1 кг, г / таяктар, чоң топтор ж.б. ).
Теӊ салмактуулук: буюм менен г / отургучта басуу (желекче, г
/ топ, г / таяк); колунун ар кандай абалы менен менен г / столунан
басуу;

бир

тизесин

гимнастикалык

бүгүп

тактайда

гимнастикалык

15 -20

см

буюмдарды

гимнастикалык тактайда айлануу менен басуу;
тактайда басууда

тактайда
аттап

басуу;
басуу;

гимнастикалык

жолугушууда айрылышуу; «Короз», «Чабалакей»

көнүгүүлөрүн жерде жасоо.
Жөрмөлөө, чыгуу, астынан жөрмөлөө: г / дубалга төрт аяктап
жөрмөлөө,

г /дубалдан үстүнөн сойлоп өтүү; колдоо
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ме нен

гимнастикалык

дубалга

тоскоолдуктарга

чыгуу,

ар

кандай

бийиктиккеги

жөрмөлөө, чыгуу, астынан жөрмөлөө

(жумшак

модулдар, г / тактай, обручтар, г / аркан, такталар, ж.б.);
туннелге

жөрмөлөө;

буюмдардан

аттап

өтүү:

сынак -

блоктордон,

казыктардан, чоң топтордон; колдору менен гим. дубалга 1 -2
секунд асылып туруу;

5 -6 тоскоолдуктан өтүү боюнча тапшырма

аткаруу.
Коррекциялык

-

өнүктүрүүчү

-

өнүктүрүүчү

аймагынын курстарынын

мазмуну
Коррекциялык
төмөнкү

аймагынын

курстарынын

милдеттүү түрдө түз өтүү курстары менен берилген:

«Коррекциялык-

өнүктүрүү

психокоррекциялык)»

сабактары»

(жалпы

(логопедиялык

жана/же

жекече

жана

сабактар),

«Ритмика» (жалпы жана/же жекече сабактар).
«Коррекциялык- өнүктүрүү сабактары»
(логопедиялык жана психокоррекциялык) коррекциялык курсу
Логопедиялык сабакт ар
Логопедиялык
тараптарын
грамматикалык,

сабактардын

максаты:

кептин

(фонетикалык -фонематикалык,
синтаксистик),

баардык
лексиалык -

байланыштуу

кепти

диагностикалоо, өнүктүрүү жана түзөтүү.
Логопедиялык иштин негизги багыттары болуп:
 тыбыш

айтууну

түзөтүү

жана

диагностика

(кеп

тыбыштарын айтууну оӊдоо жана коюу, автоматташтыруу
жана айырмалоого үйрөтүү) кептин лексикалык жагын
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түзөтүү

жана

диагностика

(

сөздүктү

байытуу,

аны

жайылтуу жана тактоо); кептин грамматикалык жагын
түзөтүү

жана

диагностика

(

кептик

айтуулардын

синтаксистик түзүмүн, сөз өзгөрүү жана сөз жасоо);
 кептин диалог жана монолог түрлөрүн
жана калыптандыруу,
функциясын

оозеки кептин коммуникативдик

өнүктүрүү

көндүмдөрүн

(диалог

жана

өнүктүрүү, ырааттуу кеп

мотивацияны өнүктүрүү,

 окуу

коррекциялоо
монолог
түзүү,

сөз

кептик

кеп тажрыйбасын байытуу);

жана жазуу бузулууларын түзөтүү; айлана -чөйрө

жөнүндө

элестөөлөрүн

көбөйтүү;

таанып -билүү

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү (ой - жүгүртүү, эс тутум,
көӊүл буруу жана башкалар).

Психокоррекция сабакт ары
Психокоррекция
инсандык

сабактарынын

касиет -сапаттарынын

азайтууга ,

инсан

максаты

өнүгүүсүндөгү

окуучулардын
көйгөйлөрдү

аралык мамилелерди нукка келтирүү жана

өнүктүрүүгө багытталган

окуучулар менен арым -катнаш түзүүнүн

ар кыл түрүн колдонуу болуп саналат.
Психокоррекция
 жогорку

ишинин негизги багыттары:
психикалык

калыптандыруу

функцияларды

жана

өнүктүрүү,

максаттуу
таанып -билүү

ишмердүүлүгүн диагностикалоо жана өнүктүрүү
алууга

түрткү

түзүү,

сезим -кабылдоо,
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(билим

мнемоникалык

жана ой-жүгүртүү ишин жандантуу, убакыт -мейкиндик
түшүнүктөрүн өнүктүрүү);
 эмоционалдык-эрк
өнүктүрүү,

чөйрөсүн

анын

диагностикалоо

кемчиликтерин

(психоэмоционалдык абалды

жана

коррекциялоо

шайкеш кылуу,

өз "мен"

абалына оң мамиле түзүү, өз алдынча ишеним, өзүн -өзү
өнүктүрүү, өзүн башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу,
ийгиликтүү иш жагдайды түзүү);
 коммуникативдик
диагностикалоо
интеграция

жана
жана

(эмпа тия,

байланыш

өнүктүрүү,
сезимтал,

с

чөйрөсүн
социалдык

боорукер

болуу

жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү);
 айлана-чөйрө

менен

үзүрлүү карым -катнаш түрлөрүн

түзүү (үй-бүлө, класс), жамаатта окуучунун коомдук
абалын

көтөрүү,

коомдогу жүрүм -турум

көндүмдөрүн

калыптандыруу жана өнүктүрүү (топтун жүрүш -туруш
эрежелерин жана ченемдерин, коомдук ролун маанилүү
кырдаалдарда шайкеш түшүнүү);
 ишмердүүлүктү
салуу

жана жүрүм -турумду ыктыярду жөнгө

көндүмдөрүн

калыптандыруу

(ишмердүүлүктү

жана жүрүм-турумду ыктыярду жөнгө салууну өнүктүрүү,
пландаштыруу

жана

контролдоо

жөндөмдүүлүгүн

калыптандыруу).

«Рит мика» коррекциялык курсу.
Ритмика сабактарынын
калган

балдардын

максаты психикалык

музыканы

кабыл

ыргагын өнүктүрүү болуп саналат.
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алуу

өнүгүүсү артта

учурунда

кыймыл

Ритмика сабактарындагы коррекциялык иш музыка, кыймыл
жана оозеки кептин: музыка жана сүйлөө, кыймыл жана сүйлөө,
музыка, кыймыл
негизинде

жана кептин туруктуу өз ара аракеттенүүсүнүн

түзүлөт.

Сабактарда

кыймыл, мейкиндик, багыт,

эмоционалдык эрк чөйрөсүнүн

кемчиликтерин түзөтүү иштери

жүргүзүлөт. Аталган сабактар

жалпы жана кептик моториканы

өнүктүрүүгө, мейкиндикте багыт алууга, ден соолугун чыӊдоого,
сергек жашоо көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт.
Ритмика боюнча иштин негизги багыттары:
 музыканы кабылдоо (окутуучунун аспап о йноосунда
жана

аудиожазуунун

коштоосу

менен):

музыканын

коштоосунун аягын жана башталганын угуу аркылуу аныктоо;
катуу, тынч, акырын, тез, жай, орточо темптеги музыканы
угуп айырмалоо жана таануу; Үчилтик,эки, төрт үлүштүү
музыка метрин, тегиз жана үзүк му зыканы угуу аркылуу
айырмалоо жана таануу,


(полька, марш, вальс);

мейкиндикте багыт алууга үйрөтүүчү

жөнөкөй тизилүүлөр жана кайра

көнүгүүлөр:

тизилүүлөр (чынжырчада

мамынын ичинде бир -эки саптан бир, жана бири -бирине каршы
эки катар, тегеректин ичинд е кысылуу жана санын көбөйтүүгө,
класста эркин жайгашуу, жуп -жубу менен ар кандай абалды
кабыл алуу жана

ж.б.); сызыкта жүрүү (алдыга, артка)

тегеректе, ар кандай кадамдардын түрлөрү менен белгиленген
багытта;

бурулуулар;

ритмикалык

өнүктүрүүчү

көнүгүүлөр,

шалдыратуу,

кординацияны

балдардын
элементардык

музыкалык

кыймылдар,
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менен

аспаптар

жалпы

булчуңдарды

өнүктүрүүчү

аспаптары

музыкалык

гимнастика:

көнүгүүлөр;
көнүгүүлөр:

менен

ойноо

(шылдырактар,

барабан, металлофон,

бубен, ксилофон,

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

коштоосундагы

атаандаштык элементтери
музыка

оюн

оюндар:

менен

кырдаалдары

кызыктыруучу,

музыкалык

(ким

оюндар

көбүрөөк,

жана

жакшыраак,

астыраак ж.б.)

мейкиндикте багыт алууга оюндар; бий

көнүгүүлөрү:

жана

бий

бий

элементтерин

музыканын

коштоосунда аткаруу, жөнөкөй элдик жана заманбап бий
композицияларын аткаруу;


музыка менен ыр

менен

музыканын

окуу: окутуучунун жетекчилиги

коштоосунда

көркөм

кыраатын,

окуу,

темпин,

обондордун

ритмикалык

үлгүсүн,

динамикалык

боёкторун,

анын басыгынын мүнөзүн келтирүү,(ийкемдүү,

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

Коррекциялык-өнүктүрүүчү
алдынча

ПМПКнын

аймактын мазмунун Уюм өз

сунуштарынын

өнүгүүсү артта калган балдарды

негизинде,

психикалык

жекече өнүктүрүүчү пландын

негизинде толукталышы мүмкүн.
Жеке жана топтук сабактары үчүн
курсту

тандоо,

салмагынын

өнүгүү

тандоо,

курстарда,
мазмун -эси

түзөтүүчү -өнүктүрүүчү

алардын
жагынан

салыштырмалуу
артта

калган

окуучулардын психикалык өзгөчөлүктө рүн жана атайын билим алуу
муктаждыктары боюнча уюму тарабынан өз алдынча аныкталат.
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3.2.3.

Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү,

тарбиялоо

программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
психикалык

өнүгүүсү кечеӊдеген (ПӨК) балдардын б илим алуу

жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан тышкаркы жана
коомдук

маанилүү

субъекттерин

ишин,

үй -бүлөлүк

жана

коомдук

башка

адеп -ахлактык жол менен уюштурууга багытталган

бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий баалуулуктарды
жана моралдык артыкчылыктарын системасынын негизинде жүзөгө
ашырат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы ПӨК балдарга
билим берүү процессин өз өлкөсүн сүйүүгө, алардын элдин жана
өлкөнүн маданий жана тарыхый мурастарын урматтоо, коомдук
жоопкерчиликтүү

жүрүм-турумун

тарбиялоого

багытталган.

Программанын негизи өзөктүү тарбиялык максаттарына, коомдун
негизги улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарына таянат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында ПӨК балдарды
адеп-ахлактык
алардын

жактан

өнүктүрүү

адеп -сезимдерин

калыптандыруу

жана

шартында

жана

тарбиялоонун

адеп -ахлактык
коомдун

максаты

жүрүм-турумун

негизги

улуттук

баалуулуктарын, адамдык баалуулуктарды к оомдук-педагогикалык
колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында ПӨК балдарды
адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоонун милдеттери:


инсандык

маданиятты

жаатында:
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калыптандыруу

 "жакшы болуу" деген

жалпы адеп -ахлактык ыйгарым

өбөлгөнү түзүү – оюндук- окутуу иши, предметтик -өндүрүштүк
жана

коомдук-багытталган

иш

учурунда

адеп -ахлактык

талаптардын, адеп -ахлак нормаларына негизделет;
 «Жакшы деген эмне?» жана «жаман деген эмне?» адеп ахлактык ойду пайда кылуу, окуучунун

«жакшы» болуу деген

сезимди аӊ-сезимине орнотуу;
 өздөрүнүн адеп-милдеттерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн
түзүү, адеп-ахлак нормаларына жараша өзүн

башкаруу, өзүнөн

моралдык ченемдерди аткарууну талап кылуу,

өзүнүн жана

башкалардын иш-аракеттерине башталгы ч моралдык баа берүү;
 окуунун адептик маанисин

окуучулардын аӊ -сезиминде

калыптандыруу;
 адептик

негиздерди

туура жүрүм-турумдун

калыптандыруу

керектигин,

–

окуучулардын

коомдо кабыл алынган

жакшылык менен жамандык, туура жана туура эмес түшүнүктөрү
аӊ-сезиминде калыптандыруу;
 негизги адамдык баалуулуктары жөнүндө элестөөлөрдү
калыптандыруу;
 негизги

улуттук,

этностук

жана

диний

каада -салттар

жөнүндө элестөөлөрдү калыптандыруу;
 эстетикалык
сезимдерин

муктаждыктарды,

калыптандыруу;

өз

баалуулуктар

ни ет,

ойлор

аракеттерине сын мамилени калыптандыруу,
тандоо,

алардын

өз

иш -аракеттери

натыйжасы үчүн жоопкерчиликти
алынган

иш-аракеттерди

жана

жөндөмдүүлүгүн калыптан дыруу;
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жана

менен

жана
иш -

адеп -ахлактык
жүрүм -турумдун

билүүнүн негизинде кабыл
иш -чараларды

бөлүү

 эмгекти сүйүү, кыйынчылыктарды чечүү жөндөмдүүлүгү,
натыйжаларга жетишүүгө туруктуу болуу; коомдук маданияттын
калыптанышында;


өз

Ата-Мекени,

кыргыз

эли

жана

Кыргызстандын

тарыхы үчүн сыймыктануу сезимин ойготуу;


улуттук

жана

этникалык

тиешелүү лүктү

сезүүсү,

алардын мамлекеттик тилге жана улуттук маданиятты карата оң
мамилени тарбиялоо;
 патриотизмди жана жамааттык иштерге таандык сезимин
калыптандыруу;
 ар

кандай

коомдук

кырдаалда

чоӊ

кишилер

жана

курдаштары менен кызматташуу көндүмдөрүн өнүк түрүү;
 башка адамдарга ишенимин күчөтүү;
 жакшы ниет менен этикалык сезимдерин өнүктүрүү жана
руханий жана адеп -ахлактык жактан ийкемдүүлүгүн, башкаларга
түшүнүү жана боорукердик сезимдерин өнүктүрүү;


Үй-бүлөлүк

маданиятты

калыптандыруу

жаатында:
 үй-бүлөгө

коомдун

негизи

катары

мамилени

калыптандыруу;
 окуучулардын

ата -энелерге,

карыларды

сыйлоо

жана

жаштар үчүн кам көрүү мамлелерин калыптандыруу;
 үй-бүлөлүк

баалуулуктары

калыптандыруу,

гендердик,

жөнүндө
үй -бүлөлүк

элестөөлөрдү
ролдорун,

жана

аларга карата сый мамилени калыптандыруу;
 кыргыз үй-бүлөсүнүн маданий жана тарыхый, этникалык
салттары менен тааныштыруу.
ПӨК

балдардын

Республикасынын

адеп -ахлактык
жаранынын
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өнүктүрүү

адеп -ахлактык

Кыргыз
жактан

калыптандыруусунун
тарбиялык багыттар

маанилүү

аспектилеринин

бири

бо луп

менен тыгыз байланышта.

Билим берүү уюму адептик тарбиялоонун жалпы милдеттерин
улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу
өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле ПӨК

окуучулардын жана алардын

ата-энелеринин (мыйзамдуу өк үлдөрүнүн) муктаждыктарын эске
алуу менен конкреттештире алат.

Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү, тарбия программасын ишке
ашыруу,

биздин

өлкөнүн

адеп -ахлак

жана

маданий

каада -

салттарын камтуучу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашырылат:
 жарандык билим, патри оттук, адам укуктарын, эркиндигин
жана милдеттерин сыйлоону тарбиялоо;
 адеп жана этикалык сезимдерин тарбиялоо;
 үй бүлө, ден соолукка жана сергек жашоого

баалуулук

катары мамилени калыптандыруу;
 эмгекти

сүйүүгө,

окууга,

жана

жашоого

чыгармачылык

мамиле кылууга тарбиялоо;
 табиятка,

айлана -чөйрөгө

сый

мамилеге

тарбиялоо

(экологиялык билим берүү);
 сулуулукка эмоционалдык оң мамиле
эстетикалык

идеалдар

жана

кылууга тарбиялоо,

баалуулуктар

жөнүндө

элестөөлөрдү калыптандыруу;
(Эстетикалык билим берүү).
Билим берүү уюму
же

бул

тарапка

көрсөтүлгөн багыттарды кеңейтип, тигил

артыкчылык

берип,
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багыттарды

ар

түрдүү

ишмердүүлүктөрдүн

формалары,

түрлөрү

менен

толукташы

мүмкүн.
Психикалык

өнүгүүсү

кечеӊдеген

балдарды

адеп -ахлактык

жактан өнүктүрүү программас ы төмөнкү процесстер аркылуу ишке
ашырылат:
-адептик тарбиялоо - негизги улуттук баалуулуктарды, жалпы
адамзаттык баалуулуктарды жана маданий, көп улуттуу элинин
Кыргыз

Республикасынын

руханий

жана

адеп -ахлактык

баалуулуктар системасын өздөштүрүү менен ок уп кабыл алууну
педагогикалык

уюшулган процесси;

-адеп-ахлактык

өнүгүү

инсандын

-

баалуулук -маанилик

чөйрөсүн ырааттуулук менен жайылтуу жана бекемдөөнү коомдо
социализацияланышында

ишке

ашыруу,

салттуу

моралдык

ченемдердин негизинде өзүнүн адеп -ахлактык идеалдарына карата
башка адамдардын, коомдун, мамлекеттин,

бир бүтүн дүйнөнүн,

мамилесин баалоо жөндөмүн түзүү.
Программа практикалык жашоо ишмердүүлүктө ишке ашыруу
үчүн ар бир мугалим, мектеп жамааты, ата -энелер
адеп-ахлактык

идеалдарын

жана

рухий жана

баалуулуктардын

өзөктүү

маанилерин багыттап, коомдук ачык мейкиндик түзүүнү камтыйт:
сабактардын мазмунун жана түзүмүн; окуу жана окуудан тышкаркы
иштерге жаш балдардын жана биргелешкен ишти уюштуруунун
усулдары менен; чоӊдор жана балдар ортосундагы байланыш жана
кызматташтык мүнөзүн; жеке, топтук, жамааттык окуучунун ишин
уюштуруу боюнча иш тажрыйбасы;
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белгилүү баалуулуктарды жана маанисин канааттандыруу үчүн
арналган атайын иш -чаралар, анын ичинде; окуучуларга жеке мисал
болуу менен.
Бул мейкиндикти уюштуруу жана анын толук кандуу иштеши
үчүн

бардык

коомдук

катышуучулардын

-

тарбиянын

катышуучуларынын макулдашылган аракеттери талап кылынат: үй бүлө, жарандык коом уюмдары, анын ичинде балдар жана жаштар
кыймылдары менен уюмдары, кошумча билим берүү, маданият жана
спорт, массалык маалымат каражаттарынын.
Программа камсыз кылууга тийиш:
 ар

бир психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген баланын алган

билимин, жүрүм-турум ченемдерин, өздөштүрүлгөн үлгүлөрүн иш
жүзүндө

колдонууга

жол

берүүчү

тарбиялык

иш -тутумун

уюштуруу;


тарыхый-маданий этникалык жана аймактык жагдайларды

эске алуучу, сабакты, сабактан тышкаркы, мектептен тышкаркы
ишмердүүлүктү камтыган толук кандуу билим берүү чөйрөсүн
түзүү.
Адеп

-ахлактык

жактан

өнүктүрүү

программасы

төмөнкү

сыпаттаманы камтууга тийиш:
адептик тарбиялоо ишин уюштуруу формаларын, максаттарын
жана

милдеттерин,

тарбиянын

күтүлгөн

жыйынтыктардын

тизмесин (коомдук компетенттүүлүк, ПӨК балдардын жүрүм -турум
үлгүлөрүн.
Адептик

өнүктүрүүчү программасы жалпы билим берүүчү

мектеп үчүн иштелип чыккан ПӨК окуучулар үчүн БЖБ БЫББПтын
негизинде психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген балдардын билим алуу
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муктаждыктарынын

өзгөчөлүктөрүн

эске

алуу

менен

Уюм

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн.

3.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопс уз жашоону
калыптандыруу программасы
Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы
башталгыч
маданият,

билим берүү
сергек

жана

стандартына ылайык
коопсуз

жашоону

программасы – ПӨК балдардын
өнүгүүсүнө

көмөк

көрсөтүүчү

экологиялык

калыптандыруу

акыл -эс жана эмоционалдык

баалуу

компоненттеринин

бири

катары физикалык жана психологиялык ден соолугун сактоого жана
жайылтууга камсыз кылуучу

үчүн жүрүм - турум ченемдерин,

инсандык багыттарын, билимдерин калыптандыруучу программа.
Экологиялык маданияттын калыптандыруу программасы билим
берүү системасы-иш-аракеттери жана маданий -тарыхый мамилелер,
аймактагы

этникалык,

коомдук -экономикалык,

табигый

жана

аймактык жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, үй -бүлөлөр
сурамдардын жана башка предметтерди неги зинде иштелип чыккан
жана

милдеттерди,

пландаштырылган

натыйжаларга

шарттарын

тактоого багытталат жана аны ишке ашыруу, үй -бүлө, кошумча
билим берүү мекемелеринин жана башка коомдук уюмдар менен өз
ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болот.
Экологиялык
калыптандыруу
инсандык

маданиятты,

программасы,

жыйынтыктарына

сергек
БЖБ

жеке

коопсуз

БЫББПты

өнүгүү

жетишүүгө салым кошууга милдеттүү:
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жана

жашоону

өздөштүрүүнүн

боюнча

талаптарына

 дүйнөнүн

органикалык

биримдиги

жана

жаратылыштын,

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү жөнүндөгү
элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун
эмгекке

коопсуз,

түрткү

болуу,

саламат
иштин

жолун

орнотуу,

жыйынтыгына

чыгармачыл
багыт

алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
Программа ПӨК окуучулардын мотивациясын өнүктүрүүгө
жана

дени

сак

жана

экологиялык

жаратылышты рухий өнүгүү,

таза

жашоо

даярдыгын,

маалыматтын, сулуулуктун, ден

соолуктун, материалдык жыргалчылыктын булагы катары баал оону
калыптандырууга багытталган.
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы башталгыч билим берүү баскычында
окуучулардын ден соолугуна олуттуу таасирин тийгизчү себептерди
эске алуу менен түзүлөт:
 жагымсыз коомдук, эко номикалык жана экологиялык шарттар;
 билим

берүү

уюмундагы

окуучулардын

ден

соолугун

начарлатуу коркунучуна алып келүүчү факторлор;
 ар кандай таасирлерге сезгичтиги менен бирге аларга жооптун
жайлыгы,

таасир

баштапкы

жана

менен

жыйынтыктын,

олуттуу

ден

өзгөрүүлөрдүн

соолуктагы
ортосундагы

убакытын ажырымына алып келүүчү шарттар;
 башталгыч

мектеп курагында

калыптанган жүрүм -турум

эрежелери, адаттар;
 окуучулардын

"оору"

тажрыйбасынын

жоктугуна

байланыштуу жана ооруну негизинен эркиндиктин чектелиши
1720

катары кабыл алгандыгына байланыштуу, (өнөкөт оорулар
менен

ооруган

окуучулардын

башкалары)

кенже

мектеп

жашындагы окуучулардын ден соолугуна карата мамилесинин
өзгөчөлүктөрү;
 алардын өзүлөрүнүн ден соолугуна мамилеси саламаттыгына
кесепет тийгизерин алдын ала албашы.
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы камсыз кылуусу зарыл:


экологиялык

маданияттын

негиздери

жөнүндө

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,
адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн
мисалында;


балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу)
уюмдун сергек жашоо эр ежелерин кармануу менен жана билим
берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо
мүнөзү;


жаратылышка таанып билүү кызыкчылыгы менен

аяр мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;


туура тамактануу боюнча ыктарды калыптандыруу;
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жана



ПӨК балдар дын жаш курак, психикалык өзгөчөлүктөрүн,

дене тарбия жана спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү

эсепке алуу

менен, оптималдуу кыймыл тартиптерин колдонуу;


күндүн ден соолук куруучу режимин сактоо;



окуучулардын

тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү

таасир тий гизүүчү заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин
түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;


окуучунун

соолугуна

өсүү

байланыштуу

жана

ар

өнүгүү

кандай

өзгөчөлүктөрү,

суроолор

менен

ден

доктурга

тайманбастык менен кайрылуу муктаждыгын калыптандыруу, жеке
гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого даярдыгын
өнүктүрүү;


айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм - көндүмдөрүн
калыптандыруу.
ПӨК окуучулардын э кологиялык маданиятын, сергек жана
коопсуз

жашоосун

калыптандыруу

программасы

төмөнкү

багыттар боюнча ишке ашырылат:
1. ПӨК окуучулардын

ден соолугун сатоого

зарыл болгон

шарттарды ишке ашыруу үчүн билим берүү уюмунун саламаттык
сактоо ички түзүмдөр үн түзүү.
2.

ПӨК

маданиятын

окуучулардын

калыптандыруу

сергек
үчүн

жана

коопсуз

жашоо

коопсуз,

саламат

жашоо

программасынын материалын колдонуу менен алардын денелик,
адеп-ахлактык жана руханий ден соолугун бекемдөө, эс алууну
камсыз кылууга байланышкан ма селелерди талкуулоо.
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3. Кыймыл режиминде сарамжалдуу уюштурууну, спорттук
курулмалардын

жана

дем

физикалык

өнүгүүнү,

алуу

ишин

уюштуруу,

организмдин

нормалдуу

ылайыкташуу

мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүнү камсыз кылууга багытталган дене
тарбия

жана

ден

соолукту

чыӊ доо

ишин

уюштуруу,

ПӨК

окуучулардын ден соолугун бекемдөө жана чыӊ ден соолугун
сактоо үчүн иш-чаралардын ар кандай түрлөрүн

(дене тарбия

сабактары, секциялар, сабактардагы кыймыл тыныгуулар,
соолук күндөрү,

ден

конкурстар, сынактар, спорттук таймашт ар,

ж.б.).
4.

туулган

жер

боюнча

саякаттар,

экскурсиялар,

жөө

басуулар адам менен жаратылыштын өз ара аракеттенүүсү аркылуу
экологиялык
карашын,

маданиятын,

жаратылышка

айлана -чөйрөнү

сабаттуулукту,
түшүнүктөрүн

коргоо

эко -маданий

каада -этикалык

этикасын,

экологиялык

баалуулуктардын

өздөштүрүүнүн

жүрүшүндө

маданиятты калыптандыруу;

көз

негизги
экологиялык

курчап турган чөйрөнү коргоо

боюнча иш-аракеттерге катышуунун баштапкы тажрыйбасын алуу
(мектепте жана мектеп аянтчасында, курчап турган чөйрөнү кор гоо
боюнча иш-чаралардын учурунда ж.б.); табият менен тажрыйбаны
өркүндөтүүнү камсыз кылуучу ата -энелер (мыйзамдуу өкүлдөрү)
менен билим берүү уюмунун окутуучуларынын курчап турган
чөйрөнү коргоо боюнча биргелешкен иш -чаралары;
4.

Ата-энелер

менен

(мыйзамду у

өкүлдөрүнүн)

билимин жогорулатууга багытталган окуучулардын
коргоо жана бекемдөө суроолору боюнча
баяндамалар
соолугун

түрүндө,

чыӊдоочу

эс

ата -энелер
алуу
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алардын

ден соолугун

агартуу иштери

менен

окуучулардын

иш -чаралары

жана

ата ден

спорттук

мелдештерди өткөрүү үчүн биргелешип иштөө, саногенетикалык
мониторинг өткөн жана ден соолуктун ар кандай
коррекциялоо боюнча сунуштарды

параметрлерин

алган ПӨК окуучулар менен

бирге саламаттык күндөлүктөрүн толтуруу;
ПӨК окуучулардын экологиялык мадания тты, сергек жана
коопсуз жашоону калыптандыруунун эӊ натыйжалуу жолу алардын
өзгөчө билим алуу муктаждыктарын эске алуу менен чоӊ кишилер
тарабынан башкарылган жана уюштурулган практикалык иши, ал:
сергек жашоо негиздерин алардын алган билимин иш жүзүнд ө
иштеп

чыгуу;

жаратылыш

чөйрөсү

менен

өз ара

аракеттенүү

муктаждыктарын өнүктүрүү үчүн; күн тартибинде адамдын жашоо
ишмердүүлүгүнүн

ролун

түшүнүү,

кыймыл

аракетинин

активдүүлүгү, туура тамактануу, жеке гигиена эрежелерин сактоого
жол түзөт.
Программа негизги максаттарды жана милдеттерди, күтүлүп
жаткан натыйжаларды, ишинин негизги багыттарын, уюштуруу
түрлөрүнүн тизмесин камтышы керек.
Экологиялык

маданиятты,

калыптандыруу программасы

сергек

өнүгүүсү

муктаждыктарынын

коопсуз

жашоону

жалпы билим берүүчү мектеп үчүн

иштелип чыккан ПӨК окуучулар үчүн
психикалык

жана

кечеӊдеген

өзгөчөлүктөрүн

БЖБ БЫББПтын негизинде
балдардын
эске

алуу

билим

алуу

менен

Уюм

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн
3.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык ишти н
окуучулардын

программасы Мүмкүнчүлүгү чектелген

Мамлекеттик

жалпы

стандартына ылайык ПӨК балдардын
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башталгыч

билим

берүү

акыл -эс жана эмоционалдык

өнүгүүсүнө , физикалык жана психикалык жагынан кемчиликтерин
коррекциялоого, социалдык ылайыкташуусуна к өмөк көрсөтүүчү
бирдиктүү

жардам

системасын

түзүү,

БЖББ

БЫББПын

өздөштүрүүгө багытталган.
Коррекциялык иштин программасы камсыз кылуусу керек:
 ПӨК окуучулардын жеке жана (же) психикалык өнүгүүнүн
жетишсиздигинен улам пайда болгон атайын билим берүү
муктаждыктарын аныктоо; ПӨК балдардын
берүү

керектөөлөрүн

ишке

ашыруу

атайын билим
үчүн

тийиштүү

шарттарды түзүү;
 атайын

билим

берүү

муктаждыктарын

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен ПӨК

жана

жеке

окуучулар менен

өз-өзүнчө-багытталган психологиялык, м едициналык жана
педагогикалык колдоону (ПМПКнын сунуштарына ылайык)
жүзөгө ашыруу;
 ПӨК

окуучулардын

мүмкүнчүлүктөрүн

жеке

психикалык
жана

жана

жеке

психофизиологиялык

өнүгүүсүнүн типологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен
жекече билим берүү пландарын иштеп чыгуу жана жүзөгө
ашыруу,

жекече

жана

топтук

түзөтүүчү

сабактарды

уюштуруу;
 ПӨК окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүүсүнө жана
билим берүү уюмуна интеграциялоого көмөк көрсөтүү;
 ПӨК

окуучулардын

баарлашуу

мүмкүнчүлүктөрүн,

коомдук жана жеке жөндөм дүүлүктөрүн, тиешелүү окуу
жүрүм-турумун, улуу муун жана классташтары менен өз
ара аракеттенүү, дүйнө жөнүндө т жана алардын өз
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жөндөмдүүлүктөрү

түшүнүктөрүн

өнүктүрүү

мүмкүнчүлүктөрү;
 ПӨК

окуучуларды

байланышкан

тарбиялоо

медициналык,

коомдук,

башка маселелер боюнча ата өкүлдөргө)

жана

окутуу
укуктук

менен
жана

энелерге (мыйзамдуу

усулдук жардамды.

Коррекциялык иштин программасынын максаты билим берүү
жараянында жеке жана мамиле негизинде ПӨК
атайын

билим

психологиялык,

берүү

муктаждыктарын

медициналык

системасын өнүктүрүү

жана

эске

окуучулардын

ал ып

бирдиктүү

педагогикалык

колдоо

болуп саналат.

Программанын милдеттери:
- ПӨК

окуучулардын атайын билим берүү муктаждыктарын

аныктоо;
- ПӨК

окуучулардын БЖББ БЫББПын өздөштүрүү

билим берүү жа раянына интеграциялоо боюнча

жана

мүмкүнчүлүктөрүн

жогорулатуу;
-

билим

берүү -тарбия

процессинде

адаптация

кыйынчылыктары менен окуучуларды эрте аныктоо;
-

татаал психологиялык, медициналык жана педагогикалык

таасирдин негизинде анализатордук, аналитикалы к-синтетикалык,
ишмердүүлүктү
ашыруу

жөнгө

педагогикалык,

салуучу

шарттарды

психологиялык

түзүү

жана

жана

медициналык

коррекциялоо каражаттарынын комплексинин негизинде;
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ишке

- ПӨК окуучулардын ата -энелерине (мыйзамдуу өкүлдөрүнө)
медициналык,

коомдук,

психологиялык,

укуктук

жана

башка

маселелер боюнча эксперттик жана усулдук жардамды көрсөтүү.
Коррекциялык иштин программасы камтышы керек:
окуучулардын белгилүү бир билим берүү муктаждыктарын
канаттандырууну

жана

БЖББ

БЫББПын

өздөштүрүүнү

камсыз

кылуучу түзөтүүчү сабактардын тизмесин, мазмунун, жана ишке
ашыруу планын;
ПӨК

окуучуларды окуу жараянынын шартында комплекстүү

психологиялык, педагогикалык колдоо системасынын:
 өзгөчө билим берүү муктаждыктарын аныктоо үчүн
окуучулардын

психологиялык,

педагогикалык

текшерүүнү;

медициналык жана

ПӨК

окуучулардын

өнүгүү динамикасын БЖББ БЫББПын өздөштүрүүдө
ийгилигин мониторинг жүргүзүүсүн;
 коррекциялык иштердин түзөтүүсүн;
 сабактарда,

сабактан

тышкаркы

тышкары иш- чаралардын
кылынуучу,

үй -бүлөлүк

институттардын
педагогикалык

жана

мектептен

биримдиги нде камсыз
жана

башка

коомдук

коомдук -психологиялыкколдоо,

коррекциялык

педагогика

жана психология жаатындагы, саламаттык сактоо
уюмдарынын жана башка уюмдардын адистеринин,
мугалимдердин жана эксперттерд ин түзөтүүчү ишаракеттерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча
кызматташтык

механизмин;

түзөтүүчү

ишинин

негизги күтүлүүчү жыйынтыктарын камтыган.
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Коррекциялык (түзөтүүчү) иш ПӨК окуучулардын дене өсүшү
жана

психикалык

жагынан

кемчиликтерди

жоюу

же/жана

басаӊдатуу максатында багытталган психологиялык -педагогикалык
жана медициналык иш-чаралардын системасы болуп саналат.
Коррекциялык (түзөтүүчү) иштин принциптери:
окуучунун кызыкчылыктарынын артыкчылыгы принциби уюмдун

кызматкерлерин

ар

бир

окуучунун

ж екече

окуу

муктаждыктарын эске алуу менен анын өнүгүүсүнө жардам берүүгө
чакыруусун аныктайт.
системалуулук
ишинин

бардык

принциби – түзөтүүчү-тарбиялык окутуу

элементтеринин

биримдигин

камсыз

кылат:

максаттары жана милдеттеринин, багыттары жана мазмунун ун,
түрлөрүн,

ыкмаларын

жана

уюштуруу

техникаларынын,

катышуучулардын өз ара иш - аракетин.
үзгүлтүксүздүк принциби, ПӨК окуучуларды окутуунун
бардык

убагында

инсандык

өзгөртүүлөрүн

эске

алуу

менен

коррекциялык (түзөтүүчү) ишти жүзөгө ашырууну камсыз кылат.
өзгөргүчтүк принциби, окуучулардын белгилүү бир билим
берүү

муктаждыктарына

жетилиш

жана

психикалык

жана

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен,

дене -боюнун

түзөтүүчү иштин

вариативдүү программаларын түзүүнү болжолдойт.
Коррекциялык (түзөтүүчү) иштин
ыкмалары

жана

түзөтүү

колдонуу

аркылуу

жумуштарынын

психикалык

жана

таасир ин

методдору,

ыкмаларын
физикалык

түрдүү
өнүгүү,

окуучулардын атайын керектөөлөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн эске
алуу

менен,

ар

түрдүү

тармактардагы

адистердин

квалификациялуу жардам мене н камсыз кылуу аркылуу ар тараптуу
изилдөөнү талап кылат
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Психологиялык -педагогикалык
каражаттардын
окутуу

биримдигинин

милдеттерин

жана

принциби,

комплекстүү

медициналык

түзөтүүчү -тарбиялоо

чечүү

ишине

психо -

педагогикалык жана медициналык бөлүмдүн адистери нин өз ара
аракетенүүсүн камсыз кылат
Үй-бүлө

менен

кызматташуу

принциби

балдарды

өнүктүрүү жана коомго анын бириктирүү жараянынын ийгилигине
олуттуу таасирин тийгизүүчү, түзөтүүчү иштин маанилүү мүчөсү
катары

үй -бүлөнү таанууга негизделген.
Окутуу -билим берүү процессинин жүрүшүндө

ПӨК окуучулар менен коррекциялык ишти жүзөгө ашыруу
Иш

билим

берүү ат айын

чара-

процессинин

лар

мазмуну

окуучуларды

уюшт урулган

жана жана

уюшт уруу

жеке кошт оо

т опт ук алкагында

сабакт ан
т ышкаркы

иш-

чаралардын
түрлөрү
1.

алкагында
жеке

жана Психокоррекция

багытталган

сабактары

психологиялык
коштоо

мамилелер,
2.

ар

түрдүү Логопедия сабактары Социалдык

ыкмалар
3.

коштоо

окутуунун
ыргагын

ритмика сабактары
бир

Педагогикалык
коштоо

нече төмөндөтүү
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окутуудагы

4.

активдүүлүк
жана

аӊ

сезимдүүлүк
окутуу

5.

ишинин

маалыматтык
түзүмүн
жөнөкөйлөтүү,
мазмунунун
кайталанышы

Түзөтүү

ишинин негизги багыттары болуп төмөндөгүлөр

саналат:
 Окутуунун

негизги

мазмунун

өздөштүрүүгө

түзөтүү

көмөк көрсөтүү;
 Эмоционалдык-инсандык чөйрөнү өнүктүрүү жана анын
кемчиликтерин түзөтүү; таанып билүү ишмердүүлүгүн
өнүктүрүү

жана

жогорку

психикалык

функцияларды

максаттуу калыптандыруу;
 Ишмердүүлүктү жана жүрүм -турумду ыктыярдуу жөнгө
салууну калыптандыруу;
 Оозеки жана жазуу кебинин бузулууларын коррекциялоо;
 Окууга, жалпысынан мектеп кырдаалдарына карата терс
мамилени

алдын

ишмердүүлүгүнүн

алуу

үчүн

баланын

ар

кандай

ийгилигин камсыз кылуу, мектепте

окууга мотивацияны жогорулатуу
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Жалпы

башталгыч билим берүү б аскычындагы түзөтүүчү

иштин программасы анын негизги мазмунун чагылдыруучу, өз ара
багыттарды камтыйт:
1. Диагност икалык
өздөштүрүү

иш

ЖББ

БЫББПтын

мазмунун

үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында, ПӨК

окуучулардын

өнүгүү

жана

ден

соолугунун

өзгөчөлүктөрүн

аныктоону камсыз кылат.
Диагностикалык иш жүргүзүү жүзөгө ашырууну талап кылат:
1) окуучулардын белгилүү бир окуу муктаждыктарын аныктоо
үчүн психологиялык -педагогикалык жана медициналык текшерүү:
- таанып- билүү чөйрөсүнүн өнүктүрүү жана билим берүү
мазмунун

өздөштүрүүдөгү

өзгөчө

кыйынчылыктарын,

жана

потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жеӊүүнү;
-

окуучулардын

инсандык

өзгөчөлүктөрүн

жана

жана

эмоционалдык эрк чөйрөсүн өнүктүрүү;
-

окуучунун

өнүгүүсүнүн

коомдук

абалын

жана

үй -бүлө

шарттарын аныктоо;
2)

окуучулардын өнүгүү

динамикасын,

ЖББ БЫББПты

өздөштүрүүдө алардын ийгиликтерин мониторинг жүргүзүү;
3)

изилдөөнүн жыйынтыктарын талдоо жана жөнгө салуу

максатында коррекциялык иш -чаралардын түзөтүүнү иштеп чыгуу.
2.

Коррекциялык-өнүкт үрүүчү

психофизикалык
өнүгүүсүн

жана

өнүгүүнүн
билим

иш

жетишсиздигин,
берүү

мазмунун

окуучулардын
жеке

өздөштүрүүгө

көмөктөшүүчү иш-чараларды уюштурууну камсыз кылат.
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инсандык

Коррекциялык-өнүктүрүүчү иш өзүнө камтыйт:
-

окуучунун

жекече

психологиялык

жактан

коштоо

программасын (мугалимдер менен) даярдоо;
- класстагы бардык окуучулар үчүн жайлуу психологиялык
чөйрө түзүү;
- окуучулардын жалпы коомдук жана жеке өнүгүү таанып билүүчүлүк

кызыкчылыгын

өнүктүрүүгө

багытталган

сабактан

тышкаркы иш-чараларды уюштуруу;
- ПӨК окуучуларды

оптималдуу өнүктүрүүгө топтук жана

жекече кийлигишүү программаларын алардын өзгөчө билим алуу
муктаждыктарын

эске

алуу

менен

иштеп

чыгуу

(усулдарды,

ыкмаларды жана окутуу методдорун);
-окуучулардын

өнүгүү

бузууларын жоюу үчүн зарыл болгон

жеке жана топтук психокоррекциялык сабактарды жүргүзүү;
-инсандык

жана

эмоционалдык -эрк

чөйрөсүн

өнүктүрүү,

жүрүм-турумун тууралоо;
-окуучуларды

жашоо

оор

шарттарында,

психикалык

терс

травма алуусунда социалдык коштоо.
3. Кеӊеш иши ПӨК окуучуларды ЖББ БЫББПты өздөштүрүүдө
атайын коштоонун ырааттуулугун, балдар жана үй -бүлөлөр
иштеген адистерди окуучулар

менен

үчүн окутуунун, тарбиялоонун,

өнүктүрүүнүн ар кандай психологиялык -педагогикалык шарттарды
ишке ашырууну камсыз кылат
Кеӊеш иши өзүнө камтыйт:
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-белгиленген окуучуларды өнүктүрүү жана окутуу, жүрүм турумун, жана инсандар аралык өз ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн
тарбиячылар, мугалимдерди психологиялык -педагогикалык кеӊеш
берүү;
- жалпы билим берүү программаны өздөштүрүүдө мүм күн
болгон жардамды берүү жана

конкреттүү маселелер боюнча үй -

бүлөсүнө кеӊеш берүү.
4.

Маалыматтык-агарт уучу иш ПӨК окуучуларды

окутуу

жана тарбия берүүнүн ишинин өзгөчөлүктөрүнө, мугалимдердин
жана

курдаштары

менен

өз

ара

аракеттенүү

өзгөчөлүктөрүнө

байланышкан маселелер боюнча мугалимдер жана ата -энелерге
түшүндүрүү иш-чараларын ишке ашырууну камтыйт.
Маалыматтык-агартуучу иш өзүнө камтыйт:
-мугалимдер

жана

категорияларынын

ата -энелер

үчүн

окуучулардын

өзүнчө -типологиялык

ар

кандай

өзгөчөлүктөрүн

түшүндүрүү боюнча тематикалык аӊгемелешүүлөрдү өткөрүү;
- маалыматтык такталарды, басылма жана башка материалдарды
көркөмдөө;
-мугалимдердин психологиялык компетенттүүлүгүн жогорулатуу
үчүн психологиялык агартуу иштерин жүргүзүү;
-ата-энелердин элементардык психологиялык компетенттүүлүгүн
калыптандыруу үчүн агартуу иштерин жүргүзүү;
Коррекциялык иштин программасы ПӨК окуучуларды
колдоону жекечелетүүнү карашы мүмкүн.
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атайын

Эгер

ПӨК

окуучулардын

ЖББ

БЫББПты

өздөштүрүүдө

кыйынчылыктар пайда болсо, анда психол огиялык-педагогикалык
коштоону жүргүзгөн мугалимдер токтоосуз түзөтүү жумуштарынын
программасына тиешелүү багыттарын түзүмүн толуктоо керек.
ПӨК
менен

окуучуларды
өз

ара

окутууда,

мугалимдер

аракеттенүүсүндө

кыйынчылыктардын өсүшү

жана

окуучулар

олуттуу

байкалса, окуучу

туруктуу

андан ары окутуу

үчүн сунуштарды иштеп чыгуу үчүн комплекстүү психологиялык,
педагогикалык изилдөөгө жиберилет.
ПӨК

окуучуларды

психологиялык -педагогикалык

коштоону

төмөнкү адистер ишке ашырат: мугалим -дефектолог,

логопед,

атайын психолог

же тиешелүү

педагог-психолог,

социалдык

профилдик даярдоону
педагог,

өткөн

кошумча билим берүү

боюнча педагог.
Уюмдун штатында бир адистин болушу максаттуу. Зарыл
болгон учурда, коррекциялык иштин программасын башка уюмда
иштеген (психологиялык жана педагогикалык коррекциялоо жана
реабилитация борбору, ПМПК ж.б.) адис ишке ашыра алат.
Түзөтүүчү иштин программасын ишке ашыруунун негизги
механизмдери болуп
аракеттенишүү,

уюмдун адистеринин

оптималдуу түзүлгөн

билим берүү жараянына а р тараптуу, системалуу

түрдө колдоо көрсөтүү, социалдык өнөктөштүк, уюмдун тышкы
ресурстар

менен

кесиптик

катышуусун

(коомдун

башка

институттары менен уюмдар) болжолдойт.
Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү
окуучулардын
диагноздоо

психофизикал ык өнүгүүсүн
үчүн

комплекстүү
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мамиле

камсыз кылат: ПӨК
көп кырдуу талдоо;
кылуу,

психикалык

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен маселелерин аныктоо жана
чечүү,

окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп

чыгуу.
Социалдык өнөктөштүк камтыйт:
 окутуу,

өнүктүрүү,

сактоо, окутуунун

коомго

кошулуу,

саламаттыкты

улануучулугу боюнча суроолорду

чечүүдө, билим берүү уюмдары жана башка органдар
менен кызматташуу;
 массалык мааалымат каражаттары менен кызматташуу;
 ата-энелер коомчулугу менен кызматташуу.
Түзөтүү

иштеринин программасы төмөнкүлөрдү камтышы

керек:
 түзөтүү иштеринин максатын, милдеттерин;
 түзөтүү курстарынын программасын;
 окуучулардын комплекстүү психологиялык, медициналык
жана

педагогикалык

изилдөө

системасын,

негизги

багыттарды (диагностикалык, түзөтүү жана өнүгүү, кеӊеш
берүү ишин, маалыматтык жана агартуу);
 ПӨК окуучуларга билим жана тарбия берүүнүн өзгөчө
шарттарынын
 түзөтүү

сүрөттөлүшүн;

иштеринин

программасынын

күтүлүүчү

жыйынтыктарын;
 программаны ишке ашыруунун механизмде рин.

3.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан
окуучулардын

тышкаркы
жекече

ишмердүүлүк

өзгөчөлүктөрүн
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программасы
жана

ПӨК

муктаждыктарын

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз
кылат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
БЫББПты өздөштүрүүсүндө

ПӨ К окуучулардын ЖББ

күтүлгөн натыйжаларга жетишүүгө

багытталган сабактан тышкары иш -чаралардын алкагында

билим

берүүнүн башка түрлөрүн жүзөгө ашырууну түшүнүшөт. Сабактан
тышкаркы ишмердүүлүк
кошулуу

көйгөйлөрүн

окутуудан башка тарбиялоо жана коомг о
чечүүчү

ишмердүүлүктүн

түрлөрүн

бириктирет
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги
максаты

ПӨК

окуучулардын

жөндөмдүүлүктөрү

өнүгүшү

кызыкчылыктары,

үчүн

кошумча

шыктары,

шарттарды

камсыз

кылуу жана алардын бош убакыт ын уюштуруу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк төмөнкү көрсөткүчтөрдү
ишке ашыруу шарттарын камсыз кылууга багытталган:
 ПӨК окуучулардын жашоонун ар түрдүү аспектилерине
жеке

кызыкчылык

жайлуу

пайда

өнүктүрүүчү

кылуучу

чөйрөдө

чыгармачылыгын,

өз

алдынча

ишке

ашыруусун; айлана -чөйрөгө карата оң мамилесин;
 балдардын

коомунда

баарлашуу

процессинде

жана

биргелешкен иш-аракеттердин жүрүшүндө, курдаштары
жана

окутуучулар

менен

жигердүү

өз

ара

аракеттенүүсүндө окуучуну коомдук калыптандырууну.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды

уюштуруу

жана

өткөрүүнү
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камсыз

кылуу

аркылуу

коомдук

бириктирүүгө

тышкаркы

салым

иш-чаралардын

кошот.

түрлөрү

Биргелешкен

саб актан

психикалык

өнүгүүсү

кечеӊдеген окуучулардын жана алардын кадимки
жаткан

курбуларынын

өнүгүп келе

жөндөмдүүлүктөрүн

жана

кызыкчылыктарын эске алуу менен тандалып алынат.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүктүн

негизги

максаты

окуучуларга коомдо жашоо үчүн зарыл болгон коомдук тажрыйбага
жетүү жана коомдо кабыл алынган баалуулуктарды пайда болушу
үчүн

шарттарды

түзүү

болуп

саналат,

психикалык

өнүгүүсү

кечеӊдеген ар бир окуучуну толук өнүктүрүү жана коомго кошуу
үчүн шарттарды түзүү, алардын бош убактысында коомдук жана
интеллектуалдык

кызыкчылыктарын

өнүктүрүү

үчүн

тарбиялоо

шарттарын түзүү.
Негизги милдеттер:


жаш

психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген
курагына

жана

жекече

окуучулардын алардын

өзгөчөлүктөрүнө

негизделген

психофизикалык, интеллектуалдык жана инсандык өнүгүүнүн
бардык компоненттеринин коррекциялоо;


күнүмдүк жашоодо активдүүлүктү, көз карандысыздык

жана өз алдынчалуулукту өнүктүрүү ;


тандоо

мүмкүнчүлүктөрүн

ишмердүүлүктүн

эске

ар кандай түрлөрүндө

алуу

менен,

окуучулардын

кызыкчылыктарын өнүктүрүү;


адамдын

моралдык

аӊ -сезимдүүлүк

негиздерин,

пайдубалын айланага жана өзүнө туура баа берүү, эстетикалык
муктаждыктарын,

баалуулуктарын

калыптандыруу;
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жана

сезимдерин

эмгекти



сүйүүнү,

натыйжаларга

жетүү

кыйынчылыктарды

үчүн

жеӊе

туруктуулукту,

билүнү,

максатуулукка

умтулуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү;
окуучунун



дүйнө

жана

өзү

жөнүндө

элестөөлөрүн,

коомдук иш тажрыйбасын кеӊейтүү,
негизги



коомдук

баалуулуктарга

оң

мамилесин

калыптандыруу;
адамдар менен коомдук байлан ыш түзүү көндүмдөрүн,



баарлашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,

окучуунун үй -бүлө, билим

берүү уюмдарынан тышкары чыгуусуна мүмкүндүк түзүү;
мугалимдер, улуу балдар, курбу, ата -энелер менен жалпы



маселелерди

чечүү

боюнча

кызматташуу

көндүмдөрүн

өнүктүрүү;


башка адамдарга ишенимин бекемдөө;



Ак ниеттүүлүгүн жана жан ийкемдүүлүгүн өнүктүрүү,

башка адамдарды түшүнүү сезимдерин өнүктүрүү.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

инсанды

өнүктүрүү

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу,
адептик,

коомдук,

ишмердүүлүктү
жана

топтук

ж алпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

тышкаркы

формалары: жеке

клубдар,

секциялар,

таймаштар, конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
Билим

берүү

уюму

окуучулардын

атайын

билим

берүү

муктаждыктарын (анын ичинде жеке), ата -энелердин (мыйзамдуу
өкүлдөрүнүн) каалоолорун, уюмдун
алуу менен
багыттарын

реалдуу шарттарын эсепке

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн артыкчылык
тандап,

уюштуруу

формаларын

укуктуу.
1738

аныктап

алууга

Сабактан

тышкарк ы

ишмердүүлүктүн

өздөштүрүү процессин колдогон
өнүктүрүүчү

аймак

болуп

ЖББ

БЫББПты

милдеттүү бөлүгү болуп түзөтүү саналат.

Түзөтүү -

өнүктүрүүчү

аймактын мазмуну коррекциялык - өнүктүрүүчү сабактар (логопедия
жана психокоррекция) жана ритмика менен бе рилген
Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын Мамлекеттик жалпы
билим

берүү

тышкаркы

стандартынын

ишмердүүлүккө

берилүүчү

аймагына берилген саатты
ичинде,

талаптарына

ылайык

сабактан

(түзөтүү -

эске алуу менен), 5

өнүктүрүү

окуу жылдын

1680 сааттан к ем эмес убакытты түзүшү зарыл.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
окуучулардын

жигердүү

канааттандыруу,

эс

алуу

билим берүү уюмунда

учурунда

муктаждыктарын

мамлекеттик жана коомдук пайдалуу иштерге

катышуу үчүн сабактан тышкары убакта уюштурулат.
Окуучулардын
уюштурган

сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүгүн

учурда тармактык карым -катнаш (мисалы, кошумча

билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын катышуусу менен,
маданий жана спорттук уюмдардын) мүмкүнчүлүгү

колдонулат.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасындагы иш-чараларды
улантуу үчүн каникул

учурунда балдардын жайкы эс алуусун

уюштуруучу жана ден соолугун чыӊдоочу уюмдардын, тематикалык
лагерлердин сменалары, жалпы билим берүү уюмдарынын жана
кошумча

билим

берүү

уюмдарынын

жайкы

мектептеринин

мүмкүнчүлүктөрү колдонулат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасын райондун
этникалык, социалдык –экономикалык жана башка өзгөчөлүктөрүн,
үй-

бүлөөнүн

жана

билим
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берүү

процессинин

башка

субъектилеринин

каалоолорун

эске

алуу

менен

системалуу -

ишмердүүлүк жана мадан ий- тарыхый мамиленин негизинде Уюм
тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана бекитилет.

4.3. Уюштуруу бөлүгү
4.3.1. Окуу планы
Психикалык

өнүгүүсү

кечеӊдеген

балдар

үчүн

БЖБ

БЫББПтын ишке ашырган Кыргыз Республикасынын Уюмдарынын
окуу планы (вариант

7. 2)

(мындан ары – окуу планы), жалпы

жүктүн көлөмүн, окуучулардын аудиториялык

жүгүнүн көлөмүн,

бекитет, милдеттүү окуу аймактарынын курамын жана түзүмүн
бекитет, класстар жана окуу предметтери боюнча өздөштүрүүгө
берилген окуу убакытын бөлүштүрөт.
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Окуу планы азыркы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы
мыйзамдарына ылайык келүүгө, Санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл

тарабынан

белгиленген

режимине

гигиеналык

талаптарды

чектелген

окуучуларга

башталгыч

билим

берүү

аткарууга,
жалпы

жараянынын
мүмкүнчүлүгү

билим

берүүнүн

Мамлекеттик билим берүү стандартынын ишке ашыруу талаптарын
күчүнө киришин камсыз кылууга тийиш.
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Окуу

планында

алты

предметтик

чөйрө

жана

түзөтүү -

өнүктүрүүчү чөйрө көрсөтүлгөн. Ар бир аймак камтылган окуу
сабактардын

мазмуну,

муктаждыктарын

ПӨК

жана

окуучул ардын

мүмкүнчүлүктөрүн

белгилүү

эске

алуу

дүйнөнүн ар тараптуу толук кабыл алууну камсыз кылат.
өнүктүрүүчү

бир
менен,

Түзөтүү -

аймак окуу планына окуучулардын психофизикалык

өнүгүүсүнүн

кемчиликтерин

коррекциялоо

максатында

киргизилген.
Окуу планы эки бөлүктөн турат - милдеттүү бөлүгү жана
билим берүү мамилелеринин катышуучулары тарабынан түзүлгөн
бир бөлүгү.
Окуу

планынын

милдеттүү

бөлүгү

аймактын курамын жана өздөштүрүүгө

милдеттүү

предметтик

берилген окуу убакытын

класстар (жыл) боюнча аныктайт, алар БЖБ БЫББПтын ишке
ашырган

бардык

мамлекеттик -аккредиттелген

билим

берүү

уюмдарында жүзөгө ашырылышы керек.
Окуу

планынын

милдеттүү

бөлүгү

психикалык

өнүгүүсү

кечеӊдеген

окуучуларга заманбап билим берүүнүн маанилүү

максаттарга

жетишүүнү

камсыз

кылуучу

билим

берүүнүн

мазмунун чагылдырат:


коомдук компетенттүүлүгүн калыптандыруу, окуучунун

коомдук

мамилелерди

өз дөштүрүүсүн

коомдук өнүгүүсүн, ошондой эле анын

жана

окуучунун

коомдук чөйрөгө

кошулуусун камсыз кылуу;


жалпы билим берүүнүн андан кийинки баскычтарын

улантууга даяр;
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жалпы

маданий,

баалуулуктарга

улуттук

үйрөтүү,

жана

этно -маданий

окуучулардын

адеп -ахлактык

өнүгүүсүнүн негиздерин калыптандыруу;


өзгөчө кырдаалдарда негизги эрежелерди илгерилетүү,

сергек жашоону калыптандыруу;


окуучунун инсандыгын анын

жеке касиет -сапаттарына

байланыштуу өнүктүрүү
Уюм билим берүү процессин ишке ашырууда, ар бир пр едмет
боюнча

иш-чаралардын

практикалык

түрлөрүн

иш-чаралардын,

тандоодо

экскурсиялар

(предметтик -

жана

башкалар

өз

алдынчалуулукка укуктуу.
Окуу планынын билим берүү мамилелеринин катышуучулары
тарабынан түзүлгөн бир бөлүгү
берүү

өзгөчө

(атайын)

муктаждыктарын
Жалпысынан,
тарабынан

жеке би лим

муктаждыктарын

жана

жекече

ишке ашырууну камсыз кылат.
билим

түзүлгөн

бөлүгүндөгү

ар бир окуучунун

окууга

берүү

окуу

жараянынын

планынын

арналган

бөлүгү

сааттардын

катышуучулары
жана

саны

милдеттүү
санит ардык-

гигиеналык талаптарга ылайык жол берилген жумалык жүктөн
ашпайт.
Окуу
тышкаркы

планынын

милдеттүү

ишмердүүлүк

окуучулардын

компоненти

эсептелет.

Мамлекеттик

жалпы

болуп

Мүмкүнчүлүгү
башталгыч

сабактан
чектелген

билим

берүү

стандартына ылайык сабактан тышкаркы ишмердүүлүк инсанды
өнүктүрүү багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту
чыӊдоочу, адептик, коомдук, жалпы маданий. Сабактан тышкаркы
ишмердүүлүктү ишке ашыруунун уюштуруу формалары
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билим

берүү уюмундагы билим берүү процессин уюшт уруунун ажырагыс
бөлүгү болуп саналат.
Билим берүү уюму

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн

артыкчылык багыттарын өзү аныктап алууга укуктуу.
Стандарттын
ишмердүүлүктүн

талаптарына

сабактан

тышкаркы

милдеттүү бөлүгү болуп түзөтүү - өнүктүрүүчү

аймак болуп саналат.
коррекциялык-

ылайык

Түзөтүү - өнүктүрүүчү

өнүктүрүүчү

сабактар

аймактын мазмуну
(логопедия

жана

психокоррекция) жана ритмика менен берилген жана заманбап
жашоо

шарттарында

калыптандырууга

жана

инсандык
өнүгүү

ылайыкташуу
кемчиликт ерин

көндүмдөрүн
коррекциялоого

багытталган.
Жеке жана топтук сабактар үчүн түзөтүүчү - өнүктүрүүчү
курстарды, алардын салыштырмалуу салмагынын тандоо, алардын
мазмуну ПМПКнын сунуштарынын жана жеке
программасынын негизинде
окуучулардын

калыбына келтирүү

психикалык өнүгүүсү

өзгөчөлүктөрүнүн

негизинде

уюм

кечеӊдеген

тарабынан

өз

алдынча коюлушу мүмкүн.
Түзөтүү жана билим берүү сабактары

жекече жана топ менен

жүргүзүлүшү мүмкүн.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу бул процессти
ишке ашырууда Уюмдун баардык п едагогикалык кызматкерлери
(мугалим-дефектолог, узартылган күн топторунун
мугалим-логопеддер,

атайын

психолог,

мугалимдери,

педагог -психологдор,

социалдык педагогдор, кошумча билим берүү боюнча педагогдор)
жана медициналык кызматкерлер катышат деп болжолдойт
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Окуучулардын максималдуу жумалык жүгүн аныктоодо убакыт
сабактан

тышкаркы

БЫББПты

ишке

иш -чаралар
ашыруу

каралган

үчүн

эмес,

бөлүнгөн

бирок,

каражат

БЖБ

көлөмүн

аныктоодо эсепке алынат
Сабактан

тышкаркы

иш -чараларын

өткөрүү

үчүн

саат

бөлүштүрүү төмөнкүдөй, жумалык жүк - 10 саат, анын ичинен 7
саат коррекциялык сабактарды жүргүзүү үчүн берилет.
БЖБ БЫББПтын ишке ашыруу

алкагында сабактык жана

сабактан тышкаркы иштин кезектешүүсүн Уюм аныктайт.
Психикалык
БЫББП

өнүгүүсү

кечеӊдеген

окуучулар

үчүн

Б ЖБ

бир же бир нече пландарын камтышы мүмкүн. Өзгөчөлүү

муктаждыктарынан

улам

психикалык

өнүгүүсү

кечеӊдеген

окуучулар кээ бир сабактарды өздөштүрүүдө кыйынчылыктарга
дуушар болушат, алардын ата -энелердин (мыйзамдуу өкүлдөрү)
катышуусу менен ала рдын дареметин өнүктүрүү үчүн жеке пландар
иштелип чыгышы мүмкүн,
программалары

анын ичинде жекече билим берүү

түзүлөт (курстардын,

сабактардын

мазмуну,

модулдар, билим берүү формалары).
Кыргыз

Республикасынын

билим

мыйзамдарына ылайы к Окуу планы

берүү

жаатындагы

Кыргыз Республикасынын

мамлекеттик же расмий тилдерде окуу мүмкүнчүлүгү каралган,
ошондой эле аларды изилдөө мүмкүнчүлүгүн керектүү учурларда
камсыз кылат, жана изилдөөгө бөлүнгөн сааттардын санын окутуу
класстары (жыл) боюнча коёт.
Психикалык өнүгүүсү кечеӊдеген

окуучуларга жалпы билим

берүүнүн биринчи баскычы боюнча окуу планынын 2 варианты
көрсөтүлгөн:
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1 –вариант - окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн билим берүү
уюмдары үчүн;
2 -

вариант- окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн билим

берүү уюмдары үчүн;
Психикалык

өнүгүүсү

БЫББПты (вариант 7.2)

кечеӊдеген

окуучулардын

БЖБ

өздөштүрүү 5 жылды түзөт, милдеттүү

түрдө бир кошумча класс киргизүү менен. бардык жылдар бою
окутуунун жумалык окуу мөөнөтү - 5-күн. Беш күндүк окуу жумасы
окуучулардын

ден

соолугун

сактоо

жана

чыӊдоо

максатында

түзүлгөн. Окутуу бир сменада жүргүзүлөт.
Базистик окуу планында билим берүүнүн ар бир деӊгээлине сааттар
бөлүштүрүлөт. Ар бир аптанын жүгү жана о куу жүгүнүн чеги
мамлекеттик стандарт менен аныкталат:

Класстар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

апталык окуу жүгү

20 22 24 25 26 29 30 30 32 29 30

окуу жүгүнүн чеги

20 23 25 26 28 31 33 34 35 32 33

Жалпы билим берүүчү окуу жайларынын бардык түрлөрүндө
жана менчиктик формаларында окуу сабактары

жылдын 1 -

сентябрынан башталып 25 -майда аяктайт. Эс алуу күндөрүн эсепке
албаганда окуу жылынын узактыгы: 1 – класстарда 33 апта,

2 -4-

класстарда - 34 апта, 5 -11- класстарда сынак мөөнөтүн эске алуу
менен 34- 36 аптага чейин.

1-класстын окуучулары үчүн бир сабак

40 мүнөт, жана 2-11 класстар үчүн - 45 мүнөт.
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Каникулдардын узактыгы:
• күзгү каникулдар - 8 күн –
• кышкы каникулдар - 12 күн
• жазгы каникулдар - 10 күн
3-чейрек ичинде биринчи класстарынын окуучу лары үчүн
райондук / шаардык билим берүү бөлүмү менен макулдашуу боюнча
кошумча каникулдар берилет.
"Кыргыз тили" жана "Орус тили" предметтери 1 -11-класстарда
окутулат.

Окутуу

жүктөмүнүн сааттарынын саны

билим берүү

уюмунун окутуу тилине көз каранды жана ПӨК окуучулардын
психикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен

"Тил" аймагынын

чегинде жөнгө салы нышы мүмкүн.
"Тил" аймагынын
киргизилген.

жаатында "Чет тили"

ПӨК окуучулардын

окуу предмети

заманбап жашоодо жана көп

маданияттуу дүйнөдө чет тилдердин ролу жана мааниси жөнүндө
баштапкы элестөөлөрү калыптанат.
ПӨК окуучулардын чет тилин өздөштүрүү

дүйнөнү жана

башка маданияттарды таанууда бир жаңы курал катары, эл аралык
байланыш каражаты катары чет тилди колдонуу боюнча баштапкы
тажрыйбага ээ болушат жана чет тилди өздөштүрүүнүн жеке
маанисин

билишет.

"Чет тили"

класстан башталып, жумасына

предметин окутуу

1 саат берилет.

үчүнчү

"Чет тили"

сабактарын өткөрүүдө класс эки топко бөлүнөт.
Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары
түзөтүү

сабактар

(логопедия

жана
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топтук жана жекече

психококоррекция)

менен

берилген, жана психикалык өнүгүүсү ке чеӊдеген
акыл-эс

жана

физикалык

өнүгүүсүнүн

окуучулардын
кемчиликтерин

коррекциялоого багытталган. Мындан тышкары түзөтүү -өнүктүрүү
аймагынын

сааттары

кыймыл чөйрөсүнүн

ритмика

сабактарына

кемчиликтерин

түшүнүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган.

дагы

түзөтүүгө,

бөлүнүп,
мейкиндик

Сааттардын саны жума

ичинде 1 окуучуга көрсөтүлгөн. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу
күндүн ичинде

жана сабактан тышкары убакытта

өткөрүлөт.

Жекече түзөтүү сабактар үчүн 25 мүнөткө чейин, топтук сабактар
үчүн 40 мүнө т чектелет.
5 окуу жылы үчүн окуу саатардын

саны

3732 сааттан

ашпашы керек.
Жалпы

башталгыч

билим

берүү

баскычында

сабактан

тышкаркы иш үчүн убакыт – 1680 саат, анын ичинде 1176 саат
түзөтүү-өнүктүрүү багытына туура келет.

Тиркеме

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

К Е БИН ДЕ ООР БУЗУ ЛУ УЛАРЫ (КО Б) БАР О КУУЧ УЛАР
О КУУ ЧУЛАР ҮЧ ҮН ЖАЛП Ы БИ ЛИ М БЕ РҮҮ
П РО ГРАММАСЫ БОЮ НЧ А БАШТ АЛГЫЧ БИЛИ М
БЕ РҮҮНҮН Ы ЛАЙ ЫКТ АШЫ ЛГАН БО ЛЖО ЛДУ У
П РО ГРАММАСЫ
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5 .1 . Тү шү ндүрмө кат
К ебинд е оор
ж а лпы

би лим

буз ул уула ры

берүү

(КОБ) б ар

про гра мм асы

бо юн ча

о к ууч ула р
ба ш та лгыч

үчүн
би лим

берүү нүн ы лайык та шы лг ан бо лжо лд уу п рогр амм асы -б ул к ебинде
оор б узул уула ры ( К ОБ) бар
ж ана типо лог иялык

ок ууч ула рдын

ж ек ече , ж аш к урак

ө згө чө лүктөрүн , о .э. а тайын би ли м берүү

м ук тажды ктарын эск е а луу м ене н, б узул уула рын коррек ция лоон у
ж ана

с оци а лдык

адап таци яны

к ам сы з

кы лууч у

ы ла йык та штырылг ан би лим б ерүүнүн про гра мм ас ы.
Ден -соо лук мүм күнчү лү гү че кте лген ок ууч ула рдын ж алпы би лим
берүү

прогр амм асы

бо юн ча

ба ш та лгы ч

ы ла йык та шылган

бо лжо лд уу п ро грам ма сы

БЫ ББП)

д ен -

соо лугун ун

би ли м

берүүнүн

( м ындан ары - БЖ Б

м үм күнчү лүгү

че кте лге н

ок ууч ула рдын ба ш та лг ыч би лим берүү м ам л ек еттик би лим б ерүү
с тандар тынын та лап тарын а ы лайы к тү зү лгөн ж ан а
ид ея лары

боюнч а и штег ен

би ли м берүү

бо юнч а б аш та лгыч би ли м б ерүүнүн
( К ОБ)

б ар

ок ууч ула р

ү чүн

и нк люзия

уюм у та рабына н

к ебинде оор б узулуула ры

ы лайык та шы лг ан

про гра м м асынын не ги зинде , би ли м б ерүү уюм у

бо лжо лдуу
( мында н ары

ББУ) тарабы нан ө з а лдынч а иш те ли п чыг ат жан а бе кити лет.
К ебинд е оор б узул уула ры (К ОБ) бар о к ууч ула р
Ж ЫББП

ү чүн БББ

би лим б ерүүнүн ма зм ун ун , кү тү лүүчү н атый жа ларды ,

ж ана и шк е ашыр уу ш а р ттарын К ы ргы зс та ндын ж а лпы би лим
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берүү си с те масы ү чүн
( К ОБ)

б ар

а нык та йт.

ок ууч ула р

ө згө чө лүк төрүнө

ээ,

К ебинд е

үчүн

ж ан а

ж а лпы

БББ

Ж ЫББП

би лим

берүү

түзө түү ба гы ттаг ы ма се ле лерди ч ечүүнү
БББ Ж ЫББП
а луу

м е нен

оор б узул уула ры
ө зүнүн
ме нен

к ам сыз кы ла т.

ба лд ардын н еги зги к ем чи лиги ө згөчө лү ктөрүн эске
кур улг а н ,

а спе ктилерин

к ам тый т,

ж ана

ти лге

о к утуун ун

не гизине н,

ар

кыр гыз/ор ус

с аба ктарынын про грам ма сынд а, ч а гы лдыры ла т:
сү йлөө ;

бирге

түрдүү

( эн е)

тил

с ө з өс түрүү;

саб аттуул ук к а о к утуу; фон етика; гра м м а тика ; туура

ж азуу; о к уу ж ана с ө з ө стүрүү .
Сү йлөө

ишинин

с ис те ма луу и ши
м ак са ттарын

ар

к андай

а спе кти лерин

тү зүү

бо юнч а

б ир ма кса тты к ө здөй т - жа лпы би ли м б ерүү

иш ке

а шыр уу

м ен ен

бир ге

сү йлөө

п ато ло гия

көрүнү ш төрүн жо юу.
Сө з

өс түрүү бо юнч а саб ак тарынд а

г рам ма ти ка лык

тү зү лү шүнүн

сү йлөө тү зөтүүчү и ши

кеп тин ле кси ка лык ж ана

к а лып тандыр уу

боюнча

атайын

кар а лг ан . Ошо л эле уч ур д а ма сс а лык

м ек те п про гра мм асы на ы лайы к, ба лдар ды ай ла на ч өйрө менен
та аныш тыр уу ж а на пред ме ттик тү шүнүк төрүн өнүк түрүү бо юнча
и штер кар а лг ан .
Д ен

соо луг ун ун

мү мкүн чү лүк төрү

м ам лек еттик билим б ерүү с та ндар тынд а

ч ек те лүү

ок ууч ула рдын

с унуш та лга н

оор б узул уула ры (К ОБ) ба р о кууч ула р дын бө лүнү шүнө
БББ ЖЫ ББП

ы лайы к

2- вар иант м енен к өр сөтү лгөн .

1 ) 5 .1 . вар иа нт ок утуун у

кебинд е

К е бин д е

оор б узул уус у ( К ОБ) б ар

о к ууч у

а я к таг ан уч ур га кар ата д ен - соолуг ун ун мүм күнчү лүгү

бо юнч а че ктөө лөрү бо лбогон ок ууч ула рдын ж етиш кенди ктерине
тийиш түү , а лардын чөйрө сүндө ошо л эле мөөнө ттө
бо лжо лдой т. БББ ЖЫ ББПты

а лат д еп

өзд өш түр үү мөөнө тү - 4 жы л.
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2 ) 5 .2. ва р иа нт би ли ми ,

б ул топтог у ок ууч ула рдын ба ш та лг ыч

ок утуун у

м үмкүн чү лүгү

а я к та ган

бо юнч а

уч ур г а

кар а та

ч ектөө лөрү

де н -

бо лбог он

ж а лпы

соо луг ун ун

ок ууч ула р дын

ж ети шк ендик терин е туур а ке лбе йт, би ли мди про лон гаци ялан ган
( уза рты лган )

ок уу

м ө өнөттөрүндө

а лат

М ек теп ке чейинки даярдоодо н өтпөгөн ,

жан а

1 -к ла сс тын про гра мм асы н ө зд өштүрүүг ө
б узул уула ры ( КОБ) бар
уюш тур ула т.

өнүк түрүү

ок ууч ула р

де п

бо лжо лдойт.

өнү гүүсү бо юн ча

да яр эм ес кеб инде
ү чүн

про гра м м а ларын

оор

1 -кош ум ч а к ла сс
даяр

эме с.

Ок утуу

м өөнөтүн тандоо (1 -ко ш ум ча к ла сс ты кир ги зүү м ен ен) .

5 .2 . К Е БИН ДЕ О ОР БУЗ УЛУУЛАРЫ (КО Б) БАР О КУУ ЧУЛАР
О КУУ ЧУЛАР

ҮЧ ҮН

П РО ГРАММАСЫ
БЕ РҮҮНҮН

Ж АЛПЫ

БОЮНЧ А

БИЛИ М

БЕ РҮҮ

БАШТ АЛГЫ Ч

БИ ЛИ М

Ы ЛАЙЫ КТ АШЫ ЛГАН

П РО ГРАММАСЫ

БО ЛЖО ЛДУУ

( В АРИ АН Т 5 . 1 .)

К ебинд е оор б узул уула ры ( КОБ) б ар о к ууч ула р ү чүн ж а лпы
би ли м берүү про грам ма сы боюнч а ба шта лгыч би ли м берүүнүн
ы ла йык та шылган

бо лжо лд уу п рогра мм асы

б узул уула ры (КОБ) б ар
типо логи я лык

- б ул к ебинде оор

ок ууч ула рды н ж ек ече, ж аш к ура к ж ана

ө згө чө лүк төрүн ,

о .э.

а тай ын

би ли м

берүү

м ук тажды ктарын эск е а луу м ене н, б узул уула рын коррек ция лоон у
ж ана

с оци а лдык

адап таци яны

к ам сы з

кы лууч у

ы ла йык та штырылг ан би лим б ерүүнүн про гра мм ас ы.
5 .1 . ва р иа нты да йындалат :
- ке птин

фонетик алык - фоне матик алык

же

фон етика лы к

ж ети шп ес тиги бар ок ууч ула р үчүн ( мындан ары – ФФЖ ж ана
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ФЖ )- ди с ла ли я,

д и зар триянын жеңи л дең гээли , ке ке чти к,

рино лалия;
- к еп тин ж алпы ж ети шп ес тиги бар ок ууч ула р үчүн ( мындан
ар ы

– КЖЖ )-

II I

к ептик

деңг ээлде г и

өнүг үү гө

ок ууч ула р , к еп тин жа лпы ж етиш пе сти ги

ээ

бо лгон

ө тө көр сө түлбөгөн

( мынд ан ары КЖЖ ӨК) I V кептик де ңг ээлд еги өнү гүүгө ээ
бо лго н, кеп тин ба ардык комон ен ттери б узулг а н

о к ууч ула р

үчүн ;
- ок уу ж а на жа зуус у б узулг а н ок ууч ула р үчүн .
Кеб инде

оо р

б у зулуулар ы

(КО Б)

бар

о куучула рг а

пс ихоло г иял ык - пе даго г икал ык мү нөз дөмө :
ФФЖ ж ана ФЖ бар
тыбыш

ай туу

б а лдардын

к ем чи лик терин ин

фон ем а ларды к абы л а луу ж а на
на тыйж асынд а

сү йлөө си стем ас ынын к а лып тан уус ун ун
уч ур д а

ич ке

к а лып тандыр уун ун

ти линде

б узулуула ры бар . Бул

а к ус тик а лык -ар тик уля ция лы к

а йырм алан ган тыбы штарды

эне

бе лги лери

мен ен

ар тик уля ция лоо жан а к абы л а луус ун

б үтп өгөндү гү

бе лги ле не т:

тыбыш тын

жо ктуг у, тыбы шты а лма штыр уу ( ада тта , арти к уляц иясы жөнөкөй
тыбыш тард ын) ,

б ур ма лап

а йтуу

о к уу

( эн е

ти л де

тыбы штык

с ис те ма сынын че не мдерин е ша йк еш ке лбей т).
Фоне ма тик а лык ж етишп ес тик тин анык тооч у б елг иси бо луп
тыбыш тард ы
э с епте ле т,
та асирин

айыр ма лоо го

жөндө мдүү лүк түн төмөндү гү бо луп

б ул тыбыш тык ан ализди н
тийг изе т.

фон етика лы к

жа гынын

Фоне ма ти ка лык
ка лып та н уус ун ун

к а лып тан уус ун а терс
ж етиш пе сти к
буз ул уус у

кептин
м е н ен

м үнөздө лө т ( тыбы штардын б урм а ланы шы , сө здөрдүн тыбыш тык
түзү мүнүн

б узул уш у,

п росодик а лык
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б узулуула р ) ,

же

кептин

фон етика лы к

к ур а мынын

к а лып тан уус ун ун
тыбыш тык

б узулуу с у

түзү лүшү )

айры м

(

тыбы ш

ко мпон енттер инин

айтуу

бе лги ле не т.

ж ан а

Мында й

сө здүн

ок ууч ула р

к урд аш тар ына кар аг анда к еп тик м а териа лды н ач ар эс ке тутуш а т,
жи гердүү к еп тик и шм ердик

м ен ен б ай ланы шк ан тап шырм аларды

көп тө гөн ка талар м енен аткарыш а т.
К ЖЖ ,

КЖЖ ӨК

б ар

ле кси ка лык -гр ам ма ти ка лык
ко мпон енттер инин

ок ууч ула р
жа на

ти л

си стем асынын

фоне тик а лык -фон ем ати ка лык

ө нүкпө гөндү гү мен ен мүнө здө лөт. Мындай

ок ууч ула рдын тыбы ш айтуус ун да б узул уула р жооко эс е.
тыбыш тык

тү зү мүнүн б узул уулары

сө здөрдүн
көрүнө т.

д еңгээли нде
Бул

дик циянын

ж еке м уун дардын ж ана

тыбыштык

сү йлөө нүн

так ты гынын

Сө здүн

толтур улуш ун

да ана лы гы ,

к еп тин

ж ети шси зди гин

б урма лоодо
көр көмдү гү,

бе лги лей т,

ж ана

тыбыш тард ы кабы л а луу м е н ен фон ем а ларды пай да кы луун ун
ж ети шс из к а лып таны шынын

тө мөн д ең гээлин

Ок ууч ула рда кеп тин м аани ли к ж агынд а
э к ендиги

б айка лат.

ж агд айы жа гын ан
ар а ла штыр уу

Лекси ка лык

көрсө түп тура т.

айрым б узул уула р бар

ка та лар

ма ани си

жа гын ан ,

окшо ш сө здөрдү а лма штыр уу өзгөчө лү ктөрүн
м е нен

көрсө тү лө т.

Бул

о к ууч ула р ,

а йрыкча ,

аб с тр ак туу м а анид еги сө здөрдүн м атериа лд арында гы , синон имдик
ж ана

ан тонимдик

ма ми ле лерди

тү зүүдө

кы йынчы лык тар га

к е зде шиш ет.
К еп тин
ө згө чө

лек сик алык к ура мынын ж ети шс изди ги сө з к ур уун ун

к ата лары мен ен көрүнө т. Алар к еп тик

ко лдон улг ан , сөздөр дү
жы ш тыгы
к ур уу

аз

сө здөрдү

п ро цес синин

туур а к ур уп ,

та жрыйбад а көп

сейре к ко лдон улг ан ,

өндүрүүдө кыйн а ла т. Не гизинен

мүчө лөрдү

ба йланы штуу те к те ш сө здөрдү

п айда ла н уус у

б узулг а ндыгын а

топ то штур уу, а ларды н
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сөз

к ура мын

та лдоо көндүмдөрүн ө з уб а гында иш теп чы г уу
ти линин про грам ма сын ө здөш түрүү

а нда н кий ин эне

сап атын а тер с

таа сирин

тийги зет.

Тилдин лек сика лык кар аж аттары н тү зүү ж ети шси з

де ңг ээли

к ай ман а м аанид ег и сө здөрү , на кы л сө здөрдү түшүнүү

ж ана

пайд а лан ууд а

г рам ма ти ка л ык
түр лөрүн

ө згө чө

к өркөмдөө

а йкын

көрүнө т.

жаг ында

п айда лан ууд а

сө здүн

ж а лпы

Кеп тин

гра мм ати ка лык

ка та ларг а

ке зд еши ше т.

Ок ууч ула р үчүн ө згө чө

татаа лдык со юзд ар м ен ен сүй лө мдөрдү

до лбоор лоодо ке зд еш ет,

на тыйж ада б ул м аанис ин а лм аш тыр уу,

ө згөр түү
Бул

мен ен көрүнө т.
о к ууч ула р дын

к ара жа ттары

кебин ин

ле кси ка лы к - гра мм а тика лык

ар кан дай ка лып тан ган . Бир ж агын ан алга нда ,

ү згү лтүгү бар бир н еч е к ата лар бо луш у м ү мкүн, экин чи ж агын ан
тур ук туу

к а та лар ,

Айыр ма лооч у
ыр аа ттуул ук тун

ө згө чө лүгү
б узул уус у,

м аа ни лүү ок уя лард ы
сүрө ттөр
м ен ен

айры кч а

өз

а лдынч а

к еп те

байк а ла т.

бай ла ныш туу

к еп те ги

л оги ка лык

м а йд а -чү йдө

нерсе лерг е

ты гы лып ,

ө ткөрүп , бери лген

те ма, сүрөт, бир ка тар

боюнч а аңг ем е тү зүүдө айры м эпи зоддорд у кай та лоос у

мүнө здөлө т.

Ар

ка ндай

э ле мен ттер и мен ен а ңг еме тү зүүдө ,

те мад агы

чы гар мачы л

ө з ж ашоос ун да гы

о к уя лар

жөнү ндө ай тып ж атканд а , не гизине н, жөнөкөй м аа лы ма ттуул уг у
а з с үйлөмдөр колдон ула т.
Ок ууч ула рдын оо зе ки к ебинин б узул уула ры мен ен к атар эле
тур ук туу, к ай талан ып көр сө тү лг өн о к уу ж ана жа зуун ун

ар

түрд үү б узул уулар ы бе лги лен ет, а лардын п айд а бо луу м е х ани зми
м ен ен ок уу ж ан а ж азуу и ш терин
п сихик алык ф унк ция ларды н

к а мсы з кы лууч у, ж о горк у

ж ети шс из к а лып тан уус у

ш ар тта лг ан .
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м енен

5 .2 .1 . К еб инде
жал пы

о ор бузулуула ры ( КО Б) ба р о куучула р дын

ба штал г ыч

б и л им

б ерүү нү н

б ол жол дуу

ыла йыкта штырыл ган жа лпы б ил им бе р үү нүн про грам мас ын
ө здө штү рүүс ү нүн

күтүл гө н нат ыйжала ры

К ебинд е оор буз ул уула ры ( К ОБ) бар

о к ууч ул ард ын жалпы

би ли м берүү про грам ма сы боюнч а ба шта лгыч би ли м берүүнүн
ы ла йык та шылган

бо лжо лд уу

ө здөш түрүүс ү нү н

к үтү лгөн

м үнөздө мөсү

ж а лпы

туур а

БЖ Б

ке ле т.

БЫББПты

корр екци я лык

то лук та ла т.

Ок уу
би ли м

( вари ан т 5.1)

на тый жалары нын

ж алпы

би лим берүү ч ү м ек теп тин про гра мм асын а

н атый жа лар ы
ба ш та лгыч

прогр ам ма сын

ө здөш түрүү с үнү н
и шти н

жыйын тык тары

п ро гра мм а ларынд а
б ерүүн үн

к үтү лгөн

К ОБ

ме нен

о к ууч ула рдын

ө здөш түрүүс ү нү н

к үтү лгөн

н атый жа лар ы б елг иленип , корр екц ия лык – өнүк түрүүч ү ай ма ктын
к ур старынын

про грам ма сы

ө здөш түрүүс ү нү н
би ли м

б ерүүч ү

ко ш ула т.

к ү тү лгөн
м е ктеп тин

БЫББПты

на тый жа лары нын т ү зүмү ж алпы

про грам ма сын а

БЫ ББПты ө здөш түрүү с үнү н

БЖБ

кү тү лгө н

туур а

к е ле т.

БЖБ

на тыйж а ларынын т ү зүм ү

К ОБ ок ууч ула р дын ин санд ык өн ү гүүсүн , к еп тик өнүгүү сүндөгү
к ем чи лик терди

мүнө здөгө н

кү тү лгө н

то лук та лыш ы

зар ыл: -

к ур старынын

про грам ма сынын

м онитори нг

корре кция лы к – өнү ктүрүүчү

проц ед ура лар
та асир

ма зм ун унда

уч ур унд а

уч ур д ук , жыйынтык ди агно сти ка ) ,
лого педия лы к

натыйж алар

м енен

айм ак тын

ч агы лдыры ла т, -

ба а лан ат

(ба шта лгыч ,

ба алоо н ун об ье кти си бо луп,

этүүнүн

а тк ар ууд а иш ке а шыры лган кеп тик

вариа тивдик

форм а ларын

өнүгүү сүнүн дең гээлине

ж ети шүү бо луп эс епте ле т. БЖ Б БЫ ББПтын инс анды к, пр едм еттик
ж ана

пред ме т

кү тү лгө н

а ра лык

н а тыйж а лары

жыйын тык тард ы
жа лпы
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би ли м

ө здөш түрүүс үнү н
берүү ч ү

м ек тептин

про гра мм асын

и н санды к, пред ме ттик жа на п ред ме т ара лык

жый ынты ктарды ө здө штүрүү с үнү н

кү тү лгөн

н а тыйж аларына

туур а к е ле т.
К ОБ

б ар

ок ууч ула р дын жа лпы би лим берүү про гра мм асы

бо юнч а ба шта лгыч би ли м берүүнүн ы лайык та шы лг ан
про гра мм асын

( вари ан т 5.1)

ө здөш түрүү с үнү н

н атый жа лар ынын ж а лпы м үнө здө мөсү
м ек те птин

про грам ма сын а

ө здөш түрүүс ү нү н

бо лжо лдуу

туур а

жа лпы
к е ле т.

к ү тү лгөн

би лим б ерүүч ү
БЖБ

БЫ ББПты

к ү тү лгөн натыйж алары корре кция лы к иш тин

жый ынты ктары м ен ен то лук та лат.
Түзөт үү -өнүкт үрүү чү и шт ин про гра мма сын өздөшт үрүү
нат ый жалар ы (т үзөт үү -өнү кт үрүү чү а йма кт ын ) ч агы лдыр ууг а
тийиш :
Ооз еки
бу зу луу лар ын
и шт ин

кепт ин
жо юу

буз ул уу ларын

оң доо ,

жа на

ал уу

ал д ын

о куу

жана

бо юн ча

жазуу

т үзөт үү чү

жый ынт ыкт арына т а лапт арды :

1 ) тыбы штарды а йтуун ун

к е мчи ли ктеринин жок туг у ж ана

үндү туур а жана туур а эм ес эме с айты лы шын а йырм алай би лүү
жөндө мү;
2 ) ар канд ай та таа лдык та гы сө здөрдүн тыбыш ты к - м уун д ук
түзү мүн тийи штү ү түрдө өз а лдын ча жан а те кс т ичинд е

кайра

а йтуу ж өндө мдүү лүгү ;
3 ) көр көм так ке птин

ин тон ация к араж аттарын туур а кабы л

а луу, а й ырм ало о, тү шүндүрүү ж ан а шай ке ш пайда лан уу;
4 ) үндүн н еги зги а к ус тик алык өзгө чө лүк төрүн

ө згөр тө а луу

жөндө мдүү лүгү; ты ны м , логи ка лы к бас ым , ин тонац ия аркы луу
к еп а гымын туура бө лү штүрүү жөндө мдүү лүгү;
5 ) фо ноло гия лык

тар тыш тык ты а за йтуу;
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6 ) сүй лө м жан а с ө здөрдүн д еңгээли нде кеп тик а на ли з ж ана
с инте з

жүргү зүү

мү мкүн чү лүгү;

к еп тин

гр ам ма ти ка лык

ле кси ка лык түзүм үндө н ег изги м ыйзам чен емдүү лүк төрдү

ж ана
и ште п

чы г уу;
7) лекси ка лы к си стем а луулук тун к а лыптаны шы;
8)

татаа лды гы

ар

канд ай

си нтак сис тик

түзү лү штөрдү

ө здөш түрүү

жа на алардын п айд алан уу;

ло гик а

ко мпо зиция

мый за мдары на

б ай ла ныш туу

ы ла йык

гра мм ати ка,
к епти

ө зд өш түрүү ;
9 ) ок уг а нды, ж азг анды үйрөтү ш үчүн зары л болго н к еп тик
а ма лд арды

өздө штүрүү;

к ам сы з

кы лууч у

лин гви с тик алы к

ок уу

ж ан а

жа зуун у

п с ихолог ия лык ,

ден гээлди

ө здөш түрүүнү

пс ихофи зиоги я лык ,

ка лы птанышы;

ж азуу тү рүн өздө штүрүү (о к уу ж ана ж азуун ун

ко мм ун икац иянын
техн ика лы к жан а

м аа ни лик ком пон енттер и);
10 ) ти л үйрөнүү ү чүн оң м аана й мен ен тур уктуу ум тул уу;
ба йланы штын не ги зги кар аж аты ка тары

тилдин ээле ген ордун

түшүнүү .
Со циа лдык

ы йг арымдар ды

пла нда шт ыр ылг а н

ө з дө штүр үүс ү нү н

нат ыйжала ры

бо юнча

тала пта р

ч агы лдыры шы кер ек:
1 ) күндө лү к

турмуш ун да

өз

к аранды сы здыгынын прогр ес си;

алдынч а луул уг у

ж ан а

көз

м е ктепк е ө з а лды нча луул уг у

ж ана кө з кар анды сызды гынын про гре сси (б а ла с абак ка ө з и ш
орд ун да ярда ганды ж ана с аба ктан ки йин

аны та за ла га нды,

ки йимин алма штырг анды , с ум ка сын а б уюм дарын чо г ултканды,
ж .б ., чоӊ ки ши лер ге кайры лб ас та н д аярд ай а ла т).
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2)

үй жа шоого б ай ла ныш туу эле стөө лөрү; ар к анда й күнү мдүк

и штерг е

ко ш улуу

и штери

ү чүн

ж ө ндөмдүү лү гү,

жооп кер чи лик ти

а кти вдүү

а луу;

к а тыш уу,

күнү мдүк

үй

тиричи л ик

и штерине ка тыш уу ү чүн түшү нүк төр гө ошондой эле , же тиш түү
сө з б ай лыг ына ээ; мек те п жа шоос ун а б ай ланы штуу эле с төө лөрү;
м ек те п

мейк индиги нде

ба гы т

а луу

жөндө мдүү лүгү ,

кы йынчы лык уч ур ун д а жард ам с ур ап ка йрылуу, с а бак тар дын
жү гүртмөсү ндө ба гы т а луу ; күн ү мдүк ок уу и ш терин е ко ш улуу
бо юнч а ы ктар ,

а лы на жар аш а ка ты ш уу, жооп керчи ли кти ө зүнө

а луу; ж а ма аттык и штин жа лп ы к атыш уу ү ч үн а лардын тийи штүү
оо зе ки жөндөмдөрүн ж ана ч ек төө лөрдү ба а берүү жө ндөмү ,
чы нында

эле

ба лд ардын

б ул

тоб ун ун

та ла птар ына

ы лайык

а тк ара а лч у к аты ш уу ү лүшү н (ж ум уш , и ш , тапш ырм а) , та ндап
а луу;
3)

Ба ар ла ш уун у

м ен ен те з

мак са тк а же түү кар аж аты к атары ко лдон уу

ар ада күнү мдүк к өй гөй лөрүн ч ечүү мүм күнчү лүгү

( оозеки эм ес , оо зе ки); мае к ба ш та ганды ж ан а са ктоон у, өз
ни ети н се зи мин би лдирүү , с уроо -та лап , к аа лоо , кор к уу, с ур оо
берүү , ма ек ти ток то туу

ж ө ндөм дүүлү гү; туур а ба ш тар туун у,

о шондой эле та арыныч , ыра а зычы лы к , боор ук ердик ,
би лдирүү мү мкүнчү лү гү;

м аек те шин ен ма алы ма т а луу

так тоо мү мкүн чү лүгү . Өз

ж .б.
жана

се зи мдерин би лдирүүнүн мада ний

түр лөрүн иш теп чы г уу;

б аар ла ш уу к а раж аттарын тандоодо ,

ө згөрүү

көрсө түп ,

ийи лч ээк тик

н атый жа луу

с үй лөө

ү лгү лөрүн

ба ар лаш уу

п айда ла н уу,

уч ур ун да

к а лыптардын ,

оо зе ки сүй лөө м үнөздүү ( те мас ында пи кир б ар бо лсо);би ли м
а лууд а

кыйын чы лык тар

бо лгондо

ө згө чө жард ам с ур ап к айры луу;
к урд аш тар ынан

ж ана

м уг алимден

би лүү,

ба ар ла ш уун ун оор уч ур ларын

чоӊдордон
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с ур ап

жард ам

с урап

би лүүнү; к урда штары м ене н та ла ш та жүрү м - турум д ун жөнөкөй
көндү мдөрүн

өздөш түрүү

( ки мдир

бирөөнүн

кө з

к ара шын

с ый лоо, кө з кара шын би лдирүү) б илүү сү; туур а ба ш тар туун у,
о шондой эле та арыныч , ыра а зычы лы к , боор ук ердик ,
би лдирүү , же миш түү сүй лөө ы ктарын

ж .б.

ко лдон уп , ма ек те шинен

м аа лы ма т алуу ж ана та ктоо, б ай ла ныш аба лына жар аш а жооп
берүү , ачык -ай кын ж ана та к түрдө ойд у ж еткире би лүү .
4 ) С е зимд ерин

би лдирүүнүн

к а лып тандыр уу; ө з

сө зүнүн

мад аний

даа на лыг ын

ж ана

түрлөрүн
а да мдар

түшүнүп уг уу м ү мкүнчү лү гүн берүү .

Баар лашуун у

ж етүү

к ырд аа лдар дын

к ара жа ты

к атары

ко лдон уу

аны

м а кс атка
санын

көбөй түү . өзү ү чүн ж ана ба шк алар үчүн да кор к ун уч / коопс узд ук
ж агын ан ба ланын кү ндөлү к жүрүм - шайк еш ти ги; об ъе ктини жа на
а йлана -чөйрө нү коргоо ;өзү ж ана б ашк а лар үчүн , а ларды н и ш ар ак ети нин на тыйж асы канд ай бо лор ун а лдын а ла би лүүнү;
Кор к ун уч ту

би лдирүү чү

а нык та ма ларды н

б елг илер ,

сө з

айк аш тары н

м аан и син тү шүнүү жа на м аанис ине

и ш- арак е т кы луу ( ж а ш оо үчүн кор к ун уч ,

жан а

ы лайык

с ак бо лг ула , тай га к,

с ак бо лг ула м уз сыны ктары , уш ул ж ерд е с ууг а түшүү гө ты юу
с а лына т; ж .б .) .
5 ) б уюмд арды
к абы л

өз

кы зм а тына

а лынг ан

ылай ык

а б а лдын

нер се лерди

та ртиби не

жа на

ко лдон уу,
мүнө зүнө

ж ара ша; ме ктеп ж ана үйдөн тыш кары та аны ш ж ер лерди топ тоо
ж ана кең ейтүү : короо , б акч а , токой , п арк , д арыя, ш аарды к жа на
ө лкөнүн

коо з,

ж .б .

б а ланын

ко ш уу; .ө з б айкоо лор ун ,

кү нүмдүк

жаш оос ун а

а ларды

пи кир лер ин , и штерин , би лдирүү үчүн

ж ети ш түү сө з айк аш тарына

жа на анык та ма лар га ,

ээ бо луу;

дүйнө к уб улуш тар ы м енен бай ланы шка н ж еке тажрыйб а топ тоо,
м ейк индик ж ана уб а кытта а ларды уюш тур уу;
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үй -бү лөдө жан а м ек теп те ө з ж ашоо мүнөзү ж ана тар тибин
түзүү гө жөндөмдүү , уш ул тү шүнүк м ене н ы ла йык жа шоого
ар ак ет кы луу ( кир б ут ки йимин ж ууп ,

ж айдын

аптап туу

күндө рү, жол ба сып ө ткөндөн ки йин , д ушк а тү шүү, ж.б .);үй бү лөдө жа на м ек те пте ө з ж ашоос ун ун коомд ук тартипти ж ана
жо л мен ен ма миле тү зүү, б ул үчүн жооп б ерүүгө жөндө мдүү;
ж ек е тажрыйб а ө ткөрүп берүү ү чү н сөз жан а аны к там а лар
ж ети ш түү

ба йлы гын

сак тоо ,

к ур чап

тур ган

дүй нөдө

бо луп

ж аткан ок уя лард мен ен ө з ар а м ам илеси ;ба ланын кы зыг уус ун ,
ба йка гыч ты гын , ж аңы ларды б айкоо жө ндөмдүү лүг үн өнүк түрүү ,
чоӊдор м ене н бир ге ле шк ен и ли мий -и зи лдөө иш ине ко ш улуу;
дүйнө

м ен ен

өз

ара

жый ынты ктуул уг ун

ара ке ттенүү сүн

ак тивде штирүү,

өз

тү шүнүү;чоӊдор жа на к урда ш тары м енен

бир ге ле шк ен и ли мий -и зи лдөө иш ине кош улуу үчүн же ти штүү
сө з ай ка штарын жан а анык там алары н ө здөш түрүү;пи кир лерин ,
ба йкоо лор ун ,

кор утун д ула рды

б а шка

ада мдар

тү ш үнө

тур г андай кы лып

ж еткирүүгө жөндө мдүү;же ке турм уш тук

тажры йбас ына ж ана

б аш ка ларды кош уу ж өндө мүнө ээ бо луу,

ба шк а ад амд ар м ен ен жар кын эле стери , п ланд ары , эск ерүү лөрү,
тажры йбас ы мен ен а лм аш уу ү чүн жөндөмү , ж ети ш түү

сөз

а йка ш тарын жана аны ктам а лар ын а ээ бо луу.а р к анда й коо мд ук
кырд аа лд ар ар к анда й жа ш таг ы б алдар ж ана

ки ши лер ме нен

жүрү ш- тур уш эре же леринин ( аларды н коомд ук орд у) та анып
би лүү

жан а:

ж акын

үй -бүлө

мүчө лөрү

мен ен;

ме ктеп тин

м уг а ли мдер и жан а о к ууч ула ры м ен ен; чооч ундард ын коомд ук
тран сп ортто , ч ач тар ач тар м енен, те атр , кино , дүкөнд ө, ке зек те ,
оо зе ки

бай ла ны ш

бо юн ча

сүй лөө

ко лдон уу;
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эти ке ттин

эре же лери н,

ар канд ай коо мдук к ырда а лдард а а р канд ай коо мд ук ма ка мы бар
ад амд ар

м енен

өз

ара

ара ке ттенүү

ү чүн

оо зек и

кеп ти

п айда ла н уу ( к ечир еси з, си зг е м үм күнбү , м ен си зг е тоскоол
бо лбой м унб у,

мү мкүн?

ба шк а лар );тийиш түү

С ура на м,

ба ар ла шка н

м ен

кырда алга

...

ж ана

ы ла йык

сүй лөө

к ара жа ттарын колдоно би лүү .
Кор рекц ия лык
кү тү лгө н

про грам ма сын

на тыйж а ларын а

по тенц иа лдык
ө згө чө

и ш тин

талап тар

м үмкүн чү лүк төрүнө

ө здөш түрүүнүн

ар

ж ана

бир

ок ууч ун ун

би ли м

а луус ун ун

м ук таждык тарына ж араш а конкр е ттеш тири лет.

БББ БЖЫ БПты н ( вариан т 5 .1)
ар ак еттер и »
бө лүк төрүн

д ис цип лина

«Уни верс а лдык

ара лык

про гра мм асын

ж ана

ишанын

ө здө штүрүүнүн күтү лгө н на тыйж а лар ына та лаптар

Ж ББ прогр ам мас ына туур а ке ле т.

БББ БЖ ЫБПтын ( вари ан т

ок уу п ро гра мм ас ын ок уу п ред ме ттерин

5 .1)

ок уу

ө здө штүрүүнүн

кү тү лгө н на тыйж а ларын а та лаптар Ж ББ програ мм асы на туур а
к е ле т.
5 .2 .2 .

КО Б о куучу лар дын

жал пы

б ил им

бе рүү нүн

баштал г ыч бил им бе рүү
ыла йыкта шылган

про г раммас ын ө здө штү рүү нү н

бо юнча

бол жо лдуу

күтүл гө н жыйынт ыктар ына

же түүсү н баалоо с истема сы
Кү тү лгөн н атыйж а лардын мү нөздө мөсү инк люзивдик би ли м
берүү нүн

б ардык

бер иле т,

ал

ко мпон енттер инин

тур г ай ,

айрым

бирим дигинд е

са пта рдын

га на

ө здөш түрүүс ү нү н

жый ынты ктарын к ар ап чы г уу д а гы туур а эме с , с еб еби алардын
с ум м асы ба лд ардын коомд ук өнү гүүс үнүн жа лпы д ина мик асын
да ,

би лим б ерүүнүн сап атын д а ч агы лдыр а а лбай т.
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Кү тү лүүчү н атыйж а лар би ли м берүү нүн ком поне нттери н ө з ара
ч агы лдыр ган бир б ү түн мүнө здө мөнү түзө т : окууч ула р
берүү н үн
иш

б и лим

б ул этабынд а к андай б илимд ерге ээ бо луш у к е рек ; Ал

жү зүндө

ээ

бо лгон

билим дердин

ж ан а

кө ндүмдөрд үн

к айсы нысын к анч а лык жи гердүү , же ти штүү ж ана ө з а лдынч а
ко лдоно а ла т жан а ко лдон уш к ере к;
Тү зөтүү чү
корр екци я лык
н атый жа лар ына

иш
и штин

прогр ам ма сын
про гра мм асы н

ба алоо

на тыйж а лары

ө здөш түрүүнүн

кү тү лгөн

ж е ти шүү бо луп с а на ла т. Окууч ула р дын

ж ети шк ендик теринин

ди нам икас ын

баа лоо ,

кү тү лүп

жый ынты ктарг а ж ети шүүнүн же ке про гре ссин

же ке
ж аткан

ба а лоо болуп

э с епте ле т. Корре кция лы к иш тин прогр ам ма сын п ла нда штыры лган
н атый жа лар га же ти шүүдө ж еке ий ги лик ,

би лим а луу ж а а тында

би ли мдерин жан а көндү мдөрүн б азасын са кта п ка луу м е н ен ,
лого педия лы у та а сирдин түр лөрүн жү зө гө а шырууд а
к ебин өн үк түрүү бо юнч а

ок ууч ун ун

оп ти ма лд уу к ө лөм гө же ти шүү болуп

с ана лат.
Ба а б ерүү ы км ас ы к а тары ,
көр сөтү лгөндөн

ба шк а,

ПМ Пкызма ттын

мек те птин Ж ББ про грам ма сында

бир

ба ла

а дис терин ин

мен ен

иш теге н

ой -пикир лер ин

ме ктеп

не ги зинде

э к спер ттик ба а лоо ык ма сы п айда ланы ла т.
5 .2 .3 . МАЗ МУ НДУ У БӨЛҮК
Ко рр екциял ык ишт ин прог рамма с ы
Кор рекц ия лык

и ш тин

прог рам ма сы

ө здөш түрүүнүн а тайын колдоо ну
ба гы тта лг ан .
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БББ

Ж ББЫ БПты

( к ош тоон у ) и шк е ашыр ууг а

Кор рекц ия лык

и штин про гра мма сы тө мөнкү

док ум ен ттер ге

ы ла йык иш те ли п чы га т.:


" Би ли м

берүү

ж өнүндө"

Кыр гыз

Р есп уб лик асы нын

Мы йзамы


ба ш тап кы би лим б ерүүнүн Мам лек еттик би лим б ерүү

с тандар ты


Мү мкүн чү лүгү

ч ек те лген

ок ууч ула рдын

ба ш та лг ыч

би ли м берүүнүн м ам лек еттик би ли м б ерүү с танд ар тына
Баш талгыч би ли м б ерүү ба скычы нда
про гра мм асы ,

б и ли м

берүү

уюм у

корре кция лы к иш тин

та р абын ан

Ма млек еттик

би ли м б ерүү с та ндар тына ы лайык ж ана бо лжо лд уу Пр огр ам маны
э с ке а луу м е н ен бе ки ти ле т.
Корр екци я лык -

өнүк түрүүчү

иш -

о к уу

ж а на

с абак тан

тыш каркы иш мердик те си стем а луу п е да гоги ка лык -пс ихоло гия лык
ба йкоон у; ко мпле кс түү психо лог ия лык -пед аго гик а лык ко ш тоон ун
ж ек е мар шр утун иш теп чы г уу ж а на и шке а шыруу а р бир
к а лг ан

ж ана

на чар

ук к ан

о кууч ун ун

ө зг өчө лү ктөрүн

ук пай
жана

өнүк түрүү мү мкүн чү лүк төрүн и зи лдөөнүн жыйын ты гы бо юн ча ,
а нын ич инде

ке пти (оо з е ки ж ан а ж азуу ж ү зүндө гү) ө здө штүрүү

де ӊг ээлин , б аарла ш уу к өндүмдөрүн ж .б .;
берүү нүн

б аш тапкы

м азм ун ун ун

ө згө чө лүк төрүн өнүк түрүү ,
ар а лык

о .э. нег изги би лим
ө здө штүрүү ,

б а лдар ж ана к иши лер мен ен

м ами ле лерин өнү ктүрүү ж .б .;

жек е
ин сан

а тайын (корр екци ялык )

с аба ктарды ( жек е ж ана топ тук) өткөрүү, анын и чинде оо зеки
к еп ти жан а к абы л а луун у
ө ткөрүү;
би ли м

би лим
берүү

ө нүк түрүү гө

б ерүү

жар аянынын

ж ана

саб ак та н
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б агы тта лган с аба ктарды
барды к

ты шк аркы

к атыш ууч ула р ын
и ш - чар аларды ,

ок ууч ула рдын ба ш та лгыч би л и мдин кү тү лгөн жый ынты ктарын
ө здөш түрүүдө гү

ж е ти шк ендик тер ин

ж ана өткөрүү бо юнч а ,
б узулг а н ж ана

эске а луу м ен ен уюш тур уу

би лим берүү уюм ун да

к еп өнү гүүсү

к еп өнүгүү сү нор ма лд уу б а лдар мен ен

а ла рдын

а та- эне лери , баш кар уу ж а н а педа го гика лы к кызм аткер лер

ү чүн

п сихо логи ялы к ж ак тан б ейпи л ай ла на түзүүнү ка м тыйт.
Ок ууч ула рдын
корр екци я лык

ж ек ече

и штин

мөөнөтүн ,

өзгөчө лүк төрүн
кад амд арын

жан а

изилдөө
не ги зги

ба гы ттарын бе лги ле п ко юуг а мүм күнчү лү к б ере т.
Тү зөтүү ( коррекц ия лык ) иш тин
К ОБ о к ууч ула рдын

прогр ам ма сынын ма ксат ы

ө згөчө билим берүү м ук та ждык тарын эске

а лы п, ж еке ж ана диф фер енциа лдык мам илени и шке а шыр уун ун
н еги зинд е

БББ Ж ББЫ БПты (вари ант 5 .1) ө здөш түрүүнү

та таа л

п сихо логи ялы к , м едицин а лык жан а пед аго гик а лык кош тоо бо луп
с ана лат.
П рог ра мма нын м ил детт ер и :
• К ОБ б а лдарды ө з уба гында анык тоо;
• К ОБ б а лдардын а тайын би ли м б ерүү м ук та ждык тарын
а нык тоо;
•

өсүүдө гү

анын

оорд ук

дар аж асы ,ж ек е ө згө чө лүк төрүнө ы лайы к о к ууч ула рды н

уш ул

к атегор иясы

б узул уула рдын

үчүн

би лим

тү зү лүшү

берүү

жан а

иш -ч ар а ларды

уюш тур уун ун

ө згө чө лүк төрүн а нык тоо;
• о к ууч ула рды н БББ ЖББЫБПты өздө штүрүү гө ,

а лардын

м ек те пке ин те гра ция бо луш ун а ш ар т тү зүү;
•

а лардын

м үмкүн чү лүк төрүн

а кы л - эс
эск е

жан а

а луу

1771

ө згө чөлү к төрүн ,

м е н ен ,

о кууч ула р дын

ж еке
бул

к атегор ияг а ж ек еч е ба гыт талга н психо ло гия лык , меди цина лык
ж ана би ли м берүү ж арда мы ишке ашыр уу ( ж е ) же ке өнү ктүрүү ,
• ж ек е б агы тталг ан тү зө түү - лог опеди ялык и ш си стем асын
уюш тур уу;
• жек еч е ок уу п ланы н и ш теп чы г уу ж ан а иш ке ашыр уу
( зары л болгон уч урд а);
•

ден

соо луг ун ун

мү мкүнчүлүгү

че к те лг ен

б а лдардын

коо мд ук кө нүү бо юнч а чар а лардын тутум ун жү зө гө ашыр уу;
• меди цина лы к, коо мд ук , ук ук тук ж ана б ашка ма се лелер
бо юнч а

б ул к а те горияд агы ба лдард ын ата - эне лерин е н ас аа т ж ана

ус улд ук ж ард ам ( мый за мд уу ө күлдөрү) мен ен к ам сы з кы луу.
Тү зөтүү

ишинин

прогр амм асы нын

м а змун у

тө мөн кү

пр инципте р ди бе лги лей т:
• ок ууч ун ун к ы зык чы лык тарын са ктоо принциби
ок ууч ун ун

- а дис

кызык чы лыгы үчүн м акс има лд уу п а йда а лып

ке лүү

м ен ен анын көй гөй лөрүн ч ечүү сү к ерек ;
•

сис те ма луул ук

к атыш ууч ула р ынын

прин циби -

би ли м

жүрүшүндө

б ерүү

иш ин

о к ууч ула рдын

б ардык

ка тыш уус у

көй гөй лөрүн чечүү ү чүн эксп ер ттик и ш ди агно стик а , жөн гө с а луу
ж ана өнүк түрүү, о шондой эле , кы зм атта ш уу ж ана өнүктүрүү
бо юнч а , ба шк ача ай тк анда , бири мдик , өнү гүү жа на мүм күнчү лүгү
ч ек те л ген ок ууч ула рды н ө згөчөлүк төрүн та лдоо үчүн си с тем а луу
м ам илени к ам сыз кы ла т.
• үзгү лтү ксү здүк принциби - ок ууч ула р га
э не синин

( мый за мд уу

ө кү лдөрү )

ж ан а анын а та -

ло гопеддин

ж арда мын

ү згү лтүк сүздү к жо лу ар кы луу м ас е лени то лугу м е нен ч ечүүнү
к ам сы з кы ла т.
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• өзгөрмө лүү лү к пр инциби ок ууч ула р үчүн

а р к андай б узулуула ры бар

би лим а лууд а ар канд ай

ш арттарды

тү зүүнү

к ам тый т.
• жард ам берүү үчүн с ун уш тук м үнөз принц иби - ата- эн енин
( мый за мд уу

ө кү лдөрү)

кеп илде нг ен

юридик алык

ук ук тарынын

с ак та лы шын кам сы з кы ла т, ата - эне си ме нен м илде ттүү түрдө
м ак улд аш уу, а нын ич инде (мыйза мд уу к ө зөмө лчү лөрүнүн ) , би ли м
берүү

и ш - чара лар ы

уюм д ардын
м ыйзамд уу

түрүн

мен ен

а лек те не т,

тандоон у,

к ы зык чы лык тарын

м үмкүн чү лүк төрү
бо юнч а де н

чек телген

соо луг ун ун

б алд арга

ба лд ардын
кор гоо

ба лд арг а

би ли м

б ерүү,

ук ук та рын

ж ана

үч үн

ден

би лим

мү мкүнчү лү ктөрү

соо луг ун ун

берүү

чек те лүү

баг ыты

ба лдарды

( ко тормо ) а тайын (тү зө түү) би лим б ерүү иш -ч аралары н (к лас стар,
топтор ) м енен але ктенг ен уюмдард ы с ун уш тоодо .
Мү мкүн чү лүгү ч ек те лген
ок ууч у

ү ч үн

ПМ ПК лардын ,

тү зө түүчү
Ж еке че

уш ул к а тегори яда гы

иш тердин

ок уу

про гра мм асы

п ла нынын

с ун уш тарына

ар бир
м а змун у
ы лайык

а нык та ла т.
Тү зөтүүчү иш про г раммас ын ишке а шыруу нун эта птар ы:
1.

м аа лы ма тты

( м аа лы ма тты к - ан алити ка лык

и ш - чар алар)

топтоо жан а та лдоо бо юнч а этап . Жыйын тык : ба лд ардын өнүгүү
ө згө чө лүк төрүн ба а лоо , кон кре ттүү лүк ж ана а тайын би лим берүү
м ук тажды ктарын

аны ктоо;

билим

б ерүү

чөйрө сүнүн

б аа лоо

уюш тур уу- ус улд ук п рогр ам ма лар , ма тери а лдык -техни ка лык жана
ад ам р ес ур стук ба занын с ак та лыш ын ка мсы з кы лууг а ми лд еттүү .
2 . п ланд аш тыр уу, уюш тур уу, м а к улда ш уу ( ую ш тур уу ж а н а
а тк ар уу и ш и) . Жыйы нты к: тү зөтүү жа на өнү гүп б агы ттагы би лим
берүү и ш -ч ара лар ын уюш тур уу, о шондой эле
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а тайын тү зү лгөн

ок утуу- ч өйрө , би ли м берүү , өнүк түрүү ж ана ба лд ардын уш ул
к атегор иясы коом го ко ш уу

үчүн а тайын ко лдоо ж араян ы.

3 . коррек ция лык -өнүк түрүүчү
ди агно сти ка лоо
жый ынты гы:

эта бы

(кө зөм өл

ба ланын

тү зө түүчү

б и ли м б ерүү
ж ана

ч өйрөсүн

ди аг нос тик а лык

өнүгүү

жа на

б илим

иш ).
берүү

про гра мм аларынын б е лги лүү бир би ли м бе рүү м ук тажды ктарын а
түзү лгөн ж ана та нда лг ан ш арттар га ы лайы к

билдирүүдө .

4 . эта п жөнгө с а луу ж ан а өзгөр түү лөр (ч енем дик - ук ук тук
ж ана жөнгө с алуу и ш и) . Жыйын тык: би лим берүү ж араянына
зары л

бо лгон

ө згөр түү лөрдү

кир ги зүүгө

жана

мүм күнчү лүгү

ч ек те лген ок ууч ула р б ул ка те горияд аг ы б алдарды ко лдоо, би лим
берүү ш ар ттарын жан а түр лөрү м ен ен ык ма лары, о шондой эле иш
жо лдор ун ө згөр түү .
Корр екци я лык и штин

про гра мм асы

өз

ара

ба йланы шкан

ба гы ттарды к амтыйт, алар програ мм анын ма зм унун ч агы лдыр ат:
 Ди агно с тика лы к иш
 Кор рекц ия лык - өнүк түрүүчү

иш

 К еӊ еш иш и
 М аа лы ма ттык - агар тууч у и ш
Диаг но стикалык иш
а луу м ук таждык тар ын,
берүү нүн

б аш та пкы

ок ууч уларды н ж ек еч е ө згө чө би ли м

өнү гүү дина мик асы н,
ма зм ун унун

не ги зги би лим

ө здө штүрүүсү н,

соци а лдык

өнү гүү уч ур ун ж ана үй -бү лөөдө тар бия лоо шар ттарын анык тоо
м ак са тынд а комп ле кс түү и зи лдөөнү ж үргү зүүнү к ам тый т. та лдоо
жүр гү зү ү бо юнча корр екци я лык -өнүк түрүүчү и штин ий ги лигин ин
а на ли зи

жүр гүзү лүп

а лардын

а та -эн есинин

ж ана аны ок ууч ула р дын м ук тажды гына ,
к аа лоос ун а

а шыры ла т.
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жар аш а

ө згөртүү

ишк е

Ди агно с тика лы к

иш

ар бир ок ууч ун у

а р түрдүү а дис тер

тар абынан (м уг а ли м , м уг а ли м -де фе кто ло г, психо лог , социа лдык
п еда гог ,

м едицин а лык

кы зма тк ер)

комп лекстүү

и зи лдөөнүн

н еги зинд е ишк е а шыры ла т.
Ко рр е кциял ык

ө нү ктү рүүчү

-

иш

б узул уула рын корре кция лоон у ж ана
ө здөш түрүү гө

өз

( ко лдоо)

көр сө түүнү ,

про гра мм анын

ж азуу б уз ул уул ар ын
кы лат,

б ул

к еп тин

би ли м а луун ун б а за лык

м а зм ун ун

уба гынд а

а йм ак тарын то лук ө здө ш түрүүсүнө

оо зе ки

ло гоп едия лык
бардык

жарда м

пр едм еттик

то скоо л бо лго н

ок уу ж ан а

алды н а луун у, к орр екци ялоо н у ка мсы з

к атегори яда гы

ден

соо луг унун

мү мкүн чү лүгү

ч ек те лген ок у уч ула рдын ж а лпы о к уу и ш - арак еттеринин (ж ек е,
жөн гө

са луу,

та анып -би лүүчү лү к,

ко мм ун ика ти вдик )

к а лып тан уус ун а жо л түзө т.
Кор рекц ия лык - өнүк түрүүчү

иш тө мөнкү лөрдү к ам тый т:

 ок ууч ула рды оптим а лд уу өнү ктүрүү гө б агы тта лг ан жан а
ө згө чө

би лим

корр екци я лык

б ерүү

м ук тажды к тарын а

про гра мм аларды/ ус улд арды ,

ы лайык
ыкм а ларды

тандоо;
 лого пед ж ана

ади стер тарабын ан к ебин өнүк түрүү ж ана

ок утуу к ыйы нчы лык тар ын

жо юу үчүн зарыл бо лгон

ж ек е ж ана топтук ло гопеди я лык
өнүк түрүүчү )

с абак тарды

кор ре кциял ык

-

( к оррекц ия лык -

уюш тур уу

ө нү ктү рүүчү

( а дис тердин
с а бактар ынын

жү гүртмөсү нө ылай ык);
 ок утуу ж а на өнүк түрүү бо юнч а ж а лпы би лим берүү иш ар ак еттер ин
б узул уула рды

калып тандыр ууг а
корре кция лоо го
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ж ана

өнү гүүсү ндөгү

б агы тта лган ,

би лим

берүү дина мик ас ында гы тааны п би лүү и шине сис тем алык
та асир этүү;
 жо горк у п сихи ка лы к ф ун кция ларын

корре кциялоо ж ана

өнүк түрүү ;
 ок ууч ула рдын
чөйрө сүн

эмоцио на лдык - эрк

өнүк түрүү

жан а

ж ана

анын

ин сандык

жүрүм - тур ум ун

п сихокорре кциялоо;
К еӊе ш иши өзүнө к ам тый т:

би лим б ерүүнүн

барды к

к атыш ууч ула р ынын анын ичинде , ба лан ын а та - эн есин е тарби ялоо
ок утуу, ө нүк түрүү с уроо лор у м ен ен иш төөнүн ж а лпы не ги зги
ба гы ттары

жөнүндө

и штеп чы г уу;
ба гы тта лг ан

бирг е ле шк ен - не гизд е лг ен

с ун уш та м аларды

ок ууч ула р мен ен и ш а лып б аруу б о юнч а же кече
ыкм а лардын

п сихо логи ялы к ,

жан а

м еди цина лы к

ме тоддорд у
ж ан а

м уг а ли мдер ине ад ис тердин к еӊе ш

тандоо

бо юнча

п еда го гика лы к

колдоо

б ерүүсүн ;

тү зөтү ү -ок утуу

ж ана тарби я берүү с тра теги яларын ж ана ус улд ар ын тандап а луу
с уроо лор у бо юнч а ү й -бү лө гө кеӊ еш берүү;
Маа лыма ттык- ага ртуучу иш о к ууч ула р ды

ок утуу ж а на

тарби я берүүнүн и шинин өзгөчө лүк төрүнө , м уга ли мдерд ин ж ана
к урд аш тар ы

ме нен

өз

ара

а рак е ттенүү

ө зг өчө лүк төрүнө

ба йланы шка н ма се ле лер бо юн ча м уг а ли мдер ж ана а та -эн е лерг е
түшүндүрүү

и ш -ч ара ларын

иш ке

а шыр уун у

М аа лы ма ттык - агар тууч у и ш ө зүнө к ам тый т:
а та- эне лер

үчүн

ок ууч ула рдын

ө зүнчө -типо логия лы к

ар

ка ндай

өзгөчө лүк төрүн

м уг а ли мдер ж ан а
к атегор ия ларынын

түшүндүрүү

те ма тик а лык

аӊ ге ме ле шүү лөрдү

өткөрүү;

так таларды ,

б асы лма

ба шк а

көр көмдөө; м уг алим дердин

ж ан а

психо ло гия лык
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к а м тый т.

бо юнча

м аа лы ма ттык
ма тери алд арды

ко мпе тенттүү лүгүн

жо гор ула т уу ү чүн психо ло гия лык а гар туу и ш терин жүр гүзүү; а та э не лердин

элем ен тарды к

п сихо ло гия лык

ко мпе тен ттүүлү гүн

к а лып тандыр уу үчүн аг артуу и ш терин жүр гү зүү;
П с ихоло гиял ык - пе даго г икал ык

ка мс ыз доо

би лим

берүү

ж ара янынын б ардык к аты ш ууч ула р үчүн би лим берүү уюм ун да
ж ана үй -бү лө шар тынд а жа йлуу п сихо логи ялы к к ли ма тты тү зүү гө
ба гы тта лг ан .

Психо ло гия лы к -п еда гоги ка лык

иш

ба ланын

к лас сташ тары , ата -эн е лер , м уг а ли мдер орто с унда шайк еш м ам иле
к а лып тандыр ууг а

кө мөк тү

кам тый т;

к ла сс та /ме ктеп те

ички

к агы лы ш уус у ж а на топтор арас ында гы чыр -чатак тардын а лдын
а луу б оюн ча иш а лып бар ат; к лас с та се зимд ик жа йлуу ш а рттарды
к ам сы з кы луу; ж а лпы ж ана ме ктеп те ги кырдаа лг а кара та терс кө з
к ара шты а лдын а луу ү ч үн б а л а га же тки лик түү и штерде ий гилик
уч ур ун к а мсы з кы луу.
П ро грамма ны ишке а шыруу

м еханизм и.

Инк люзи вдик би ли м бер үүдө тү зөтүү чү

и ш про грам ма сын

и шке ашыр уу ү чүн би ли м берүү уюм унд а иште ген а дис тердин
ор тос унд а ө з ара ар аке ттенүү м ех ани змин иш ке а шыр уу ү чүн
н еги з бо лго н ко мп лек стүү
Мы ндай

ма миле

түзө түүчү и ш

ди сцип лина ара лык ыкм а ж атат.

уюш тур ууч ул ук - м азм унд уу

м үнө здөмө лөрү

м аа лы ма ттарды эс ке а луун у та ла п кыла т: та та ал

( бардык ади с тер та рабын ан изилдөөнү: дары герлер , психо ло гдор,
м уг а ли мдер ) о кууч у н у и зи лдөө; ар тар аптуу ж ана ком плекстүү
( таанып

би лүү

ишин

и зи лдөө ,

эмоциона лдык

эрк

сф ера сын ,

ок ууч ула рдын жүрү м - тур ум ун ) и зи лдөө .
Тү зөтүү чү
ад ис тер

өз

ара

иштин

програ мм асы н ишк е а шыр уу ү чүн

ар ак еттеринин
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м ехани змин

на тыйж а луулуг у

н еги зин ен коо мд у к ө нөк төш түктү өнүк түрүү де ӊг ээлине ж араш а
бо ло т.

Коо мд ук

өнөк төш түк

б илим

б ерүү

ж ан а

үй -бү лөнүн

жооп туу б и лим берүү м еке мелери мен ен кызм атта ш тык ты , ар
түрдүү

уюм дарды

( ма млек еттик

ж ана

өк мөттү к

эм ес )

жана

ор ганд арг а би лдир ет; м айып тар жан а ата - энелер бир ик ме лери ,
а та- эне лер коомч улуг ун , коомд ук уюм дарды .
П ро грамма лык -усу лду к кол доо көр сөтүү
Тү зөтүү чү

иш инин

про грам ма сын

ишк е

а шыр уун ун

жүрү шүндө ко лдон ула т:
 ж а лпы ба шта лгыч би ли м берүүнүн н еги зг и б илим б ерүү
про гра мм аларын

ы лайы кташ тыры лган

бо лжо лд уу

про гр а мм алар ,
 түзө түү -би лим берүү прогр ам ма лары , диа гностик алык
ж ана тү зөтүү чү - өн үк түрүүчү

м атериа л, муг а лим ,

п еда гог -психо лог , социа лды к педа го г, м уг а лим -лого пед
к есип ти к

ишин

жү зөгө

ашыруу

ү чүн

зары л

бо лгон

би ли м берүү ,
 оор психи ка лы к жан а (ж е) фи зик а лык
б узул уула ры б ар

өнү гүүсүнүн

б а лдарды ок утуу уч ур ун д а ж ек ече -

ок уу п лан бо юнч а ы лайык та штыры лг ан би лим берүү
про гра мм алары ко лдон ула т.

Ка дрдык
" Атайы н
би ли ми

кам сыз доо .

п сихолог ия"
бар

Корре кция лы к

профи лдер и/ади сти ги

а дис те р,

о шондой

эле

иш

" Ло гопеди я" ,

бо юнч а
д ен

атайын

соо луг ун ун

м үмкүн чү лүк төрү чек телге н ба лдар ды ок утуу ж а на би ли м б ерүү
бо юнч а

ми лде ттүү

кош ум ча

к есип ти к
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д аярдык тан

ө ткөн

м уг а ли мдер

тараб ынан жүзө гө а шыры лат. Мек те птин ш та ттык

жү гүртмөсү нө

м уг а ли м - ло гопед ,

п еда гог -психо лог ,

п еда гогд ун ч ендер и к ирги зи лг ен.

Би лим

со циа лдык

б ерүү уюмдарынын

кы зма тк ерлеринин ка влиф икац ия лы к д еңг ээли тийиш түү кы зма т
ор унд арынын

ква лиф икац ия лык

мүнө здө мөсүнө

туур а

ке ле т.

Өнү гүүсү ж абырк аг ан б а лдар ме нен би лим берүүчү жа на тү зөтүү
ж ум уш тары н

уюш тур уу

п еда гоги ка лык

кы зма тк ерлерине н

та ла п кы ла т. Бул
профи ли нде ги

ө згөчө лүк төрү ,
а та йын

д аярды кты

ү чүн а тайын би ли м б ерүүнүн ар канд ай

ад ис терди

Р ес п ублика сынын

ко ш ум ча

мек теп тин

д аярдоо

жо горк у

ок уу

мен ен

а лек те нг ен

ж а йынд а

м ек ем е лер инин кы зма тк ерлеринин б илимин

би лим

Кыр гыз
берүү

жо гор ула туу м е нен

к ам сы з бо луус у зары л.
Мате р иалдык
м а тери а лдык

жа на

и мар атын а ж ана
п сихик алык

жа на

т ех никал ык

техни ка лык

ж ак тан

жа ктан
к ам сы здоо

уюм д ун баш ка жа йларын а

өнү гүүсү

кам сыз доо .
м ек теп тин

ж е ке жа на (же )

б узул г а н б а лдар га тоскоо лд ук с уз же түү

үчүн тий иш түү м а тери а лдык - техни ка лык шар ттард ы тү зүү бо луп
с ана лат,

м ек теп те

ок ууг а

( де н

соо луг ун ун

мүм күнчү лүгү

ч ек те лген с туден ттер үчү н архитек тур алык - чөйрөнү ) ошон дой эле
ий ке мдүү ж ана түзө түүчү өнүк түрүүнүн ор то ме ктеп тери ка мсы з
кы лууг а м үмкү ндүк б ерг ен:
• п еда гог -п сихологд ун саб ак тары үчүн ж ай лардын бо луш у;
• зары л бо лгон ж абд уула р мен ен к ам сызд а лга н логоп едия
с аба ктары үчүн бө лмө лөр б ар:
Ло го пе дия бө лмө сү ү чү н жабдуула р
1.

ло гопеди я лык саб ак тар үчүн д уб ал кү згү (50х100 )
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2 . же ке че иш үчүн кү згү (9х12) – 5-6 шт.
3 . Ло гоп едия лык зонддор , шп ателдер , зонддорд у
та за лоо үчүн эти л спир ти , к ебез, б инт.
4 . Кө чмө а лип пе (д уб а л)
5 . Та мг алар К асс асы

( же кеч е)

6 . Лек сик а лык те ма жан а фоне тик а лык то птор бо юнч а
ж айг аш кан ө зүнчө к утуч а ж е кон вер ттерд е
ж айг аш тыры лууч у ж а зуу ж ан а оо зе ки ти лди и зилдөөдө
ко лдон улг ан сүрө ттүү ма тери а л;
7 . кеп ти өнүк түрүү үчүн те ма лар бо юн ча
с ис те ма ла ш тыры лг ан көр сөтмө -и ллюс тра ти вдик
м а тери а л
К ар точк а - сим вол түрү ндө китептер ( ми са лы , там га лар
сө здөр , сүй лө мдөр ), ж ек е тапшыр ма лар мен ен
к арто чк а лар , тыбы ш ай туун у ө нүк түрүү бо юнча иш
а лы п б ар уу а льбо м у
8 . о юндар , о юнчук тар , ко нс тр уктор лор.
9 . Ар б ир б а ла үчүн түс түү к а лем комп лекс и (көк ,
ж ашы л ж ана кызы л тү с) . Ка ле м , к аранд аш тар ү чү н
кой г уч
10 . Ко л ж ууг уч
11 . К ласс тык так та
12 . Көр сөтмө к ура лд ар үчүн ш каф тар
13 . С то л
14 . Олтур г уч тар
15 . «пар та —с тул» ко мп ле кти
16 . К ум са а ты
17 . С ек ундч ене гич
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18 . М етроно м
19 . М агни тофон
20 . Проигры ватель
21 . Плас тинк а лард ын топ том у
22 . Диа про ек тор ( же фи льмоскоп)
23 . Экран
24 . Вид еом агни тофон
25 . Ко мп ьютер
 ри тми ка с аба ктары үчүн бө лмө.
М аа лы ма ттык
к ере ктүү

к ам сы здоо

шарты

техно ло гия ларын

прог рам ма ны

болуп

за манб ап

па йда ла н уу

кы йынчы лык та ры

бар

м енен ,

иш ке

м аалым а т -б ай ланыш
о шончо

б а лдар ды

а шыр уун ун
жол

жүрүп,

ок утканды гы

түрүндө

м аа лы ма ттык билим б ерүү чөйрөсү н ө нүк түрүү ж ана б ул бо юнча
и штеп тү зүү ш ар т. Ал де н соолуг ун ун мү мкүнчү лү гү ч ек те лген
ба лд ар

м енен

м илде ттүү

мү мкүн чүлү гү

бо луп

м аа лы ма тты

с ана лат,

тар мак

к енен

си с те ма сын

ата -эн е лер

б ула к тарын а

тү зүү

(мыйза мд уу

м уг а ли мдер ,

үчүн

ө кү лдөр ),

м аа лы ма ттык -

ус улд ук п а йд уба лд арына ч ейин, б ардык ай ма ктарынд а жан а иш ,
көр сөтмө

к ур алдар ,

меди а,

үн

м енен

ок уу

к ур а лдары

ж ана

с ун уш тары б ар эк енин бо лжо лдой т, жан а көргө зм ө.
5 .2 .4 .

Ко рр е кциял ык ишт ин про г раммас ын ө здө штү рүү нү н

күтүл гө н нат ыйжала р ы:
1.

Би лим

берүү

ба за лык д еңг ээлин е

ма зм ун ун

өздөш түрүүдө

же ти шүү -

ок ууч ула рдын

БББ ЖББЫ БПтын

ж еке,

пр едм еттик ,пр едм е т ара лы к жыйын тык тары бо юнч а .
2 . Жек е жан а / же п сихик алык өнү гүүсүнүн к ем чи л ик терин е
м үмкүн бо луш ун ч а м акс има лд уу туур а лоо .
3 .Ок ууч ула р ды со циа лдык адап та ция лоо .
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5 .2 .5 . Уюштуруучу бөлү к
5 .3 .1 . БББ ЖББЫ БПт ы н о куу пла ны
5 .1

вар иа нт ынын

п ла нынын

БББ

Ж ББЫ БПт ын

ми лде ттүү

пр едм еттери )

пред ме тти к

о куу

пла ны

айм актары

жа на

(о к уу
окуу

ба ш та лг ыч би лим берүүнү н жа лпы би ли м б ерүүчү

про гра мм асын а туур а к е ле т.

Ба шта лгы ч би ли м берүү б ас кычы нда У ниверс алд уу
кы ймы лдар ын.
к ур старынын

ок уу

п р едм еттеринин ,

про гра мм асын,

о к уу

корр екция лы к -өнү ктүрүү

со циа лдык -аде пти к

өнүк түрүү ,

тарби ялоо ,эко лог ия лык мада ният, сер гек ж ана кооп с уз жа шоону,
с аба ктан ты шк ары иш мердүү лүк тү ка лып тандыр уу п рогр ам масы
( корре кция лы к и штен ты шкар ы)
берүү нүн Ма м лек етти к

5 .2 .6 .

то луг у м ен ен Баш та лгыч би лим

би ли м берүү стандар тк а туур а к еле т.

Саба кта н т ышкар кы ишм ер дүүлү к пр ог рамма сы

( ва р иа нт 5 .1 )
Саб ак тан ты шк аркы и шм ердүү лүк түн
ок ууч ула рдын
ж ети шүү

жан а

коо мдо жа шоого кер ек түү
к оом

кабы л

а лч у

нег изги ма ксаты

коо мд ук

тажрыйб ага

б аа луул ук тар

си стем асын

а лардын ж еке че ж ана ж аш к ура ктык ө згөчө лүк төрүн
м ен ен

ка лып тандыр уу.

С а ба кта н
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тыш карк ы

эск е а луу

иш мердүү лү ктүн

оп тими зация лы к

мод е ли

и шк е а шыры ла т. 1 -4 к ла сстардын

ок ууч ула ры үчүн с абак тан тышк аркы иш мердүү лүк ап тасын а 10
с аа т кө лө мүндө

тө мөнкү б агы ттар бо юнч а иш ке ашыры лат:

 с порттук -чыңдооч у
 ж а лпы м аданий
 ж а лпы инте лле ктуа лдык
 ад еп -ах ла кты к
 коо мд ук .
БЫЖ ББПтын

5 .1

и шм ердүү лүк түн
а йм ак тан

вари анты
ба гыттары

ты шк ары)

про гра мм асын а
М ам лек еттик

бо юнч а

туур а

с аба ктан

( коррекц ия лык -

жа лп ы

би ли м

к е ле т.

Ба шта лгы ч

станд арты на

Кор рекц ия лык -өнүк түрүүчү

ыла йык
айм ак

тыш каркы
өнүктүрүүчү

б ерүүчү

м ек тептин

б илим

Д МЧ

берүүнүн

ок у уч ула р

БЫЖ ББПты

үчүн

ө здөш түрүүнүн

м илде ттүү бө лү гү бо луп эсеп теле т.
Кор рекц ия лык -өнүк түрүүчү

айм ак

БЫЖББПтын

м а зм ун ун

ө здөш түрүү проц есс ин ко лдоп , ок ууч ула р дын

өнү гүүсүндөгү

к ем чи лик терди

Корр е кци я лык -

тү зө түүнү

к ам сы з

кы ла т.

өнүк түрүүчү айм ак ка бө лүн гөн с а ат,
ч ара ларды а тк ар уу
ж ана

ми лд еттүү

м а зм ун у

с аба кта н тышк аркы иш -

с а а тарына ( 5с аа т ө лчө мүндө ) кир ги зи лг ен,
бо луп

ПМ ПК нын ,

са на ла т.

Ж еке че

Тү зө түү -өнүк түрүү

о к уу

п ла нынын

и шинин

с ун уш тарынын

н еги зинд е ан ык та лат. Кор р екциялык -өнүк түрүүчү айм ак тын , анын
ич инде

с аба ктан

м ак сим а лд уу

ты шк аркы

ж ум а лы к

иш

жүгүн

С аба ктан тышк аркы и шм ердүү лүк ,
өнүк түрүүчү

ү чүн

уб акыт,

а нык тоодо

ок ууч ула рдын

эск е

а лынба йт.

а нын ичинде Корре кция лык -

а й мак ка бери лген уб акы т (ж ум а сын а 10 са ат ка
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ч ейин )

4 ок уу ж ы лын а 1350 с аа тк а ч ейин бо ло т. 1 -к лас ста

Кор рекц ия лык -өнүк түрүүчү айма ктын тө мөнкү к ур старын а са атар
бө лүн гөн:
•

к ыр гы з / ор ус ти ли бо юнч а коррек ция лык - өнү ктүрүү чү

с аба ктар

1

ө здөш түрүү ,

саа т -

о к уу

п редм е ттери

п ро грам ма нын

та таа л

бо юнча

көндүмдөрүн

бө лү ктөрүн

ок утуун ун

проп еде втика сы , ок уу п р едм ети бо юнч а ке мчи лик терди то лук тоо .
• ок уу б о юн ча к оррекц ия лык -өнүк түрүүчү с аба ктар
ыр аа ттуу

о к уу

ж өндөмдүү лү ктөрүн

өнү ктүрүү ,

- 1 с аат

б ай ланы штуу

к еп ти өнү ктүрүү .
•

Лого педи ялык

корр екци я лык -өнүк түрүүчү

с аба ктар:

жа зуу

көндү мдөрүн к алып тандыр уу ү чүн – 1 са ат, көндү мдөрүн и ш теп
чы г уу ж а на сөздүн а йты лы шын үн жан а м уун д ук тү зү лүшүн
туур а лоо , үн а спе ктилерин түзүү үчүн -1 са а т;
•

п сихо лог

м ен ен

корр екция лы к -өнү ктүрүүчү

с аба ктар

п сихик алык проц есс терди корре кция лоо -өнүк түрүү

-

ма кс атында

1с аа т
С абак тан
у юшту руу

тыш кар кы

иш мердүү лүк тү

фор ма лары:

же ке

э к ск урси я лар , клуб дар , се кциялар ,

ишке

ж ана

а шыруу ну н

топ тук

тайм аш тар ,

с абак тар,
кон к урс тар ,

коо мд ук п айда луу и ш ж.б .
Би лим

берүү

уюм у

о к ууч ула рдын

а тайын

би ли м

берүү

м ук тажды ктарын (аны н ичинд е ж ек е) , ата - эн е лерд ин ( мый за мдуу
өкү лдөрүнү н) ка а лоо лор ун , уюм д ун
а луу м е н ен

р еа лд уу ш ар ттарын эс епке

саб ак та н ты шк аркы иш мердүү лүк түн арты кчы лык
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ба гы ттарын

танда п,

уюш тур уу

фор ма ларын

а нык тап

а лууг а

ук ук туу.

5 .3 . Ж АЛПЫ БИ ЛИ М БЕ РҮҮ П РО ГРАММАСЫ БОЮНЧ А
БАШТ АЛГЫЧ

БИЛИ М

БЕРҮҮН ҮН

Ы ЛАЙЫ КТ АШЫ ЛГАН БО ЛЖО ЛДУ У П РО ГРАММАСЫ
( В АРИ АНТ 5 .2)
5 .3 .1 . Ма кс аттуу бөлүм

В ари ант 5 .2 . инк люзи вдик ме кте пте ок уг ан К ОБ

ок ууч ула р

үчүн жа лпы билим б ерүү програ мм асы бо юн ча ба ш та лгыч ж алпы
би ли м

берүүнүн

уза р ты лг ан

ы ла йык та шылг ан

уба кы тта,

жы йын тык

бо лжо лдуу

п ро гра мм асын

ж ети шк енди ктери

боюнча

м ам лек еттик билим б ерүү стандар тынд а анык талг ан ( мындан ары БЖ Б

М ББС )

та лап тар га

м ек те пте ок уг ан

ылайык ,

ж а лпы

б ул к а те горияд аг ы ба лд ардын

берүү кере ктөө лөрүн эск е а луу м ен ен,
к ам сы здоо

б илим

берүүчү

ө згө чө би ли м

с апа ттуу б и лим а луус ун

аркы луу м а м лек етти к б илим берүү с танд ар тын ын

та ла птарын а тк ара т де п бо лжолдой т.
Өнү гүү

дең г ээли

про гра мм аларын
ч ейинк и

бо юн ча

1-

к ла сс тын

ме ктеп

ө здөш түрүүгө да яр эме с жана (ж е) мек те пке

да ярды гы жок бо лгон о к ууч ула р га

к ам сы з кы лын ат. Ок утуу

1 -кош ум ч а к ласс

м ө өнө тү тандоо (1 -ко ш ум ча к ла сс ты

кир ги зүү м енен ).
В ари ант
п еда гоги ка лык

5 .2.

кеп

б узул уул ар ын

ш арттард ы,

түзө түүчү таа сирди

а тайы н

оңдоо

үчүн

систе ма луу

та лап кы лууч у К ОБ о к ууч ула р га
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а тайын

м а кс аттуу
и ш те лип

чы кк ан . Б ул

ба лд ардын к еп өнү гүүсү ( Р .Е.Левина

бо юнч а) II

ж ана II I дар аж ада болуп , а ла лия , афа зи я, ди зар трия , рино ла лия
м ен ен ш артталга н,
б узул уула ры

к е кеч ти ги б ар ,

бар ,

өнүк пөгөндү гү

к ек еч тиги

оор

ок уу ж ан а жа зуу б о юн ча

биро к

ке птин

жалпы

БББ БЫЖ ББП бо юнч а ок утуу

( ва риан т

жок б а лдар .

К ОБ о к ууч ула рды

5 .2 .) ПМ ПКнын ко мп ле кс түү изилдөөнүн жыйынтыгынд а , а лардын
с ун уш та ма лар ынын н еги зинд е иш ке ашыры лат.
К ОБ о куу чулар дын пс ихоло г иял ык - пе да гог икал ык
мү нө здөмө сү .
ДМЧ о куучула рдын б ил им алуусу ну н ө згө чө
му кта ждыктарын сү рөттөө
К ОБ ок ууч ула р га мүнө здүү б е лги лүү бир а тай ын би лим
берүү м ук та ждык тар ы кире т:
- ок утууун ун м ак сим а лд уу эр те м е зги линд е тобок е л то пто г у
ба лд арды
бир ге )

а нык тоо ( медицин алык ба гы ттагы ади стер
ж ана

бе лги лери н

кеп

өнү гүүсү нүн

а нык тоон ун

а лгачкы

б узул уулары нын
этаптарында

м енен
а лг ачкы

ло гопеди я лык

ж арда м дайындоо;
- ок уу б а шта лга нг а ч ейин табы лг ан б узул уул ар га
лого педия лы к корре кция лоон у
өнү гүүнүн б узулуула рын

ы лайык

туур а уюш тур уу; с ө з жан а ж еке

н орм а лда штыр уу ж е толуг у м е нен

жо юуг а ба гытталг ан м ек тепк е че йинки ж ана м ек те п би ли м берүү
м а зм ун ун

ж ана ок утуу ы к ма ларынын ү згү лтүк сү здүгү;

- о к ууч ун ун би ли м берүү м ук тажды ктарына
ж ети шп ес тиги нин

де нг ээлине

ж ара ша

ж а лпы

м ек ем е леринин ж е а та йын типте ги ме кем е лердин
би ли м а луус у;
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жан а анын к еп
би ли м

берүү

шар ттарында

- Коррекц ия лык - өнүк түрүүчү ай мак ж ана
м а зм ун у а ркы луу ж а на же ке/ки чи топ тук
ар кы луу

и ш ке а шыры лып жатка н

пред ме ттердин

лого педия лы к иш

корр екция лы к -өнү ктүрүүчү

а йм ак тын үзгү лтүк сү здүгүнүн ми лде ттүү лүгү;
- сүй лөө р ечинин б узул уула ры бар ок ууч ула р ды
ко мп ле кс түү ык маны к ам сыз

и зи лдөөнү

кы луу н е ги зинде , ок ууч ула р дын

жо горк у пс ихика лы к ф ункци я ларынын , ан а ли за тор , ан алити ка лык ,
с интетика лы к ж ана жө нгө
то лук тооч у/

нор ма лда ш тыр ууч у

п сихо логи ялы к ,
ко ш тооч у

с а лууч у

м едицин а лык

п едаг оги ка лык ,

и ш м ердик тин

ш ар ттарды

ж ана

би ли м

психо лог ия лык

абалын

тү зүү;
берүү

татаал

проц ессин

жан а

медицин а лык

н ерв

и шм ердигин ,

та асир этүү караж атта рын ма к улда ш тыр уу;
-

кый мы л

со ма ти ка лык

чөйрө сүн ,
де н

жо горк у

соо луг ун

норм а лда штыр ууч у,

н е ги зг и

к ем чи лигин жоюу ж е а зай тууг а с а лым кош ууч у м е диц ина лык
кы зма ттардын ко мп лек син а луу;
- к ебинин б узулуула рын коррекц ия лоо ж ана ок ууч ула рдын
ба ар ла ш уу к өндү мдөрүн опти малда ш тыр уу за рылды гын эск е а луу
м ен ен барды к пр едм еттик ай ма ктарда м ек тептин саб ак тардын
м а зм ун ун

и зи лдөөдө

не гизги

б илим

б ерүү

пр огра мм асын

ы ла йык та штыр уу м ү мкүн чү лүгү;
- жек е пред ме ттерди ж е пред ме ттик айм ак тарды кы ск артуу
ж е ке ней түү , саа т с аны ө згөр түү

ж ана тие ше лүү техни ка ларды

ж ана техно логия ларды п айда лан уу

а р кы луу б и ли м а луун у

ий ке мдүү ар түрдүү уюш тур уу;
К ОБ о к ууч ула рдын

ар түрдүү к а те гория лар ы ү чүн би ли м

берүү мей киндиг инде ок утуун ун ж ана ий ги лик тин ж еке те мп тери;
Билим

берүүнүн

акаде мия лы к

ком понен тинин

жый ынты ктуул уг ун ж ана ок ууч ула рды н ж ашоо ком пе тен ттүүлүк
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дар аж асын ,

к еп

проце сс тер инин

де нг ээлин к еп де фе кти синин
( кад ам )

өнү гүү

дин ами касы н

жана

м еха низмин е ж ара ша тур ук туу

мони торин гин тү зүү;

оо зек и

ж ана

ж а зуу

ти лин

корр екци я лык та асир этүү нү
а тайын

ык маларды ,

кө зөмө лдөөнү

күчө түүчү

и шке а шыр уун у ка мсы з кы лууч у

анын

и чинде

а та йын

ко мп ьютер

техно ло гия ларын , дида ктика лык о к уу к ур а лд арын ,

көрсө тм ө

к ур а лдарын п айда лан уу;
- меди цина лы к себ еп терд ен улам үйдө ок ууг а мүм күнчү лү к;
- би ли м берүү ме йкинди гин м акс им алд уу к е ң ейтүү , коомд ук
кон так ттарды көбөй түү аркы луу к оо мд ук - мад аний ж ана м ек теп те
ы ла йык та ш уун ун
ба йланы шты

б узулуус ун

та ндоо

ж ана

а лдын

а луу;

с тр атеги ясы

ж ан а

ме нен

тийи штүү
так тик асын

ко лдон ууг а үйрөнүү;
-

Ба ла ме нен

к атыш уу

түзө түү

м а кс атында

ж ана өнүк түрүү

үй -бү лө

ме нен

и шин е жигердүү

психо лог ия лык

ж ана

п еда гоги ка лык ко лдоо көр сөтүү ; а та - эне лер м енен шери ктеш тигин
уюш тур уу.
5 .3 .2 . Кеб инде оо р бу зулуула ры (К О Б) ба р о куучу лар дын
жал пы ба штал гыч б ил им бе рүүнү н

бол жол дуу

ыла йыкта штырыл ган жал пы бил им бе рүү нү н про г раммас ын
ө здө штү рүүсү нүн

күтүл гө н нат ыйжала ры

Ж а лпы би лим берүү прогр ам мас ы боюн ча б аш та лгыч би ли м
берүү нүн ы лайык та шы лг ан
ар ы - БЖ Б БЫ ББП)

бо лжо лд уу п рогр амм асы

5.2 . вариа нтын өздө ш түрүүсү

( м ындан
үч түрлүү

жый ынты кка жетүүнү к ам сыз кы ла т:ин санды к , пр едм еттик жана
пр едм ет ар а лык .
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БЖ Б БЫББП ты өз дө штү рүү нү н коомду к - комму никат ивдик
жыйынтыкта рды
Ба шта лгы ч би ли м б ерүүнүн ылай ык та лг ан нег изги би лим
берүү прогр а м ма сын ө здөш түрүүнүн

ин сандык жыйын тык тары

ч агы лдыр ууг а тийи ш:
1 ) жар андык окш ош тук н еги зд ерин , ө з Мек ени К ыргы зстан үчүн
ур м а т- сый жа на сү йүү
э тника лы к

ка лыптандыр уу, ө зүнүн улуттук ж ан а

тиеш е лүү лүгүнө

каб ардар

бо луу;

ар

түрдүү лүктүн

н аркын се зүү; гум а н и сттик ж ана де мокр ати я лык ба а луул ук тарда
ба гы т а луу;
2 ) б аш ка ада мдард ын ба алуул ук тар ы ме нен ө з кы зы кчы лык тарын
ш айк еш ке лтирүү гө даярды к

ж ана ар түрдүү лүк кө урм ат -сый

( диний , этни ка лык , к еси пти к , же ке , ж .б .)

нег изи нде ,

ө з көз

к ара шын коргоо үчүн б а шка ад амд ар ме нен м адани яттуу жо л
м ен ен ма ми ле кы луу;
3 ) ди а логдо н зары л м аа лы ма т алууг а да ярдык ж ана аны

жек е,

коо мд ук жан а к есип ти к м ас е ле лерди чечүү үчүн оо зек и ж ана
ж азуу ж ү зүн дө көрсө тө би лүү .
БЖ Б

БЫ ББПт ы

ө з дө штүрүү нү н

пре дмет

а рал ык

өздө ш түрүүнүн

п редме т

ар алык

жыйынтыкт а ры
БЖ Б

БЫ ББПты

жый ынты ктары ,
ар ак еттер ин

о к ууч ула р

өздө ш түргөн

(тааны п -билүүчү лүк ,

жа лпы

жөнг ө

ок уу

са лууч у

иш
ж а на

ко мм ун ика ти вдик ) ка м тыйт, ө зөк түү ко мпе тенция лардын не ги зин
түзгөн , ок уу ж өндө мдүү лүгүн ж ана ж ашоодо г у м ак са ттары ж ана
к е леч ек те ги

н еги зги

би лим

берүү

бо юнч а

ө здөш түрүүсү нүн да ярдыгын ка мсы з кы лат.
Пред ме т ар а лык жый ынты ктар

ч агы лдыр ат:
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БЖ Б

БЫ ББП

1 ) ок уу ж а на ж ашоо

ма се ле лерин ч ечүү жөндөм дүүлү гүн

ж ана н еги зг и жа лп ы би ли м а лууг а
2 ) ок уу м а с е лелерин
и ш- мак са ттарын

д аярды гын;

и шк е аш ыр уу үчүн кар ажа т таб уу ү чүн ,
эс теп

жа на

аны

кар ма п

тур уу

м үмкүн чү лүгүн өнүк түрүү;
3 ) ок уу ж а на пр ак тик а лык ми лде ттерд и че чүү;
4 ) к еп тик кар ажа ттард ы ж ана ма а лы ма тты к техно ло гия ларды
ба ар ла ш уу ж а на та анып -би лүү

м а се лелерин че чүү ү чүн

п айда ла н уу;
5 ) ба ш тап кы ло гика лы к иш тер , с алы штыр уу, а н а лиз, син те з,
ж а лпы лоо ,

өзг өчө лүк төрү

бо юнч а

тү шүнүк төрдү

к лас сифик ация лоо , сө з д а ли лдерди к ур уу,

а налог ия ларды

ж ана себ еп -н атыйж а бай ланыш тарын ө здөш түрүү;
6 ) м ае ктеши нин

уг уу

ү чүн

д аярды гы

ж ан а

жаш

к ураг ы

бо юнч а диа ло г жүр гү зүү;
7 ) бир ге ле шк ен
ро лун

иш мерд үүлү к

бө лүп

берүү

боюнч а

боюнча

ми лде ттерин

с үй лөшүү лөрдү

ж ана

жүр гү зүү

ык тарын;
8 ) ө з жүрүм -тур ум ун жа на ба шка ада мдар дын жүрүм - тур ум ун
ш айк еш б аа
9 ) ө зүнүн

берүү көндү мдөрдү к а лыптандыр уу;
и ш-ара ке ттеринин

жооп кер чи лик ти

а лы п,

би лим

жыйы нты ктар ы
б ерүү

жан а

ү чүн
коо мд ук

м ас е ле лерди ч ечүү ү чүн ок утууч у ж а на к урда ш тар ы м енен
кы зма тташ ууг а би лүүнү үйрөнүш өт.
10 )

ар түрдүү и здөө ык ма ларын ( Интерне т б улак тардын

ж ана

сыр ткы

м аа лы ма ттарды
ө ткөрүп

берүү

ок уу

м а а лым ат

чо г ултуу,
жан а

м ейк индиги н)

и ш те түү ,

ы лайык

та лдоо,

м аа лы ма тты

ко лдо н уп
уюш тур уп ,
че чм елөө

ба йланы ш ж ана та анып -би лүү жа на ми лд еттерди эск е алуу
1790

техно ло гия ларын ко лдон уу; м а алым а т тандоо , этик а ж ана
этике ттин эр еж елери н са ктоо го;
11 )

ко юлг ан

түрдүү

ма кс ат тарг а

стилд ег и

ж ана

жан а

ми лде ттер ге

ж анр лар

ы лайы к

бо юнч а

ар

тек с ттерди

м а зм унд ук о к уун ун ыгы н ө здөштүрүү; п ланд уу ба йланы ш
м ак са тына ы лайык , сөз айк ашы к ур уп , оо зе ки жа на ж азуу
түрүндө тек сттерди да ярдоо;
12 )

логи ка лык са лы штыр уу и ш терин ө здө штүрүү , а на ли з,

с инте з, син тез, ж а лпы ө згөчө лүк төрү сис тем аг а, б е лгилүү
түшүнү ктөр гө

таян уу

м е нен

жүйө лөрдү

к ур уу

а на лог ия ларды ж ана себ еп -н атыйж а бай ланыш тарын түзүү ;
13 )

м ае ктешин ин уг уу ү чүн жан а ди ало г жүр гү зүү гө даяр;

да яр кө з кар ашы бо юн ча ар ка ндай көз кар аш та гы б ар
эк енине

жан а

а га

ээ

болуу

ар

бир

ада мдын

ук уг ун

м үмкүн чү лүгүн к абы л а лууг а ; өз ой лор ун би лдирип , кө з
к ара шы жа на иш - чар а ларды б аа лоо;
14 )

тара птардын

даяр

жан а

кы зм атташ ууг а

кы зы кчы лык тарын эс ке а луу м е н ен чыр - ча та ктарды жөн гө
с а луу, и ш тик түү диа ло г жү ргү зүү;
15 ) ар

бир

об ъе ктилер ,

ок уу

пред ме тинин

ж ара яндар

жан а

ма зм ун уна

к уб улуш та р

ылайык
жөнү ндөгү

чы ндык ( таби гый , коомд ук , м ада ний , техник а лык жан а
ба шк а) туур а луу а лга чкы м аа лым а ттарды би лүү;
16 ) кон кре ттүү

о куу

п ред ме тинин

ба ш та лгыч би лим б ерүү

м азм ун ун а

ы лайык

м а тери алд ык жан а м аа лы ма ттык

чөйрөд ө и ш тей би лүү (о к утуу м оде лд ерин ко шо а лганд а) .
5 .3 .3 .

БЖ Б БЫББПт ын

өз дөштү рүүс ү нү н

нат ыйжалар ы
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пр едм етт ик

Би ли м

б ерүү про гра мм асынын ар бир чөйрөсүнө бе лги лүү

бир б илим , көндү мдөрдү к а лып тандыр уун у к ам т ы ган , ар бир
пр едм етке

тиеш е лүү

К ОБ

ө здөш түрүүсү нүн

ок ууч ула рдын
пред ме ттик

БЖБ

БЫ ББПтын

на тыйж а лары

ок уу

пр едм еттери нин ж ум уш ч у про гра мм а ларынд а көрсө тү лгөн .
Фи лол оги я
К ырг ыз / ору с ти ли
1 . н еги зг и

сүй лөө

түрлөрү н

ж ана

а ларды

па йда ла н уу

эреж е лерин би лүү;
2.

оо зек и сө з байлан ыш ты ко лдон уу а р кы луу м а к са тк а же түү

к ара жа ты ка тары , күндө лүк ми лде ттерди чечүү жөндө мү;
3.

тийиш түү

4.

К еп тин

байлан ыш к араж а ттард ы та ндоо жөндө мү;
н еги зг и

м оде лдери н, билүү

мый за мдарын ,
( ок ууч ул ард ын

сө з

п айда

кеп тик

кы лууч у

ө згөчө лүк төрүн

эс ке а луу м е н ен);
5 . Сү йлө м

к ур уу к өндүмдөрү н к а лып тандыр уу, а г а кирг ен

уюш тур ууч у с өз түр лөрүнүн ма ани лер ин түшүндүрүү

мен ен

бир ге;
6.

жөнө көй сүй лө м дүн тү зү лүшүн

ө здө штүрүү жа на

эң көп

ко лдон улг ан анык тооч , м ейкиндик , с ебеп , ма кса тты , уба ктылуу
ж ана сем ан тик алык к арым -к арш ылык тарды билдир ген та та ал
сү йлө мдүн түрлөрүн ө здөш түрүү гө;
7.

орфо графи я лык

би ли мдерин

ж ана

көндү мдөрүн ,

к а ллигр афия лы к көндү мд өрүн өздөш түрүү .
Адабий ок уу:
1 ) Адаб ия тты
ах лак ,

У луттук ж а на дүйнө лүк м адан ияттын , ад еп -

к аад а - салттарды

с ак тап

к атары т ү шүнүү ;
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ж ана

ө ткөрүү

к араж а ты

2 ) ж ек е өнүк түрүү үчүн о к уу м а ани лүү лү гүн тү шүнүү; дүйнө
жөнү ндө ой пайда бо луш у, К ырг ызстандын
м ада ния ты ,

ори гина лд уу

этика лы к

м ен ен ж ам андык жөнүндө

тарыхы м енен

ид ея лары ,

ж ак шы лык

түшүнүк төр , адеп -ах ла к; б ардык

с аба ктар

бо юнч а

ий ги лик түү

ж е тиш үү

ү чүн

о к уун ун

м аа ниси;

си стем а луу о к уу м ук та ждыгы н ка лып та ндыр уу;

3 ) туур а , оо зеки көркө м сө з к араж атта рын п айдалан уу м е не н
бү т сө здөрдү үн чы гар а жы лм ак ай ок уу;
4 ) ок уун ун ( та аныш тыр ууч у, и зи лдөө , тандоо , и здөө ) ар к андай
түр лөрү
5 ) түрдүү

ко лдон уу, м а ани син тү шүнүү;
тек с ттердин

ма зм ун у ж ана өзгөчө лүктөрүн с е зип

к абы л а луу к а ар манд ардын жор ук тар ына
та лк ууло о го к атыш уу ( ү н

б аа берүү жан а

чыгар ып ж ана и чин ен

ок уу,

ч еч ме лөөнүн б аш тапкы ык ма ларын би лүү , көркө м ад абий,
и ли мий поп уля рд уу ж а н а би ли м берүү тек сттерди талдоо
ж ана н еги зг и адаб ий тү шүнүк төрдү ко лдон уу;
6 ) Ок улг ан сө здөрдүн , сүй лөмдөрдүн , те кс ттердин ма ани син
туур а тү ш үнүү; ө з а лдынч а окууг а ,

к и теп тер ге кы зыг уу

көр сөтүү ;
Мат емат ика жана инфор мат ика
1)

Баш та пкы
жү зүндө

м ате ма тик а лык

жа ш

к ур а гы

би ли мдерди

бо юнч а

па йда лан уу

та ла мдар ын

иш

д араж асына

тие ше лүү м илд еттерди ( күндө лүк ) ч ечүүн ү өнүктүрүү;
2 ) оо зе ки жан а ло гика лы к о й-жү гүртүү , м атема ти ка лык сө з
н еги здер ин би лүү;
3 ) ок уу- м а а лы ма ттык , о к уу - п рактик алык ми лде ттерди чечүү
үчүн ма тем ати ка лы к би лимд и ко лдон уу б о юнч а ба штапкы
тажры йба га ээ бо луу;
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4 ) с андар ж ана с анды к туюнтма лар м енен оо зек и жан а жа зуу
жү зүндө а вриф ме ти ка лык а ма лдард ы

так а тк аруу, те к сттик

м ас е ле лерди чечүү жө ндөмү , алгор итмг е ылайык и ш - ара ке т
кы лып , жөнө көй а лгоритмин к уруу ж өндө мү ,
фи г ура ларды

та ан уу

ж а на

к өрсө түү ,

гео ме три ялы к

таб лиц а ,

схе ма ,

ди агр ам ма лар , чы нжырч а лар ме нен иш т өө , жыйынды ларды
а на ли здө ө жан а ч еч ме лөө;
5 ) комп ьютердик саб аттуул ук жөнүндө а лгач кы тү шүнүк төр гө ээ
бо луу;
Сө з ө с түрүү:
1 . м ак са тка жетүү кар аж аты к атары , жа ш кур а гын а ти еш е лүү
күнү мдүк м ас е ле лерди че чүүдө оо зе ки сөз ба ар ла ш уун у к о лдон уу,
а нын ичинд е Ин терн ет б ай ланы ш,
ко лдон уу м ү м күнчү лү гүн би лүү
сү йлөө

оо зеки жа на ж а зуу ти лин

( уг уус у б уз ул г ан ок ууч улардын

өзгөчөлүк төрүн эск е алуу м е нен );

2 . ма ек б аш таг анды жан а са ктоон у, ө з ние тин с е зимин би лдир үү ,
с уроо - та ла п,

к аа лоо ,

кор к уу,

с уроо

б ер үү ,

м ае кти

ток то туу

жөндө мдүү лүгү;
3 . Өз

се зи мдерин би лдирүүн үн м аданий түр лөрүн иш те п чыг уу;

чоңдор го жан а к урд аш тар ы м ене н бай ланыш уч ур ун д а түшүнбөй
к а лг ан

с уроо лор ун

а йка ш тарынын
би лдирүү;

так тоо ,

таа ныш

б аар ла ш уун ун

мае ктеш ин е

жа на

таа ныш

эме с

сөз

ж аңы шар ттарынд а тү зү лү шүн

жара ша

бай ланыш тын

тий иш түү

к ара жа ттарын тандоо ( укк ан , начар ук кан , дү лөй );
4.

дак ти ло лог ияны

көмөк чү

кар ажа ты

ка тары

ко лдон уу

жөндө мүн ө здөштүрүү;
5.

м аек те шине н м аа лы ма т алуу

ж ан а та ктоо мүм күнчү лү гү.

а нын ой -ни ети ж ана н атый жа сын ( уг уус у б уз ул г ан ок ууч ула рдын
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сү йлөө

өзгөчө лү ктөрүн эск е а луу м е н ен) б ай ланы штыр уу,

м ае ктеши

мен ен

б аар лашуун ун

н еги зинде

ма ани лүү

бир

м аа лы ма тты а луу м ү мкүн чү лүгүн ө здөш түрүү .
« И с ку сст во » Көр көм сүрөт и ску сст восу :
1 ) ад амдын жаш оос унд агы , анын р ух аний ж ан а ад еп - ах лак тык
өнү гүүсүндө көркө м

сүрө ттүн

ро лу туур алуу

б а ш тап кы

э ле стөө лөрдүн ка лы птан уус у;
2 ) эс те тик алык се зи мдерди өнүк түрүү , с улуу к өрүү ж ан а тү шүнүү,
«с улуу

эм е сти »

с улуул ук тан

айыр ма лоо ,

к өркөм

өнөр

чы гар ма ларын ба а лоо жөндө мүн өнү ктүрүү , көр көм иск ус с тво
чы гар ма ларына

а к ти вдүү

се зи мдик - эс те тика лы к

ма ми ле син

тарби ялоо ;
3 ) көр көм чыг арм ачы лы к и шм ердүү лүгү нүн ар ка ндай түр лөрүндө
( көркө м өнөр , көркө м ко л өнөрчү лү к жа на элдик көркө м өнөр,
а йке л, до лбоорлоо , ж .б .)

пра ктика лы к би лгич ти ктерди жа на

көндү мдөрдү ө здө штүрүү;
4 ) к урча п тур га н дүй нөнү кабы лда п, ж ана анда н эстети ка лык
с улуу о б ъек ттерди (табигы й жан а коомд ук жа ктан ) бө лүү, а ларг а
ө з с ези мдери н жа на ба а м ами леси би лдирүү жөндө мдүүлү гү;
5 ) көр көм өнөр а ркы луу ө зү н -өзү көрсө түү боюнч а пр ак тик а л ык
көндү мдөрдү ө здө штүрүү .
Муз ыка :
1 ) ад амдын ө мүрүндө м узыканын ро лу, а дам дын р ух аний ж ана
ад еп -ах ла кты к өнү гүшүнө ро лу туур а луу б а штапк ы элес төө лөрдү
к а лып тандыр уу;
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2) м узы ка лык м ада ния тынын эле мен ттерин түзүү , м узыка ж ана
м узы ка лык көр кө м и шк е кызы г уун у к а лыптандыр уу, б а шта лгыч
э с те тик а лык ба алоо ык тарын ка лып тандыр уу;
3 ) ак ти вдүү музы к а лык иш -ара ке ттин жүрүш үндө, м узыкалык
чы гар ма ларды уг ууд а эмоционалдык аң -с езимдик к абы л а луун у
өнүк түрүү;
4 ) ар түрд үү ж анрд агы м узык а лык чы гар ма ларды уг уу уч ур унда
э с те тик а лык с е зи мдерин к а лып та ндыр уу;
5)

импро ви зац ияда ,

те атр а лдык

жан а

үн -хорд ук

чыг арм аларды

м узы ка лык - п лас ти ка лык

а ткар ууда ,

ко мпо зиция ларды

түзүүдө м узыка лык б ур канд арды ко лдон уу.
Де н соолу к мада нияты
Де не тарб ия
1 ) ада мдын ден соо луг ун чыңдо о үчүн , фи зи калык өнү гүүсү , иш
жөндө мдүү лүгүн ж акшыр туу ү чүн де не тарбиянын м аан илүү лү гү
жөнү ндө б аш та пкы эле стөө лөрдүн к а лыптандыр уу.
2 ) ден соо лук ка өтө м аани лүү и ш - ми лде ттерди (күн тар тиби,
э ртең мен енки м аш ыг уу, эс а луу и ш - арак е ттери, сыр ткы о юнд ар,
ж .б .) уюш тур уу ык тары н ө здө штүрүү;
3 ) өзү нүн фи зик а лык аба лын , ф изи ка лык жүк төрдүн кө лөмүн
ба шк ар уу к өндүм дөрүн ка лып тандыр уу;
4 ) ө зүнүн ж ек е жөндө мдүү лүктөрү

ж ана чектөө лөрү туур а луу

э ле стөө лөр;
5 ) бир ж е тки лик түү спорттук -де не тарб ия

иш терине кы зыг уу:

с ууд а с ү зүү, лыж а тебүү , спор т, тур изм жана ба шк а лар; ден
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соо луг ун ун

аб алын а

ө здөш түрүү ,

же тки ли ктүү

(с ууд а

с үзүү ,

би лүү

лыж а

спор т

көндүмдөрүн

ж .б .у.с .),

Же ти ши лг ен

н атый жа лар га сүйүнүү , ден е тар бия сы ме нен а ле ктенүүдөн ырах а т
а луу.
Ко рр е кциял ык -ө нү ктүрүү чү а йма кт ын про грамма с ын
ө здө штү рүүсү нүн нат ыйжала ры
Тү зөтүү чү

к урс

" Лого педия"

(ж еке

жан а ча кан

топту к

са бак тар )
Тү зөтүү чү

к ур стун

жый ынты ктары

м а зм ун ун

к еп тик

ө здөш түрүү нүн

өнү г үүнүн

пр едм еттик

дең гээли ,

көрсө тү лүш

дар аж асы , к еп тик ком м уник а тивдик же ти шси здиг инин меха низми ,
к еп деф ек ти синин түзү мү м енен а нык та ла т.
Т үзө түүчү -кур с " Ло гоп ед и ял ык рит ми ка" (жал п ы са ба кт ар) :
" Лого пе д иялык

рит мика "

тү зө түүчү

ө здөш түрүү нүн пр едм еттик жыйын тык тары
де ңг ээли,

көрсө тү лүш

дар ажа сы ,

кур с ун ун
к еп тик

ке пти к

ма зм ун у
өнүгүү нүн

ко мм ун ика ти вдик

ж ети шс изди гинин м ехан изми , ке п д еф ек тисин ин түзү мү м енен
а нык та ла т.
Т үзө түүчү -кур с " Сөз өст үрүү" (ча кан т опт ук са ба кт ар) :
5 .3 .4 . КО Б о куучу лар дын ба штал г ыч б ил им бе рүү бо юнча
жал пы б ил им бе рүү нү н ылайыкта шыл ган болжол дуу
про г раммас ын ө здө штү рүү нү н

бел г иле нге н жыйынт ыктар ына

же түүсү н баалоо с истема сы
К еби

оор

ө здөш түрүүсү нүн

б узулг а н

о к ууч ула рды н

п ла нда шты ры лг ан
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БББ

Ж ББЫ БПт ы

жый ынты ктарына

ж ети шк ендик терин

ба а лоо

систе ма сы

төмөнкү

мак са ттарг а

ж етүү ү чүн ба гытта лг ан:
 ок ууч ула рдын

ж ек е

ар ты кчы лык туу

б аа

ж етиш кенд ик теринин
мен ен

ка мсы з

н атый жа лар ы, ш ар ттары ж ана
ба а лоо
ж ана

кри терий лер и,
к ура мы ,

кы лууч у

б аа лоо

иш -

б а алоо си стем асы нын ч еги ,

б аа лоо

н еги зги

дин ам ика сы

к ур а лдары ,

ба гы ттарын

жо л -жобо лор у

ж ана

м ак са ттарын

ч ечүү гө;
 би ли м берүү жар аяны н ок ууч уларды н р уханий ж ана адеп ах лак тык өнүгүш үнө, тарбия лан уус ун а
с аба ктардын

м азм ун ун

жый ынты ктарына ж е тишүү

ба гы ттоо , м ек теп

өздө ш түрүү гө

күтү лүүчү

жана ж а лпы ун иверс а лд уу о к уу

кы ймы лдар ын калып тандыр уу;
 БББ Ж ББЫ БПт ын ө здөш түрүү жыйын тык тарын а б аа лоо го
бирди ктүү

ком плек стүү

пр едм еттик

ж ана

мам илени

пред меттер

ка мсы з
ара лык ,

кы луу,
и нса ндык

жый ынты ктарды ба а лоого мүмкүн дүк б ере т;
 ок ууч ула рдын

ж ети шк ендик терин е

б аа лоон у

ж ана

би лим

берүү чү уюмд ун иш мердүү лү гүнүн на тый жа луул уг ун а баа
берүү нү ка мты йт;
 ок ууч ула рдын

к оо мд ук

өнү гүүсүн ж ана ок уу

( жа шоо)

ко мпе тения лар ынын

ж е тишк ендик теринин дин ами ка сын

ба а лоого мүм күндүк б ере т ;
Ок уу

ж е ти шке ндик терини н

ок ууч ула рдын
көр сөткүч

ок уу

бо луп

ж е ти шк енди ктеринин

с ана лат.

ж ети шк ендик терин е

д ина мик асынын

баа лоодо г у н еги зги

Ок ууч ула р ынын

дин ам икас ынын

көрсө ткү чү -

мүнө зүн

би ли м

а луу

аны ктоон ун

н еги зинд е, би лим берүү и штеринин , м уг а л имдин и шин ж е би лим
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берүү

уюм ун ,

ж а лпы

эле

би ли м

б ерүү

сис те ма сынын

н атый жа луул уг ун а б аа б ери ле т.
К ОБ ок ууч ула рдын

жа лпы

би лим б ерүү

прогр ам ма сы

бо юнч а ба шта лгыч би ли м берүүнүн ы лайык та шы лг ан
про гра мм асын

ө здөш түрүүнүн

бо лжо лдуу

ж ый ынтык тарына

же түү сү

би ли м берүүнү ба а лоодо ма анилүү бо луп эсеп те лет.
К ОБ о к ууч ула рдын жа лпы би лим берүүнүн ы лайы кташы лган
бо лжо лд уу

п ро грам ма сынын

м а зм ун ун

ө здө штүрүүнүн

бе лги лен ге н жыйын тык тар ын б аа лоо сис те ма сын и штеп чыг ууд а,
ба ш та лгыч

б или м

с тандар тында
ти зме син е

б ерүүнүн

М ам лек етти к

көрсө тү лгөн

б и ли м

планд аш тыры лган

б ерүү

на тый жа лардын

б агы т а луу к е рек .

Баа лоон ун

жый ынты ктарын

Р ес п ублика сынын

орто

билим

об ъе кти си
берүүнүн

Кыр гы з
ма м ле ке ттик

с тандар тынын та лап тарын а то лук ы лайык бо луп , ок ууч ула рдын
ок уу- м а а лы ма ттык ,
жөндө мдүү лүгү ,
а нын и чинде ,

о к уу - пр ак тик а лык

пр едм ет

ара лык

ми лде ттерди

иш -ар аке ттердин

чечүү

н еги зинд е,

ар бир саб ак тын м а зм ун ун а ти еше лүү к ур а лдарды

ко лдон уун у бо лжо лдой т.
Би лим берүү ж етиш кенди кти н дин ами ка сына б аа берүү үчүн
тие ше лүү

к уралдарды н

бири

о к ууч ун ун

ж етишүү

портф е ли

н еги зг и бо луп са на ла т.
Бүтүрүү чүнүн

ба а тар жым а лы , бери де генде , үч (төр т)

а кыркы иш тег ен ( ара лык не ги зде ор ус /кыр гыз ти ли , ма тем атика
ж ана ко мп ле кс түү иш ) үчүн бард ык с абак тар жа на к ла сс тарда
ж ети шк ендик те ри ж а зы лг ан пор тфе лд еги
ба а не ги зде лет.
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топ то мдорго ы лайык

И нса ндык жеке натыйжалар ды баалоо
И нса нд ык

же ке

нат ыйжа лард ы

баалоо ну н

о бъект иси

бол уп т өмөнкү лөр эсе пте ле т:
би лим

-

б ерүү

уюм ун а

эмоцио на лдык -оң

ма ми леси

ч агы лдыры лган ,ок ууч ун ун ич ки по зици ясынын ка лы птанышы;
ж аңы

-

ык ма ларын

би лим дерди
жан а

с абак тар ында

жөндөмдүүлүк төрүн ,

ок утуун ун

жаңы

м уг а ли мдер и

жана

к лас сташ тары ме нен би ли м берүү тар ма гында гы кы зма тташ тык
м үнөзүн
бо юнч а

-

би ли м

-

ба сым

б ерүү

ы ла йык

жар аяны нын

м ис ал

к атары

н еги зги

" жакш ы

а спе кти лери

ок ууч у"

ж а на

жүрү м- тур ум ү лг үсү бо юнч а б агы т а луу;
- жа лпы ж арандык бирд ей лик ти не ги здерин к алып тандыр уу ө лкө үчү н сыйм ык тан уу с е зим ин , Ата Мек ен үчүн ма анилүү
тарыхый ок уя ларды , би ли ми , аларды н ж ерине , ул ут ун с е зүү сү,
К ыргы зс та н элинин мад ания ты ж ана ка ада -с а лттарын а урм а ттоо ,
и шени м и штеп чы г уу ж а на ба шк а лардын ой - се зи мдерин түшүнүү
ж ана боор ук ер лик ти к а лып тандыр уу;
- тийиш түү түрдө о к утуу, а лардын ийги ли к / ий ги лик сизд ик
с ебеп терин

туур а

к абы л

а луу

ж өндө мү ,

үйрө нүү

үчүн

м үмкүн чү лүк төр дү , а лардын кү чтүү жан а а лсы з ж ак тарын көрүп,
ө здөрүн сый лоо го ж ана ий ги лик ке б агы т а луу ж өндө мдүү лүгү;
-

на тый жа лар га

ж е тишүү

үчүн

жаңы

би лимдер ин

ж ана

көндү мдөрүн , де м а луу, о к уу - к оо мд ук , о к уу - таа нып -би лүү ж ана
тыш кы түрткү , к ы зыг уу ж ан а ж аңы м азм ун ж ана м ас еле лерди
ч ечүү

ы км алары

бо юнч а

кы зы г уула рды

би ли мдерин ж акш ыртууг а ум тул уу;
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к а лып тандыруу,

- ба лан ын өнү гүү жа шоо - ко лдоо үчүн өз мү мкүнчү лү ктөрүн
ж ана

ч ек төө лөрү

жөнүндө

ша йкеш

эле стөө лөрдү

к а лып тандыр уу, м ек те пте бо луу ү чүн а тайын ш ар ттарды түзүү ,
ок утуун у

уюш тур уу,

а ла рдын

м ук таж дык тары

жөнү ндө улуу м уун ж ан а к урдаш тары

жан а

ук ук тары

м ене н ба ар ла ш уу тү зүү гө

жөндө мдүү лүк;
- күнү мдүк турм уш та ко лдон улг ан коомд ук ж ана тур м уш
ы гын өздө ш түрүү;
- б ай ланы ш көндү мдөрүн ө здө штүрүү гө;
- дү йнө сүрө тү ж ана а нын уба ктылуу - м е йки ндик уюм ун ун
түшүнүү;
-

коо мд ук

чөйрөнүн

ба ланын

ба а луул ук тары ж ана коо мд ук ролун

жа ш

к ура гын а

ы лайык

тү шүнүү;

- кө з к аранды сы здык , ак ти вдүү лүк жан а кыйм ылд уул ук к а
ич ки м ами ле тү зүү .
И нса ндык же ке натыйжалары

ок ууч ула рдын ар түрдүү

чөйрөд ө соци а лдык ма ми ле лердин ка лып таны шын жан а өнүгүүсүн
к ам сы з кы лууч у ж ана прак тик а б агы тта лг ан ма се ле лерди чечүү
үчүн

зары л

бо лго н

коо мд ук

( ж ашоо )

комп етенттүү лүк төрүн

к ам тый т.
Ин сан дык жеке нат ыйжа лар ды баа лоо бирин чи к езек те
ок ууч ун ун коо мд ук (ж ашоо ) ком пе тен ттүүлү гүн ө здөш түрүүсүн
ба а лоон у бо лжолдой т.
И нса нд ык
типо логи я лык

жеке
ж ана

нат ый жалар ды
жек е

ба а лоо

ө зг өчө лүк төрүнө ,

ок ууч ула рдын

а лардын

ж еке че

а тайын би лим берүү м ук та ждыктарын а не ги зделг ен мон иторинг
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тар тиби ,

анын

м азм ун ун

билим

б ерүү

уюм у

и штеп

чыгып ,

жү зө гө ашыры шы мү мкүн .

M eт апре дмет т и к нат ыйжа лард ы баалоо
Me тапре дм е ттик
ун и вер са лд уу
с а лууч ул ук

на тыйжал ар

о к уу
жана

к ы ймы лдарын

о к ууч улар

ө здөш түргөн

( та анып -билүүчү лүк ,

ко мм ун ика ти вдик )

ка мтыйт,

а лар

жөн гө
ө зөк түү

ко мпе тенция ла рды (о к уун ун не ги зин түзгөн көндү мдөр ) жана
пр едм ет

ара лык

б илимд ерди

ө здөш түрүүнү

к ам сы з

о шондой эле о куу ж а на ж ашоо м ас е ле лери н
а ндан ары

БББ ЖББЫ БПты

кы лат,

че чүү жөндөмү ,

өздөш түрүү д аярды гын ба а лоон у

бо лжо лдой т.
М е тапр едм еттик
жөн гө са луу,

ж ыйын тык тарды

б аа лоо

ок ууч ула рдын

таанып -би лүү , ком м уник а тивдүү уни верс а лдуу

ок уу к ы ймы лд арын ө здөш түрүүсү нүн жы лышын б аа лоон у, б.а .
а лардын та анып - би лүү иш -ар акеттерин кө зө мө лдөө гө ба гытта лган
а кы л иш -ч ара ларды ба а лоон у к ам тый т.
Ж а лпы

б аш талгы ч би лим берүү ба скыч ында ме тапр едм еттик

н атый жа лард ы ба а лоон ун

н еги зги ма зм ун у

үйрөнүү жөндөм ү

а йлана сынд а к ур улг ан , б ашк ач а а йтканд а ө з а лдын ча о к уу ү чүн ,
ж аңы

би лим дердин

жан а

к өндүмдөрдү

ө здө штүрүү гө

ба гы тта лг ан иш - ара ке т ыкм а лардын жыйынд ыс ы, а нын и чинде
б улпроц ес сти уюш тур уун у к а мс ыз к ыла т.
М е тапр едм еттик

н а тыйж алардын

ма зм ун ун

жа на

б аа лоо

об ъе ктисин тү згөн , уни вер са лд уу о к уу к ы ймы лдар ын ка лып тануу

1802

де ңг ээлин

с апа ттуу б аа ланышы жа на че не лиш и

н еги зг и форм а ларда

бо ло т:

ун и верс а лд уу

-

төмөн күдөй

ок уу

к ый мылдары нын

конкр еттүү

бир

түрүнүн д еңг ээлин ба алоо го б агы тта лг ан , атайын диа гнос тик а лык
м илде ттерди атк ар уу ж ыйы нтык тар ына ж е тишүү ме тапр едм еттик
н атый жа к атары чы га алы ша т;
- ме тапр едм е ттик н аты йжа ларг а ж етүү с ебеп чи н еги з к атары
көрүү гө бо лот (ж е че чүү жо лу ка тары) , ок уу м и лде ттерин

жү зөгө

а шыр уу и й ги лиги үчүн шар т ка тар ы;
- ме тапред ме ттик на тыйж а лар га ж етүү
н еги зде

ком пле кс түү

ми лде ттерди

пр едме ттер ар а лык

ийги лик түү

аткар ууд а

көр сөтү лсө бо лот.
П ре дм етт ик
Пре дме тти к

нат ыйжала рды баалоо

н атыйжа лар

ок ууч ула рдын

а йм ак тын ма зум ун ун ө здөш түрүүсү

ар б ир пре дме ттик

м ен ен ба йланы штуу ж а на

би ли мдерди жана көндү мдөрдү ө здөш түрүүдө же ти шк ендик терин
м үнөздө п, и ш жү зүндө ко лдон уу жөндө мдүү лүк төрүн
Бул
м ак са тк а

то птун

жыйын ты гын

ы лайык туу,

б .а .

б ул

ба а лоон у
уб а к та

сүрө ттө йт.

2 -к ла сс тан

б уг а

ч ейин

ба штоо

бир

не че

ба ш тап кы о к уу, ж азуу ж а на эсе птөө көн дүмдөрдү тү зү лө т деп
с ана лат.
Мынд ан ты шк ары , о к утуу и ш м ердүү лүгү ок ууч ула р үчүн
көнү мүш

бо ло т, а лар м уг али мдин же текчили ги ас тынд а аны

уюш тур а а лыш ат.
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Ок ууч ула р дын

п ред ме ттик

ж ети шк ендик терин ба а лоо

жый ынты ктарынын

ж алпы

айыр ма лап ба а лоо, ж ек ече

ба а лоо жан а ар түрдүү ы км а лард ын не гизи нде бо луш у к ер ек.
Ок ууч ун ун

ө лчө мү

э ле мен тарды к
өнүк түрүүчү
ин санды к

би ли м
ми лде тин

боюн ча
жан а

аз

ж ана

көндү мдөр

а тк ар уу

м а зм ун у

д агы ,

к е рек ,

бо юнч а

корр екци я лык -

себ еби

о к ууч ун ун

өнүг үшүнө , коомд ук тажрыйб аны ө здөш түрүү гө чоң

м аа ниси ба р.
Ок ууч ула рдын

пред ме ттик

на тый жа лар га

ба а лоо уч ур лук ж ана ара лы к , ош ондой эле

ж ети шүүсүн

акыркы тек шерүүнүн

жүрү шүн дө да гы өткөрү лүшү мүм күн .
Ок ууч ула рдын

пред ме ттик

на тый жа лар га

ба а лоо уч ур лук ж ана ара лы к , ош ондой эле

ж ети шүүсүн

акыркы тек шерүүнүн

жүрү шүндө да гы өткөрү лүшү мүм күн .
Планд аш тыры лга н

ин сан дык,

п ре дмет т ер ара лык н атый жа лар га

пре д мет т ик

же ти шүүнү б а а лоо

жа на
ө з ара

бири бирин толук та ган ус улдар ы мен ен түрлөрүн ар к анда й
п айда ла ны лышы за ры л (с танд ар тташ тыры лг ан ж а зуу ж ү зү ндөгү
ж ана оо зе ки иштер ,

прак тик алык и штер , чыгар ма чы лык и штер ,

ө з а лдынч а ой жү гүртүү ж ана ө зүн -өзү б аа лоо , ба йкоо , ж .б .) .
5 .3.5 . Маз мундуу бөлү к
Ба шталг ыч бил им бе рүү бас кычында У ниве рсал дуу

окуу

кыймылда р ын кал ыпта ндыруу про гра ммас ы
Ба шта лгы ч

би ли м

с тандар тынын
ба ш та лгыч

бер үүнүн

ж а лпы

би ли м

М ам лек еттик

би лим

б ерүүнүн

берүү

прог рам ма сы

ы лайык та шы лг ан
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б и лим

берүү
бо юнч а

бо лж о лдуу

про гра мм асынын

ин сандык , м е тапр едм еттик н атыйжа ларын

ө здөш түрүү жыйын тык тар ына та лап тарын конкре тте штир е т окуу
пр едм еттери нин,

к урс тары нын

про гра мм асын

тү зүү гө

нег из

бо ло т.
К ОБ ок ууч ула р га
ба гы ттары

ба шта лгы ч би лим б ерүүнүн

ББ Б Ж ББЫ БПтын өздөш түрүү

та ла птарында
ин санды к ,

к өрсө тү лүп,
соци а лдык

кон кре тте штир ет,жан а

би ли м

жыйын тык тарынын

берүү

жа на

ба а луул ук

сис те ма сынд агы

ма м лек етти к

Баш талг ыч

би ли м

зак а зды

берүү нүн

тө мөнкү

м ак са ттык орно туула ры н ча гы лдыр ат:
•

и нса ндын

жара ндык

о кшо шт уг ун ун

негиз дери н

ка лып та н дыр уу төмөн кү таянычтар га не ги зде лет :
-

Ата

М ек ениби зди

сүйүүнү ,

Кыр гы зс тандын

м адани й

таби гый ба йлы ктарын а , улуттук к аад а - са лттарын а

жан а

урм ат -сый

м ен ен ма ми ле кы луун у к а лыптандыр уу;
- Кыр гы зс тан жар аны ка тары ө зүн с езүүнү , ө з өлкө сү , кы ргы з эли
ж ана Кыр гы зс тандын тарыхы ү чүн сый мык тан уу с е зи мин , ө зүнүн
ул уттук ж ан а этни ка лык та андык ты гы жөнүндө м аа лы мдоого ;
- Мад ания ттар , ул утта р , дин дердин ар түрдүү лү гү мен ен дүйнө
бирди ктүү лү гүн ж ана ыр аа ттуул уг ун ун
-

Б а шка

пик ир,

б аш ка

элд ердин

кабы л алыны шы;

тарыхын

ж ана

м адани ятын

ур м а ттоо;
• диа лог жа на к ызма тта штык ты өнү к түрүү үчүн
пси холо ги ял ык шар ттар ды түзүү нүн н егизи н де :
- ада мдар га и шени м , боор ук ер лик ж ана көңү л б ур уу;
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- ар к андай коо мд ук кырда алдард а чоӊдор ж ан а к ур даш тары
м ен ен кы зм атташ ты к көндүмдөрү;
- б аш ка ларг а ур ма т –сый - өнөк тө шүн уг уу ж ана

уг а би лүү

жөндө мдүү лүгү;
•

и нса н дын

баа луу лу к -маа нилик

чөйрө сүн

жа лпы

а дам дык а деп при нциптери нин не гизин де ө нүк түрүү :
- соци а лдык чөйрөнү жан а а нда гы ө з орд ун тү шүнүү жөндө мү,
ж аш -к ур агын а ы ла йык туу б аа луул ук тары ж ана коо мд ук ро лун
к абы л а луу;
- ө зүнүн ж ана ба шк а ада мдардын иш -ар ак етинде ги ад еп - ах лак тык
м а зм ун унд а багы т а луу,
ж ак тан

жа кш ы ни ет ж ана ж ан - адеп -ах лак тык

ий кем дүүлү гүн ,

ба шк а лардын се зи мдер и н

этик алык

се зим ин

ө нүк түрүү ,

түш үнүү ж ана боор ук ердик ме нен

м ам иле кы луу;
-

Эсте тика лы к м ук тажды ктарды , б аа луул ук та р жан а се зи мдерин

к а лып тандыр уу;
• Ок уу ык тар ын өнү к түрүү , атап а йтканд а:
- о к ууч ун ун соци алд ык ролун каб ыл алуу ж а на ө здөш түрүү , ок уу
и шм ердигин ин

с оциа лды к

ма ан и лүү

жүйө лөрүн

тү зүү

жана

өнүк түрүү;
- өзү нүн иш -ара ке тин уюш тур уу ( п ланд аш тыр уу, к ө зө мө лдөө ,
ба а лоо) жө ндөмдүү лүгү н жан а ок уу ы к тарын к алып тандыр уу;
-

ө зүнүн

мүм күнчү лү ктөрү

жөнү ндө

к а лып тандыр уу.
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туура

элес төө лөрдү

Уни верс алд уу

о к уу

к ыйм ылд арын

к алып тандыр уу

про гра мм асы ок утуу ж а на саба ктан тыш каркы иш -чар а лардын
бү түндөй проце сс инде и шке ашыры ла т.
Ж а лпы

би ли м

кы ймы лдар ын

б ерүү

процес синд е

к а лып тандыр уу

ба ардык

уни верс а лд уу

о к уу

с аба ктарды

ж ана

корр екци я лык -өнүк түрүүчү к урс тарды өздө ш түрүү п роц ес синде,
жү зө гө ашыры лат.
Ба шта лгы ч
ун и вер са лд уу

би ли м

о к уу

б ерүүнүн

ба скы чында

к ый мы лдарынын

ок ууч ула рд а

к а лыптаны шы

б аш та лгыч

м ек те пте о к утуун ун аяк тоос ун а а нык та лы шы кере к .
И нса ндык,
комму никат ивдик

жө нгө

салуу ,

У ниве рсал дуу

таа нып -б илүүчү лүк
о куу

жа на

иш- ара кетте ринин

мү нө здөмө сү .
Инс андык ж а лпы ок уу

и ш -ар ак еттерине төмөнкү лөр кире т:

 м ек те пке кар а та оң ма анай де ӊг ээлинде о к ууч ун ун и чки
аб а лы , ме ктеп ж ашоо с унда гы м аа ни лүү уч ур лар ына ба гыт
а луу ж а на "Жа кш ы о к ууч у" ү лгүсү н кабы л а лу у;
 коо мд ук ,

ок уу

таанып -би лүү

жан а

ты шкы

с ебеп терди

к ам ты ган ок уу и ш мерд үүлү гүнүн жүйө лүү н еги здер ин;
 би ли м

б ерүү

м атериа лд арын а

о к уу - та анып

билүү

кы зы кчы лык тары;
 м уг а ли мдерд ин ,

ба лдард ын,

а та -эне лердин

түшүнүү боюнча, ок утуу и ш м ердүү лүгү ндөгү
ий ги лик си здик тин

ба а лоос ун
ий ги лик тин /

с ебеп тери н түшүнүү гө ба гыт а луу;

 ө зүнүн ок уу и ш ин б аа лоо жөндөм ү;
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 коо мд ук чөйрөнү түшүнүү жөндө мүн, анд а ө з орд ун , ж аш к ур агы на ы лай ык туу б а а луул ук тард ы жан а коом д ук ро лун
к абы л а луу;
 н еги зг и

ад еп -ах ла к

нор ма ларын

жан а

а лар ды

ишке

а шыр ууг а ба гы т а луу;
 с ерг ек ж ашоо го ( анын и чинде ө згөрүү сүз ана ли затор лор
кор гоо: к а лг ан көрүү , уг уу, терини н се згичтигин , ж.б.)
орно туу, а ны

ре а лд уу ж үрүм -тур ум д а жан а иш -ч ара ларда

и шке ашыр уу;
 кы ймы лд уу а к ти вдүү лүк түн

зары лды гы, моби лдүү лүк;

 ө з алды нча луул ук , а к ти вдүү лүк, коо мд ук - турм уш тук к өз
к аранды сы здык ка б агы т а луу;
 эко ло гия лык

мада ния тты н

ба а луул ук тарын
эко ло гия лык ,

к абы л

не гиздери:
а луу,

с ара мж алд уу,

өз

табигы й

дүйнөнүн

и шмердүү лүгү ндө

с а ла ма ттык - жүрү м - тур умд ун

нор ма лары ээрчүү дая р дыгы;
 дүйнө

жа на улуттук к өр көм м ада ния т мен ен

н еги зинд е с улуулук ж ана эс тетик а лык

тааны ш уу

с ези мин өнүк түрүү;

 ж етки лик түү ис кус с тво түр лөрүн би лүү .
Жө нгө салуу чу жал пы о куу иш - ара кетте ри тө мөнкү көндүмдөр
м ен ен көрсө тү лгөн:
 ок уу м а с е ле син к абы л а луу ж а на эск е с ак тоо;
 м уг а ли м танда га н б агы ттарды эс ке а луу - м ен ен бирг е ликте
ж аңы ок уу м а тери алында
 ко юлган тапш ыр ма лар
ы ла йык

иш -ара ке т кы луу;
боюнч а , и шк е ашыр уу ш а рттарына

и ш - ара ке ттерин п ландоо;

 н атый жа сы бо юнч а к ада мдарын те кш ерүү
т ек шерүү жүргүзүүнү;
1808

ж ана акыркы

 м илде ттерди

жыйын тык

та лап тарын а

ы лайык

тие ше лүү

де ӊг ээлинде ба а б ерүү, иш -ар аке ттерди жүзө гө а шыр уун ун
туур а лы гын ба алоо;
 м уг а ли мдин , шерик тердин , ата - эн елердин жан а ба шк а лардын
с ун уш тарын ж ан а
 и ш- арак е т

б аа берүү сүн тийиш түү к абы л а луу;

а як та ганд ан

кийин

жас а лг ан

к ата лардын

м үнөзүнө , аларга б аа берүү жана эс епк е а луун ун не ги зинд е
зары л

ө згөрүүлөрдү

жа сап ,

б ул

ма се лени

ч ечүүнүн

н атый жа лар ы жөнүндө ж а зуун у п а йда лан ууг а ;


зары л болгон пр ак тика лы к жарда мды туур а та ла п кы луу
ж ана к абы л а луу мү мкүн чү лүгү;



Ко мпен саци янын

н еги зи

к а тары

а лгори тмди к

иш -

ар ак еттер ди кы луу.
Таа нып

б илүү жал пы о куу иш - ара кетте ри төмө нкү ыкта р

м ене н көр сөтүлг ө н :
 ок уу м а к са ттарын
үчүн

о к уу

ишк е аш ырууг а зары л ма а лы ма тты издөө

к и те птерин ,

эн циклопед ия ларды ,

м аа лы мда ма

ки тептерди ачык м аа лым а тты к м ей киндик те , а нын ичи нде
кон тро лдон ууч у

Ин терне т

мейки ндигинд е

о к уу

( а нын

ич инде элек тронд ук , сан ариптик) ;
 дүйнө жан а ө зү жөнү ндө танд алг ан ма а лым атты та ан уу ү чүн
ж азуу,о к уу, а нын ич инде М К Т ин ст р ум ен ттерин ко лдон уу;


м ас е ле лерд и

че чүү үчүн б е лги -си мвоо лд ук кар аж аттард ы,

а нын ичинд е моде лд ер жа на диаг рам ма ларды пайд алан уун у;


ж азуу ж а на оо зе ки түрү ндө б илдирүү лөрдү к уруу;



м ас е ле лерд и чечүүнү н ар к андай жо лдор унд а ба гы т а луу;

1809



көр көм ж ана ок уу т е к с ттерди м а зм унд ук кабыл не ги здерин
би лип ,

би лдирүү лөрдүн

ар

к анда й

түр лөрүн

ти йиштүү

м аа лы ма ттард ан (бир инчи к е зекте тек с ттерден ) а нык тоо;


ан а лити ка лы к
с а лыш тыр уу
оп ераци яларды

ж ана
ж а на

син те тик а лык

к лас сифика ция

кри тери й лерди

жан а

и шм ердүү лүк,

сы як туу

логи ка лы к

н еги здер ин

та ндап

жү зө гө ашыр уун у;
 а йлана нын к уб улуш та рын

и зи лдөө а лка гында

с ебеп -

н атый жа лык б айлан ыш тарды түзүү;


об ъе кти лерди

та ан уу

б о юнч а

тү шүнүк төрдүн ,

а лардын

с инте здөө аркылуу м а ани лүү б елг илерин бө лүү;


ан а логи я ларды түзүү ;



м ас е ле лерд и чечүү бо юн ча бир к атар ж а лпы ыкм а ларын а ээ
бо луу;



би лимд ерин жа на көндүмдөрүн

верба ли змин а лдын алуу;

с е зүү жан а логик анын ба йланы шын орно туу;


иш мердүү лү ктүн толук тооч у ус улд ары на ээ.

Ком муникат ивдик

жал пы

окуу

иш -а ракетт ер

төмөн кү

көндү мдө р м енен көр сөтү лгөн:
 Ко мм ун ик ати вдик м илде ттерди ишк е ашы р уу үчүн зарыл
бо лго н к араж а ттарды

туур а ко лдон уу,

м онологд ук а йтып

берүү нү ко лдоон уу м е не н и шке а шыр уу, ИК Т к ара жа ттарын
ж ана ар а лык тан ба ар ла ш уу к а раж атта рын ко лдон уу а ркы луу
ба ар ла ш уун ун ди ало г фор мас ын ө здөш түрүү;
 ар түрдүү

ой лорд у эск е а лып жа на көй гөй лөрдү ч ечүү үчүн

кы зма тташ уу п озиция сына ум тулуу;
 ж азуу ж а н а оо зеки түрүндө би лдирүү лөрдү к ур уу;
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 м ас е ле лерди ч ечүүнү н жо лдору б о юнч а ар ка ндай б асым
ж асоо;


моно ло гд ук

ай тып

к ара жа ттарын

берүүнү

к ур уу

туур а ко лдон уу,

б а ар ла ш уу

б а ар лаш уун ун диа ло г

фор ма сын өздө штүрүү;


ар

к анда й

оозе ки

тапшыр маларды н

туур а

ч ечүү

үчүн

то лук тооч у ык ма ларды , ка лган көрүүнү кан тип ко лдон уун у
би лүү;


ш ериг и

м енен пикир а лы ш уун ун тие ше лүү оо зе ки эмес

к ара жа ттарды колдон уу.


ж алпы ок уу и ш -ар ак еттерин ка лы птандыр уу, ок ууч ула рдын
ж а лпы

м ада ния тын ,

б аа луул ук

- ин сандык ,

таанып

би лүүсү нүн ө нүг үү ма се ле лерин ч ечүүнү к ам сы з кы лууч у,
с аба ктан

тыш кар кы

корр екци я лык -

и ш - чара лард а

өнүк түрүүчүү

жан а

а й мак тын

с аб ак тард а,
к ур с тары нда

и шке ашыры лат.
Ок уу

и ш -ар аке ттердин ж а лпы мүнө зү , а лардын

пр едм ет ара лык

пред ме ттик ,

мүнө зү эк енинд е көрсө тү лө т; ж а лпы м аданий ,

ж ек е ж ана акы л ө сүүсүнө жа на ө зүн -ө зү өнүк түрүү бү түндү гүн
к ам сы з

кы луу;

би ли м

берүү

барды к

б аскы чтарында

ү згү лтүк сүздү гүн к ам сы з кы луу;
5 .3 .6 . О куу саба ктар ынын жана

ко рр е кциял ык -ө нү ктү рүүчү

а йма кт ын ку рста рынын про грамма с ы.
Ок уу
а йм ак тын

с а ба ктарынын ,
к урстарынын

ө здөш түрүүнүн

корр екци я лык - өнүк түрүүчү

про г рам ма лары

кү тү лүүчү

пр едм еттик , пред ме ттер

БББ

Ж ББЫ БПты

жыйын тык тар га

(инс андык ,

ар а лык ) жа на Уни верс а лд уу
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о к уу

кы ймы лдар ын ка лы птандыр уу

про гра мм асынын та лап тарынын

н еги зинд е иш телип чы га т.
Ок уу с а ба ктарынын ,
к ур старынын

к оррек ция лы к -өнү ктүрү үчү ай ма ктын

про гра мм алары

Ж ББЫ БПт ы

К ОБ

ө здө штүрүүнүн

о кууч ула р дын

кү түлүү чү

БББ

жыйын тыктар га

( инс андык , пр ед ме тти к , пред ме ттер ара лы к) ж ети шүүнү ка мс ыз
кы лы шы к ерек .
О куу саба кта рынын не г изг и ма зму ну
« Фи ло логи я»
Кыр гыз / ор ус т ил и
Кыр гы з/ор ус ти лин ок утуу
ж а лпы

сис тем ас ына

өтө

К ОБ ок ууч ула р га б илим б ерүүнүн

ма ани лүү

ор унд у

ээлей т.

Бул

бир

ж агын ан КОБ б алдарды н сүй лөө к ем чи лик тердин мүнө зүнө жа на
с тр ук тур асын а

бай ла ныш туу,

экин чи

ж агын ан

ба ланын

п сихик алык өн үг үүсүндө гү кеп тин өзгө чө ро лу м ен ен шар тта лг ан.
Мы ндан тыш кары , ба шк а бардык саб ак тар бо юнч а ок ууч ула рдын
ж ети шүүсү

эн е

тилин

ийг и лик түү

ө здөш түрүү сүнөн

кө з

к аранды .
К ОБ

ба лд ардын

импр ес си вдүү,

экспр ес сивд үү

да гы,

о .э.

оо зе ки жан а жа зуу ти линде д агы б узулуула р б елг илене т .
Прогр ам ман ын

ар

бир

бө лүгү

айрым

логи ка лык

ыр аа ттуул ук та ж айг аш кан те маларды н ти зм есин к ам ты шы кере к ,
н еги зг и

грам ма ти ка лык

тү шүнүк төрү ,

көндүмдөрдү ,

г рам ма ти ка лык ж ана тыныш эреж е лердин ж ана көндү м спе ктр ин
к ам тый т. М атери алд ы берүү сис тем асы ти л

мы й за мдары н ж ана

ти л си с тем асы н тү зүүдө түшүнүү шар ттарын к а мсы з кы лууг а
тийиш .
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Э не ти л саб ак тар ында

би лим берүү , өнүк түрүү ж ана тү зөтүүчү

м илде ттер иш ке а шыры ла т .
М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
 с аба тты ө здөш түрүү

проце ссинд е

ок уу ж а н а ж азуун ун

а лга чкы көндү мдөрүн к а лып тандыр уу;
 м а зм унд уу о к уу жан а жа зуу, оо зе ки жан а ж а зуу ж ү зүндө
ба ар ла ш уу к өндү мдөрүн иш теп чы г уу;
 к еп бир дик теринин пра кти ка лык гр ам ма тик а лык көркө мдөө
ж ана

к ур уу

кө ндүмдөрүн

өнү ктүрүү .

ба ар ла ш уун ун

м ак са ттарын а ылай ык к епти к айтуун у к ур уу;
 коо мд ук -тур м уштук ,

ж а лпы

жа на

а тайын

би ли м

а луу

м ук тажды ктарын иш ке а шыр ууг а бай ланыш кан м асе ле лерди
ч ечүү

ү чүн

ж азуу

ж а на

оо зе ки

ти лин

п айда лан уу

м үмкүн чү лүгүн өнүк түрүү ;
 көр көм

чы гарм анын

ма зм унун

түшүнүү

көндү мдөрүн

к а лып тандыр у у, тек с т мен ен иш төө;
 ок уу к ы зы кчы лык тар ын ка лып тандыр уу ;
 ба ланын кө з к ара ш тарын а анын к ур агын а ж ана өнүк түрүү гө
тие ше лүү

ден гээлд е

оозеки

би лдирүү

үчүн

дар ам ети н

өнүк түрүү;
 көрүп - уг уу ж ана

уг уу

а ркы луу о озеки к епти каб ыл а луу,

а нын тыбы шты к жа гын ө н үк түрүү , оо зеки

ко мм уни кация

проц ес синде п айд а бо лгон көндү мдөрдү ко лдонуу;
 ок ууч ула рдын «күнү мдүк » түшүнүк төрүнүн п айд а болуш у,
а лардын

ой

жүгүр түүсү н

өнүк түрүүгө ,

пред ме ттик –

пр ак тика лы к иш мерд үүлү к ш ар тында сүй лөө ж ана ж азуу
к ебин өнүк түрүү, жа ма атты к и ш төө көндү мдөрүн түзүү .
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 а на ли здөө , са лыш тыр уу, с е беп -н атый жа лык б ай ла ныш тарды
түзүү

б оюн ча

ло гик а лык

ар ак еттер ;си мволд ук

б е лги -

ар ак еттер - а лмаш тыр уу ( м и са лы, тыбы ш ты там га мен ен) ;
 би ли мдердин
өнүк түрүү ,

с тр ук тур алаш тыр уу; би ли мдерди
а к туа лдаш т ыр уу; о к уу

а лгори тми за циялоо;ой -жүгүр түүнүн

ке ңей түү ,

и ш - ара кеттерин
логи ка лык

тизме гин

түзүү ;
 оо зе ки

ж ана

жа зуу

к е би нде

сү йлөө ;мод елд еш тирүүү
м ен ен)

жа на

а ң - се зимдүү

(ми с ,

м оде лди

кайр а

сө з

тү зүмүн

к ур уу

ж ана

эр ктүү

сх ем а

түзүү

( сөз

бө лү гүнө

ө згөр түү лөрдү кир гизүү );
 п ла нда штыр уу,

к он тролдоо

ж ан а

жый ынты ктын

н атый жа лууг ун тек шерүү ;
 ж аш к ура гына
ф ун кция ларын ,

ти йиш түү к еп тин
а нын

ичинде

фор малары н жа на

толук тоо ч у

ф ун кци ясын

п айда ла н уу;
 сү йлөө ишин өнүк түрүү ү чүн
би ли мдердин

си стем асын

н еги з

тү зүү ж ан а

и лимий

ж ана

ишинин

н еги зги

эле мен ттерин , ж аңы би ли мдерди ко лдон уу

к өндүмдөрүн

өнүк түрүү .
Кеп

ишм ер дигинин тү рлө рү

Угуу . Оо зеки

ба ар ла ш уу к ырда а лдарын ж ана м ак са ттарын

а ӊдап -с езүү . Угул уп ж аткан кепти ж ети ш түү кабы лдоо . Бери лге н
тек с ттеги уг уп ж аткан

ма а л ым а тты тү шүнүү , с ур оолор го жооп

ар кы луу а нын ма зм ун у би лдирүү .
Сүй лөө . Ко мм уни ка ти вдүү ми лде ттерди на тыйж а луу ч е чүү
үчүн б аар лаш уун ун мак са ттарын а жан а ш арттарын а ы лайы к ти л
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к ара жа ттарын

та ндоо.

Оозе ки

к еп тин

пр ак тика лы к түрүндө

ө здө шт үрүү . Ок уу

оо зе ки

ба яндоон ун

монологд ук

( сүрө ттөө ,

б аяндоо ,

кырд аа лд арда

сөз

( са ламд аш уу,
м ен ен

ой

к о што ш уу,

к айры луу) .

к ечири м,

Ор фоэпия лык

форм асын

м и лде тин е ы лайык

пр ак тик алык

жүгүртүү) .

этикетинин

д иа лог

Ок уу

ө здө штүрүү

ж ан а

күнү мдүк

эр еже лер ин

ө здөш түрүү

ыр аа зычылык ,

с уроо -та ла п

че нем дерди

жан а

туур а

ин тона цияны с ак тоо .
Оку у .

М уун дук о к уу к өндү мдөрүн ка лып тандыр уу ( ү ндүү

тыбыш ка ба гыт а луу) . Жы лм ак ай м уун д ук окуу ж ан а б а ланын
ж ек ече ченин е ылай ык ы лда мдык м енен бү түн сө здөрдү ок уу.
Сө здөрдү ,

сө з

тек с ттерди тү шүнүп

ай ка штары н ,

м а а лымд ар

Орфо эпия лы к ( бү түн сө здөр
т аны шты р уу.

ж ана

кы ска

о к уу. тыны ш б е лги лерин е ы лайык басым

ж ана тыны м мен ен ок уу. К ы ска
м а тери а лында

сүй лө мдөрдү

жа на

те кс ттердин
көркө м

ж ана ыр лардын

окуун у

ө н үк түрүү .

м ен ен ок ууг а ө түүдө ) ок уу

Орфо эпия лы к ок уу ( ү н чыг арып ок уу)

м е нен
көчүрүп

ж азып жа тк анда , ө зүн -ө зү кө зөмөлдөө к араж аты ка тары
Ок уу

те кс тин

тү шүнүү .

Кер ек түү

м атери алд ы

таб уу

м ак са тынд а танда п о к уу. Те кстте б ери лг ен ачы к ма а лым атты
таб уу.

Те к стте

ка м тылга н

ма а лым аттын

нег и зи нде

жөнөкөй

тыян ак тарды түзүү . Тек с тте ка мты лг ан м аа лы ма ттарды ж а лпы лоо.
Жа зуу . С аб аттуул ук с и с те ма сынд а та мг а ларды , м уун дард ы,
сө здөрдү , сүй лөм дөрдүн а йка лыш тарын жа зуу. Ок уу и шин ин б ул
түрү үчүн коюлг ан
т ык ан ж азуун у

гиги ена лы к та ла птарды эске а луу м е нен так ,

ө здө штүрүү

жа зууд а гы

г иги ен алык та лаптарды

ө здөш түрүү . Колдорд ун эркин кы ймы лдар ын жа на ма нжа лардын
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м отори ка сын өнүк түрүү .

Та к та

м ей кинди гинде ж ана бар ак та

ба гы т алуу ы ктарын өнүк түрүү . Ай ты лыш ы м ен ен ж а зылышы
к ара ма -к аршы ке лб ег ен
ж азуу.

Ж а зы лг ан

сө з жа на сүй лөмдөрдү

текс тти

м уун дап ок уп са лы ш тыр уу.

те кс т -обра з

ай туу м е н ен

ме нен

Сүй лө мдөрдү

са лы ш тыруу,

ж азууд а эреж е лер ге

тие ше лүү ка ттоо (сүй лө м аягынд а ч еки т б ашынд а ба ш та мга ) .
Ада мдарды н

а ттарын

баш

та мг а ме нен

жа зуу к өн дү мүн

к а лып тандыр уу. ж азууг а . Та м га эм ес г рафи ка лык кар ажа ттардын
м илде тин түшүнүү: сө здөрдүн ор тос ун да мейки ндик , та шыма л
бе лгис и. Сө здөр ж ана сүй лөмдөр . Сө здү

та лдоо үчүн ма тери ал,

и зи лдөөнүн об ъе ктиси ка тары каб ыл а луу. .
бо юнч а

Б е лги лүү эре же лер

уг уп , ок уп кө чүрүп жа зуу. У кк ан жана ок уг ан тек стти

м а зм ун ун кы ска ча жа зып ба яндоо .

Ба лдар

ү чүн кы зыктуу

те ма лард агы чака н ө здүк те кс ттерд и тү зүү ( та асирдин н еги зинде ,
ад абий

чы гар ма лар ,

сүрөттүк

ок уя лар,

сүрө ттөр

с ерия сы,

видео жа зм анын ү зүндүсүнү н н еги зинд е ж .б.) .
Сө здүн м аани син е көз с а луу. С өз ж ана сү йлө м ор тос унд агы
а йырм а. Сүй лөм

ме нен иш төө: сө здөрдү танд ап ,

ө згөр түү . Сүй лө мдөгү интон ация .

тартибин

Бери лген ин тона ция менен

сү йлө мдү к ур уу.
Са ба тту ул укка ок у ту у .
Ф он ети ка . К еп тыбы штары . Сө здүн
м аа нисинин

тыбыштык тү зүмү м енен

б ири мдиги н с е зүү . Сөздөгү

тыбы штардын санын,

к атардык түзү мүн бе лги лөө. Бир же бир неч е тыбы штар менен
а йырм алан ган сө здөрдү са лы штыр уу. Үндүү ж ана үнсү здөрдү
а йтуу о р то с ундаг ы айыр ма чы лык , б асы м түш көн жан а т ү шпөгөн
үндүү лөр ,

ж умш ак ж ана ка тк ала ӊ ү нсү здөр .
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М уун

с ү йлөө нүн

мини ма лд уу

б ирдиги

к атары .

С өздөрдү

м уун дар га бө лүш түрүү . Басы м орд ун а нык тоо.
Гра фика .

Үн

ж ана та мг анын ор тос унд а айыр ма . Та мг аны

тыбыш тын тур ум д ук

бе лгиси ка тары

ө здө штүрүү . Үндүү лөр -

үн сүздөрдү н ж ум шар туу ж е к атк а лаӊдоо көрсө ткү чү ка тары.

е,

ё ,ю,я та мг а ларынын ф ун кция лар ы. Ич кер түү бе лгиси м ур унк у
үн сүз тыбы ш тын ж ум шак ты к

б е лг иси ка тары . та мг а лардын

ти зи лүү ка тары ..
Жа зууд а

ажыра туу

Сө здөрдө

ж а на

жум ш ар туу

б е лги син

тыбы шты к жан а там га лы к к ура м

йо тто шкон та галарды н
г рафи ка лык

ко лдон уу.

м ами лесин тү зүү;

жа зы лыш ы ж ана ай ты лы шы. Та мг а

к ара жа ттарды

колдон уу:

м ейк индик , та шы ма л б е лги си , а бзац .
м ен ен таа ныш уу. Алф а витти

с ө здөрдүн

эме с

орто с унда

Кыргы з/ор ус а лф авити

би лүү: там га ларды

туур а а тоо,

а лардын тизме гин би лүү .
Баш

там га сы м ен ен

би лүү .

Сө з

сө здөрдү а лфа ви т

боюнч а ж айг аш тыра

к ура мы ( морфо эми ка ) . Сөз бө лүк төрү жөнүндө

ж а лпы тү шүнүк .
Сө здө уланды мүчө лөрү м енен уӊ г ус ун бө лүү.
та мыры жө нүндө жа лпы тү шүнүк .

У ӊг ула ш

Уӊг у, тү пкү

с ө здөр , те ктеш ,

сө здөр түшүнү гүн ө здөш түрүү .
Сө здү

түзү мү бо юнч а тандоо . Сө здү ктөр , маалымд ам а лар ,

к ата логдор

боюнч а а лф а ви т м ен ен и штөө . Ба ш там га боюнч а

сө здү ктөрдөн сө здөрдү таба би лүү , а лфа ви ттик тар тип боюнч а
сө здөрдү ж айг аш тыр а би лүү (ми са лы: ф ами ли ялар , а ттар )
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Орфо графи я.

С аба ттуу ж а зуу эр еже лери мене н та аныш уу

ж ана аларды ко лдон уу:
сө здөрдүн ө зүнчө жа зы лышы;
а ттард агы

баш

та мг а лар;

сү й лө м ба шынд а, эн чи лүү

м уун

бо юнч а

та шым а л;

тыныш

бе лги лери н ко лдон уу;
К еп ти ө нүк түрүү . Тек с тти

өз

а лдын ча үн чыг арып ок ууд а

ж ана аны уг ууд а түшү нүү. С юж етти к сүрөттөр
о юндар ма тери алдары , саба ктар,

с ерияс ы, ө здүк

б айкоо бо юнч а ан ча чоң эме с

ба яндоо мүнө здө гү те кс ттерди тү зүү .
Си с тема ти кал ык к урс
Фоне ти ка ж ана орфо эпи я.
Үндүү

жан а

а йырм ачы лык .
к атка лаң

Ж ум ш ак жан а ка тк а лаң

сө здө

үн сүздөр дүн
ба сым

м уун дар га бө лүү .
а нык тоо.

а ларды

ай туу

ор то с ундагы

үнсү здөр , ж ум ш ак жана

үн сүздөрдү айырм а лоо , тү гөй лөш жан а т үгөй лө ш эме с

тыбыш тард ы
Ба сым ,

ү нсү здөр ,

ж ум ш ак тыг ы бо юнч а аны ктоо.

тү шкөн

үндүү лөрдү

Тыбы ш тардын

таб уу.

С ө здөрдү

са па тты к м үнөздө мө лөрүн

Ты бы штарды жан а сө з айк аш тарын үндөрдүн кыр гыз/

ор ус адабий ти линин чен емд ерин е ы лайык

так ай туу. С ө здөрдү

фон етика лы к талдоо .
Мор фо логи я. Сөз түркү мдөрү жөнүндө жа лпы ма а лым ат: за т
а тооч ,сын а тооч, так тооч , этиш . Өз а лдын ча ж ана кы зм аттык сөз
түркү мдөрү. За т

а тооч . Анын ке пте колдо н улуш у ж а на м аани си .

" Ким ? " жа на "эм не ? " с уроо лорун а жооп бер ген с ө здөрдү таб уу.
З ат а тооч ко б е ри лүүчү с уроолор . Эн чи лүү а ттарды таб а би лүү
ык тарын өнүк түрүү . За т а тооч ун с аны , с ан бо юнч а ө згөрү шү. За т
а тооч ун ж ек елик с аны . З ат

а тооч ун же ке лик с аны , жөндөмө
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бо юнч а ө згөрүш ү. З а т

а тооч ун

1 ,2 ,3 -жа гы бо юнч а бо юнча

ө згөрү шү . За т атооч ун жөндө мөсү н анык тоо . Зат а тооч ун кө птүк
с аны , көп түк с аны бо юнч а өзгөрү шү. З ат атооч у м орфо логи я лык
та лдоо .
С ын а тооч . Сын атоо чту

к е пте ко лдон уу,

ж ан а анын

м аа ниси . Сын а тооч ко б ери лүүчү с уроо лор . С ын а тооч тун за т
а тооч ун м енен айк аш ууд а с аны , жөндө мө

бо юнч а ө згөрү шү . Сын

а тооч ту мор фо ло гия лык та лдоо .
Ат атоо ч .

Ат а тооч жөнүндө ж а лпы тү шүнүк .

Ат а тооч

жөнү ндө жа лпы түшүнү к. Же ке лик а т а тооч тор , к еп те п айда лан уу
ж ана м аа ниси . Ж еке ли к а т атооч тор: 1 , 2 , 3 -ж ак ж еке ли к жан а
көп түк түр лөрү . Ж ак та ма

а т атооч торд ун жөндө лүшү . Кеп те а т

а тооч ту туур а па йда лан уу ( м ен , м енд е, а л,аны , анд а, а л ү чүн) .
Эти ш .

Анын

м аа ниси

жан а

к еп те

бер илүү чү с уроо лор . Эти ш тин б е лги си з
түшүнү к.

«Эмн е

с уроо лор го

жооп

кы лыш

берүүчү

«эмне

ж ана

II

ж агы

бо юнча

а нык тоон ун ык ма лары .
Уӊ г у.
К еп те

Сөздүн

көбүн чө

Алардын

фор ма ларын

д еге н

Этиш тин

Этиш тин өткөн ч ак,

бо юнч а өзгөрү шү. Этиш тин

ж ак та лы шы

(пр актик алык

I

би лүү) ,

Этиш ти мор фо логи я лы к та лдоо .
алд ын а к е лүү чү аффи кс (орус ти линде ) .

ко лдон улууч у

м илд ети:

кы ла т? »

айырма лоо .

ч ак тары: өткөн ч ак , ке лээр ч ак , уч ур ч ак .
к е лээр ч агы нын ж ак ж ана сан

Эти шке

түрү жөнүндө ж алпы

к ерек? »

эти штерди

ко лдон уу.

зат

тү зүү сү.

а тооч тун

уӊ г улар
ж ан а

мене н
ат

таны ш тыр уу.

а т ооч тун

жөндөмө

Сө з дүн а лдын а ж а лг ан ууч у а ф фик с

( прис та вк а) мен ен пр едло г орто сун д агы а йырм ачы лык .
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Ле кси ка .

М аа ни син

та ктоо ну

а нык тоо. Те кс тте ги сө здүн ма ани син

та ла п

к ылган

анык тоо ж е

сөздөрдү

тү шүндүр мө

сө здү ктү ко лдонуу м е нен ба алуул ук тар сө здүн м аа нисин так тоо .
Бир ма ани лүү ж ана көп ма анилүү сөздөрдү түш үнүү, сө здүн түз
ж ана

к ай ман а

м аани си .

Ке пте

синони мдердин

ж ана

а нтони мдер д ин п айда ла н уус ун ко лдон уу.
Син та кси с .

Сү йлө мдү ,

сөз

айк аш тарын,

а йырм алоо . М аа ниси

мен ен

бе лги лөө ,

гра мма ти ка лык

үйрөн гөн

а йка ш тарын ан сүй лө м түзүү ,

бай ланыш кан

сүй лө мдөр .

сө з айк аш тарын

түр лөрү

м енен

сөз

ж ана аны ж айылтуу. М а кс атын

би лдирүү бо юнч а с үй лөмдөр дүн бө лүнүшү:
ж ай

сө здөрдү

сур оо луу, и леп түү,

Ойго эмоцион а лдык түс (ин тона ция) берүү.

Сү йлө мдө гү ма ани лүү сө здөрдү

б ас а бе лг илөө.

Сүй лө мдүн

н еги зги

мүчө лөрү:

ээ

ба яндооч . Сүй лө мдүн а йкындооч мү чөлөрү . Сүй лө мдүн

ж ана
н ег изг и

м үчө лөрүн таб уу. С ү йлө мдүн не ги зги жан а а йкындоо ч мү чөлөрүн
а йырм алоо . Сүйлөм , сө з ай ка штар ы, сө з ор тос унда гы б ай ланы ш ты
орно туу.

С үй лө мдүн

бир

өӊчө й

мүчө лөрүн

ко лдон ууда

ин тона цияны пайд алан уу, ү түрдү ко лдон уу. Бир ө ӊчөй мү чө лөр ,
ба йлам талар

м ен ен сүй лө м түзүү . Татаа л сү йлө мдөр мене н

та аныш уу, эк и жөнө көй
ж ана

татаа л

сү йлө мдөрдө гү

сүй лөм дөн тург ан сүйлөмдөр . Жөнө көй

сү йлө мдөрдүн
ү түр .

ор тос унд агы

Та таа л

сүй лөм

айыр ма .
тү зүүнү

Та таа л
үйрөнүү ,

ба йлам талардан ки йинки тыныш бе лги л ери .
Орфо граф ия ж ан а п ун ктуа ция .
к а лып тандыр уу.
Орфо граф ия лык сө здү ктү ко лдонуу.
Туур а ж азуу эр е же лерин ко лдон уу:
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Орфогр афи ялы к с ерг ек тикти

• та шы ма л эр еж елери ;
• эн чи лүү аттарынд а, сүй лөмдүн ба шынд а б аш та мг а;
• сө здүн тамырынд агы ба сы м түш пөгөн үндүү лөрдү тек шерүү;
• сө здөгү уяӊ жа на к атка ла ӊ ү нсү здөр;
• ай ты лба ган үнсү здөр (ор ус тилинд е);
• сө з тамыр ында гы те кш ери лбег ен үндүү жан а үн сүз тыбы штар
( че кте лг ен сө здөр тизме синде );
• ажыр атуу ж а на ич кер түү бе лг ис и;
• ж ек е а т а тоочторд у
•

ж а зуу эре же лери;

с үй лөмдүн а ягын даг ы ты ны ш бе лги лер: че ки т, с уроо жана

и ле п б е лги лери;
• бир өӊ чөй мү чө лүү сүй лө мдөрдө гү

тыныш б елг илер (ү түр) .

Оку у чу лард ын да ярд ык д ең гээл ин е

т алапт ар

Ком пете нциялар дын кал ыпта нг а ндыгы.
а ) баа луулу к -маа нил ик ко мпете нттүүлү к:
ад ам

б аар ла ш уус ун ун

н еги зги

кар аж аты

к атар ы

ти лдин

ро лун с е зүү;
туур а

жа зуу

ж ана

оозеки

ти л

ж ек е

м ада ния тынын

көр сөткүчү эк енин түшүнүү;
ө з к ебине

б айкоо лор ун ун нег изи нде ө зүн -ө зү ба а берүү

жөндө мдүү лүгү;
б ) маалыматтык :
ок уу

м а с е лелерин

чечүү

ү чүн

ар

канд ай

б ула ктардан

а лы нга н кер ек түү м аа лы ма тты таб уу ү чү н ти лди
би лүү;
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ко лдоно

орфо гра фия лык жа на тыныш эреж е лерин е ылай ык жа зуу
жөндө мдүү лүгү ,

о к уу

те к с ттин

ок уп ,

анали здеп

б ул

к ур ак та гы ба лд ар га арн а лг ан сө здүк төр ж ана маалымд ам а лар
б ула ктарын па йда лан уун у;
ок утуу

өз

а лдын ча лыгы н

би лүүчү лү к

ж ан а

кы зык чы лыгын

көндү мдөрдүн

ж ан а

ок ууч ула рдын

ч агы лдыр ган
ж а лпы

таанып -

ж а лпы

ок уу

и ш - ара ке ттердин

к а лып тандыры лы шы;
в) о куу - таа нып б илүү:
сү йлө м , жөнөкөй сүй лө м , та мг а , сө з түркү мү, сө з бө лү гүнүн
с ыяк туу ти л бирди ктерин мүнө здөө , таб уу, с а лы ш тыр уу,
к лас сифик ация лоо жөндө мдүү лүг ү;
ө зүнүн иш -ар аке ттерин ба шк ара а луу, ж а зуус ун тек шерүүгө
а луу ж ө ндөмдүүлүгү ;
с тандар ттык жан а стандар ттык эме сок уу к ырда а лдарын да
би ли мди туур а па йда лан а би лг ендик ;
г ) комм у никат ивдик:
ди ало г жүр гүзүү жа на к еп этик е ттин ч ен емдер ге ы лайык
ба йланы ш жа гдайды эс ке алуу м ен ен м аек к уруп , жөнө көй
оо зе ки моно ло гду,

ж а зуу те к сттер ин тү зүү жөндө мдүүлү гү;

с уроо б ерүү жөндө мдүүлү гү .
Ок ууч улар дын

б и лими н

б аалоо ну н

кри терийл ери

жа на

с та н дар ттар ы
К ыргы з

/

орус

ти ли

бо юнч а

ө згө чө лүк төрү
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кон тролд у

уюш тур уун ун

Ок ууч ула р дын

же ти шүү

д еңг ээлин

т үрүндө жүргүзү лөт : ди ктант,

кон тро лдоо

жа зуу

г р ам ма тик а лык тап шырм алар ,

кон тро лд ук көчүрүү лөр , кыс ка ча ба яндар , тес ттик тап шырм а лар .
Ж ат жа зуу

о рфо гра фия лык жа на п унк туаци ялык ык тарын ,

жөндө мдөрүн тек шерүү гө кы зм ат кы ла т.
Ди ктан т текс ттер б ардык б а лдар м ен ен а ларды и шке ашыр уу
м үмкүн чү лүгүнө

ы лайы к

орто

кый ындык

ме нен

танд а лып

а лы на т. Ар бир тек с т ок улг ан орфо гра мм а лардын ( сөздүн жа лпы
с аны н ан болжо л м енен 60 %) же ти штүү санын к ам тый т.
Те кс т

и зи лде нбе ген эр еж елерди ,

с ө здөрдү ка мтыбаш

к ере к, ж е б ул сө з а лдын а ла дос кад а жа зы лг ан

бо лууг а тийиш .

Ж аңы и зи лдөө жүрүп жа тк ан

г р ам ма тик а лык

с ө здөр

жа на

э реж е лерди кирги зүү м акс а тка ылай ыксы з.
Ди ктан т
ба лд ардын

ка тары

ыра а ттуу

т е кс ттер

с ун уш

кы лын ат -

мүм күнчү лү ктөрүнө ы лайык та ш тыры лг ан ар канда й

а вторд ук , же м уг а лим тарабын ан тү зү лгөн . Текс ттин те ма ти касы
ба лд арг а ж акын ж ана кызык туу бо луш у к ер ек: дос тук , б а лдардын
ж ашоо с у,

м ек ени ,ж ара ты лыш ,

са як ат,

ж .б .

жөнүндө.

Сү йлө мдөрдүн тү зү лүшү жөнөкөй бо луш у к е рек , ай туу м а к са ты
бо юнч а

ар

с интак сис тик

ка ндай

жа на

ка тегори ялар

ба ш та лгыч
мен ен

2 -8

мек те пте

сө здөрдөн

ө тү лүүчү
(бир

ө ңчөй

сү йлө мдөрдөн ) тур уш у к ер ек
Гр ам ма тик а лык
к уб улуш та рын ,

с өз

та лдоо
жан а

ж асоо го мүмкүнчү лү гүн ,

ок у уч ула рдын гра мм а тика лы к

сүй лө мдөрдүн

жөнөкө й

тил

ан ализ

тү шүнүү дара жа сын те кш ерүү бо луп

с ана лат.
Гр ам ма тик алык та лдоон у а ткаруун у те к ш ерүү үчүн тек шерүү
и штери

ко лдо нула т,

г рам ма ти ка лык та лдоо

а лардын

м а зм ун уна

кир шгизи ле т.
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2

д ен

ашы к

эм ес

Ж ак шы

ж ети шке н

жо гор ула ты лг ан,

ти лд ик

ок ууч ула рг а
өнүг үүнү

к ыйынч ылыг ы

та лап

кы лган

кош ум ча

тап шырм а лар с ун уш та ла т.
Конт ролду к көчүрүү , дик тант с ыяк туу эле
ж ана п унк туац ия лы к ык тар ын,

о рфо гра фия лык

эр еже лерин билүү

жөндөмдөрүн

тек шерүү гө кы зм а т кы ла т. Ошондой эле , контро лд ук кө чүрүүдө ,
ба сы лг ан текс тти көчүрүү , сүй лө мдөрдүн ч ек ара ларын
oрфо гра мм а ларды анык тоо , те кс ттин бир бө лүг үн

таб уу,

жа за билүү

тек шер иле т.
Ко нтро лд ук кө чүрүү гө жо го лгон тын ыш бе лг илери

м ен ен

ыр аа ттуу те к с ттер с ун уш та лат.
Ба ян дама (ок утуу) ж а зуу к ө ндү мдөрүн к а лып та н уус ун с ыноо
бо луп

с ана лат,

тек сттин

н еги зги

ма зм унд у

а чып

көрсө түү

жөндө мдүү лүгү , тү шүнүп н еги зг и ой лор ун ка лтырба стан б ерүү
жөндө мдүү лүгү; эн е ти ли нин эре же лерин урм а ттоо

мен ен ж азуу

түрүндө ай тып берүү нү уюш тур уу.
Ба ян дама үчүн так с юж еттик
кы ск ача

лини я б аяндоо

те кс т с ун уш к ы лына т. Бар а -б ара ,

мүнө здөгү

жөнөкө й сып а ттама

тек с тти п айда лан ууг а бо ло т - пей за ж, пор тре т ж .б .
Те ст т ер - с танд арттуу эм е с ок уу к ы рда а лда ө з би ли мин
ко лдон уу

м ү мкүн чү лүгүн

түзүү

кө лө мүн

а нык тоо

бо юнча

тек шерүү нүн дин ами ка лык түрү .
Са нд ык баа берүүнү н өз гө чөлү кт өрү ( баалоо )
"5 "

( "эң

жакшы")

к ана аттандырарлык та н

–

та ла птарды

а ткаруу

д ең г ээли

о луттуу ж о гор у: а зыркы жан а м ур унк у

ок уу м а тери а лдан да к ата лардын жок туг у; бир ке мчи ли ктен а шык
э м ес; б аяндоо ыра а ттуу ж а на толук .
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"4 " ( "ж акш ы") - а тк ар уу та лап тары

к ана аттандыр ар лык тан

бир дең гээл жогор у: кош ум ч а матери а лды п айда ла н уу, с ур оо лор го
жооп то лук жан а ыра аттуу

ч агы лдыры лган; пи киринин көз

к аранды сы здыгы, та лк уула н ып ж аткан ма се леге өз м ами ле синин
ч агы лдыры лы шы .

а зыркы ок уу м а териа лд арын ан

2 - 3 к а та лар

ж е 4 - 6 ке мчилик тер ; ө ткө н ма те риа лда р бо юнч а 2 ка тадан ж е
4к ем чи лик тен аш ык эм ес;

м атери а лдын

ло гик а лык б узуула ры

бар ; о к уу м и лде тти че чүүгө туур а эмес ы кма ларды ко лдон уу;
м а тери а лды ча гы лдыр ууд а гы к ээ бир ка та лар .
"3 " ( "кан аа ттандыр арлы к" ) - б елг илүү
ш айк еш

ке лүүнүн

мини ма лдуу

м а тери а лдарын 6 ка тад ан
ок уу м а териа лдар ын

аткар уу та лап тарын а

д е ңг ээли;

уч ур д агы

ок утуу

ашык же ор унс уз 10к ем чи лик; ө ткөн

5 ка тада н көп эме с ,

а шп ашы кер ек; ло гик анын кээ бир

8 ке мчи ли ктерн

б узул уус у;

та лк уула н ып

ж аткан с уроон у а чык тоо то лук эм ес .
"2 " ( "жа ман ") – та лаптарды

аткар уу к ан аа ттандыр ар лык тан

бир д еңг ээл төмөн: көп уч урд а азыркы о к утулуп ж аткан м атериал
бо юнч а

6 ка та

же 10 к ем чи лик тен көбү бар; өткөн м атериал

бо юнч а ор ун с уз 5 ка та

ж е 8 ке мчи лик ; тек сттин логи касы

б узулг а н; та лк уула н ып ж аткан с уроо н у
то лук

эм ес ,

а чык та лган эме с ж ана

тек с ттин не гизги жо болор у эч к анда й так та лган

э м ес ж е туур а эм ес .
Кыр гыз/ ору с т и л ин ен жазу у иши н баалоо .
К ОБ о куу чулар үчү н:
1 -клас с
Ди ктан т
1825

а) тек с т орфо гра фия лык к ата лары жо к жазы лг ан ;

"5 " -

б ) б ир оң доо же техни ка лык ка та бар;
"4 " –

а) 1 -2 орфогр афи ялык

же 2 -3 техни ка лык к ата

к етири лг ен;
б ) 3 төн а шык эме с - тү зөтүү лөр ж е чийүү лөр бар;
а) 3 -6 орфо гра фия лык

"3" -

к а та ж е 4 -6 техни ка лык ка та

к етири лг ен;
б ) 5 те н ашы к эме с - тү зөтүү лөр ж е чийүү лөр бар;
"2 "

-

6

дик тантка

ор фог рафи я лык ,
ко юла т

6 -7- техник а лык

(бирин чи

к ла сс тын

ка талары

б ар

ок ууч ула рын а

"2"

ко юлб айт)
Э скер түү :
бир ка та, ошо л эле бир сө здө к ай та лан ып к е тири лсе 1 к ата
к атары сан а ла т, а л эми ар к анда й сө здөр гө бир эле эре ж ег е ка та
к етири лсе

эки к ата деп сан а ла т.

2 -4- кла сст ар
Гра ммат ика лык т апшыр малар
"5 " - ка та жок .
"4 " – 3/4 к ем эм ес тап шыр ма туур а аткары лган.
"3 " - к еминд е 1/2 тап шырм а

туур а аткары лган .

"2 " - бү т иш туур а эм ес а ткары лг ан же тап шыр ма такыр эле
а тк ары лг ан эме с

болсо .

Ба яндама жа на дилба ян.
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"5" - эгер ж азуу те м аг а ( те кс тке ) то луг у м е нен туур а ке лсе;
1 тү зүмдүк турук с уз к а та ке тири лсе (сө здөрдүн ыр аа ттуулуг у
б узулг а н уч ур , а ттарын а лма ш тыр уу ж .б .) , 1 - сти ли сти ка лык к ата
бар .
жа зуу

"4 " -

ж а лп ысын ан тем анын а тын а ( те кс тк е) ы лайык

к е лс е; 1 -2 сүйлөмдү к ур ууд а жа на сө здөрдү ко лдон ууд а ката
к етири лсе ,

1 -2 орфо гра фия лык к ата бо лсо .

"3 " - баян же ди лб аян жа зууч ун ун те к сттин ен ( те мад ан )
ч еттөө лөр б ар бо лго н, сүй лөм тү зүлү шүндө гү 3 -4 к ата лар ж ана
сө здөрдү туур а эм ес ко лдонго н,

3 - 5 орфо гра фия лы к

к атасы бар

ж азууг а к оюлат.
"2 " - д илб аян те ма га ( те кс тке ) да л ке лб ес е, сүй лө м к ур ууд а
о луттуу

к а та лар б ар , сө з пайда лан уу ч е не мдер ине

о луттуу ч е ттөөлөр бар ,

к ара ганда ,

6да н ашы к орф огра фия лык

ката

к етири лг ен.
Эг ер ди лба янда
бо лсо , б аа 1 -баллг а

5 - тен ашы к техни ка лык ка та

к етир илге н

а зай ты лат. 1 -4 к лас стардын ок ууч ула рына

ж азуу ч ы г арм алары ү чүн жам ан ба а ко юлба йт, бирок зары л
бо лго н о к ууч ула р м енен жек еч е и ш жүргү зүү к ере к .
Э скер түү :
Ба шта лгы ч ме кт е пте и ш түр лөрү ок утуу м үнө здө экени н эс ке
а лы п,

к ана аттандыр ар лык

эм е с

ба алар

ди лб аяндары на ж ана б аянд ама лар га коюлат.

Ке пт и өнүк түрүү
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"кө зө мө лдөө"

Ба арлаш уу к ы рда а лын с езе би лүү: к айда ким мен ен , эмне
м ак са т м енен

ба ар ла ш уун у и ш ке ашыр уу. Д и ало г түрүндөгү

к еп ти п рак тик алык ө здөш түрүү . Өз

пикирин би лдирүү . Ок уу

кырд аа лд арында жа на күнү мдүк б аар ла ш ууд а к еп этик ети нин
э реж е лерин

ө здө штүрүү

( са ла мда ш уу,

к оштош уу,

к е чирим ,

ыр аа зычы лык , сур оо -та лап м енен к айры луу) .
С ур оолор го

оозе ки ж ана ж а зуу ж ү зүнд ө так ж ана то лук

жооп берүүнү өздөш түрүү . Оо зе ки
жооп

ди ало г ун тү зүү .

к анда й

тем а

бо юнч а

ө здөш түрүү .

жан а ж азуу тү рүндө с уроо -

К епти н ар к анда й түр лөрүн ко лдон уп ар
оо зе ки

( ба яндоо ,

м оно лог

ай туун у

с үрөттөө) .

иш

ж үзүндө

С юже тти к

сүрө ткө

с уроо лорд ун ж арда мы бая ндоо мүнө зүндө гү

ок уя ларды түзүү

ж ана ж а зуу ( с уроо лор , сүй лө мдөр түрүндө); да яр
с юже тти к

ок уя

Аӊ ге ме лер ге

түзүү

(с уроолор ,

сүрө ттөө

м а тери а лдары м ен ен

жай

п лан менен

сүй лө мдөр

эле мен ттерин

түрүндө) .

кир ги зүү .

оо зе ки жооп тү зүү (ок уу

Окуу

ж а на и шкер

ти линин сп ецифик асы ) .
Те кс т.
м аа ни лик

Те кс ттин

бе лги лери .

бири мдиги .

сү йлө мдөрдүн

ти зме ги .

Те к стте ги

Тек сттин
Тек сттин

сүй лөмдөрдүн

н аа мы .

(аб зацтардын )

Тек сттеги
бө лүк төрүнүн

ти зме ги . Тек с ттин тү зү лү шү боюнч а ар тарап туу и ш: н аа м ко юу,
сү йлө мдөрдүн , тек с ттин бөлү ктөрүнүн
Те кс т п ланы . Бери лген тек стке план
Тек с т

түр лөрү:

ба яндоо ,

(а бзацтардын ) тар тиби .

түзүү .

сүрө ттөө ,

ой

жү гүртүү ,

а лардын

ө згө чө лүк төрү. К а т жан а к уттук тоо с ти лдер и ме нен та аныш уу.
Өз тек стин жан а так , туур а , ж ана жа зуу к е бинин көр көмдүү лү гүн,
ба йлыгын , эре же лерин эс ке а луу м е н ен туур а тү зүү, б ери лген
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тек с ттерди туура лоо; тек сттерде синон им ж ан а ан тони мдерди
ко лдон уу.
Изложен ие

ж ана

б аян

жөнүндө

тү шүнүк .

ж етек чи лиги а лдынд а , ж ам аа т м ен ен чог уу

М уг а лимдин

д аярд а лг ан п лан

бо юнч а и зло жени е жа зуу. С үрө т жан а сүрө т с ерия сы бо юнч а
то лук жа на так ба ян жа зуу ( с очин ение ) .
Ок уу .
Үн

чы гарып ок уу. М уун д ук

а кырынд ап ө түү
тек с т

та ан ууг а

ок ууд а н бүтүн сө здөрдү ок ууг а

(же ке че ок уу ырг акк а ы лд амды гына ы лайы к) ,
мү мкүнчү лү к

берүү

а кырындык мене н көбөйтүү . Тыны ш

мен ен

ок уу

ы лда мды гын

б елги лер ин е ы лайык ба сым

ж ана тыны м чене мдер ин са ктоо м ен ен ок уу.

Тыны ш бе лги лерин

ба сым м ене н белг илеп о к уу,

э ре же лерин о к уу. и нтон ация -ре лиз

м ен ен

И чи нен

сүй лө мдөрдү

чы гар ман ын
ж етки лик түү

ок уу.

ма ани син тү шүнүү (
чы гар ма лар

ок уу.

Ичин ен

ок уп ,

кө лөмү ж ан а жанр жа гынын

ко лдон ула т) .

Те ксттен

кер ектүү

м аа лы ма тты табуу ж өндө мү. Тек сттин ар ка нда й түрлөрү м енен
и штөө . Тек сттин ар

канд ай түр лөрү жө нүндө

ж а лпы түшүнүк

а луу: көр көм , ок уу, и лим ий -поп улярд уу, а ла рды

са лы штыр уу.

Те кс ттин б ул түр лөрүнүн мак сатын аны ктоо . Элдик фольк лордук
тек с тин өзгөчөлүк төрү . тек сттерд и сүй лөмдөрдөн а йырм алоон у
пр ак тика лы к ө здө штүрүү .

Китеп ти

а ты

жана

көр көмдө лү шү

бо юнч а ма зм унун бо лжо лдоо .
Те кс ти ө з а лдынч а
а ларды а тоо .

м аа ниси ж а гынан бөлүктөргө бөлүү ,

М аа лы ма ттын

би лүү . Жа ма аттык

та лк ууг а

ар канд ай түр лөрү м енен и ш тей
ка ты ш уу:

с уроо лор го

жооп

бере

би лүү , тем а боюнч а жо лдош тор ун ун сө здөрүн уг а б илүү , аӊге ме
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уч ур ун д а тек с тти колдо н уу

а ркы луу то л ук тоо. Көр көм

жана

м аа лы мдооч у м атери а лдар м ене н иш төө .
Биб лиогр афия лык мад ания т. К ите п ис к усс твон ун ө згө чө түрү
к атары . К итеп зар ыл болгон билим дердин б ула г ы к атары . Ки теп
ок уу, к өр көм , спр аво чна я. Ки теп тердин
ба ш

сөзү ,

б ашкы

бе т,

а ннотаци я,

эле мен ттери: м а зм уну,
и ллюс тра ция .

Китептеги

м аа лы ма т түр лөрү: и ли мий , көркө м ( тыш кы көрсө ткү чтөр та ян уу
м ен ен ки теп тер , м аа лы мдооч у м атери а л) .
К итептердин

тип тери

(б асы лм а лардын ):

ки те п -чы гар ма ,

жый нак -ки те п, сочи нени е лер -жыйн агы , м аа лы мат басы лма лары
Ок улг ан

м атери алд ын

ма зм ун у,

б а атыр лардын

жүрүм -

тур ум ун а түр ткү бо лгон н ерс елерди түшү нүү, ад еп мор алдык
ч ене мдер жа гына н

та лдоо и штери . «Ме кен » түш үнүгүн с езүү , ар

түрдүү элдердин ада бий элдик ч ыг арм а ларында гы
к аар манд ардын ,
би лүү .

ө лкөнү

сүйүү

Чыг арма лардын

ж ана

сө з

та лдоо

ай каш тарын

(ок утууч у

түшүнү ктөрдүн о кшо штуг ун

б аа тыр лары нын

Те кс ттерде ги к аар ма ндарды ,

м ү нөздө мөсү .

ок уя ларды мүнө здө гөн

таб уу.

м ен ен ),

иде я лардын ,

Ка арм анда рдын

там га

иш

жүрүм - тур умун

жүйөлөрү

К аар манд ардын а на лог ия бо юнча же те скер исинч е
Авторд ун ка ар ма ндар га м ами лесин те кс тти

сө здөрдү
ба янда лат.

с а лыш тыр уу.

та лдоон ун н еги зинде

а нык тоо.
Баа тырдын , каар ма ндын

мүнөздөмө сү . Баа тырдын

мүнө зү

пор тре т, и ш - арак еттери ж ана сөз ар кы луу б и лдири ли ши . Көр көм
тек с ттин

ар к анд ай түр лөрүн ө здөш түрүү: толук , танд ап ж ана

кы ск а ( не ги зги ид ея лары ) .
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Бери лген

тек с тти

ай тып

берүү

м үнөздө мөсү (ка арм ан жөнүндө
берүү чү

н еги зги

сө здөрдү

:

чыг арм а

к аарманынын

а ӊге ме тү зүү гө мүм күнчү лүк

тандоо ) ,

( текс ттен о к уянын орд у жө нүндө

ок уя нын

орд ун

сүрө ттөө

а ӊг еме тү зүү гө мү мкүнчү лүк

берүү чү н еги зги сөздө рдү тандоо ) . Ок уу, и лим ий -поп уля рдуу
ж ана б ашк а текс ттер мен ен иштөө .

Ок уу, и ли мий -по п улярд уу

ж ана б ашк а тек сттердин ө згөчө лүк төрүн а нык тоо .
Те кс тти

бө лүктөргө

бө лүү ,

м икро те ма ларды

анык тоо ,

ө зөк түү жан а таяны ч сө здөр .
Те кс тти ө зөк түү жан а та яныч сө здөргө , мод е лге , сх ем а лар га
тая нып ай тып берүү . анык тоо .

Те кс тти

то лук

ж ана

кыс кача

а йтып б ерүү . ( тек сттин ма зм ун унд агы н еги зг и ойд у бө лүү м енен) .
Сүй лөө (оо зеки бай лан ыш ма дани яты)
Ди а логд у

к еп тин түрү катары

к абы л алуу. Д и а логдо гу

ба ар ла ш уун ун ө згө чө лүк төрү: с ур оо лорд у тү шүнүү, а ларг а өз
а лды нча жооп берүү , жан а тек ст бо юнча с уроо лорд у б ерүү;
м ае ктеш тин сө зүн бөлбө й, к ун т к о юп уг уу ж а на сы лы кты к менен
та лк уула н г ан м ас е ле
көр көм ,

бо юн ча өз ой -пи кирин айтуу ( ок уу те к сти ,

и лимий -таанып

би л үүчү

тек с т) .

Ок ууд а н

ты шк аркы

ба ар ла ш уу ш а ртынд а сө з этик еттин эр еж е лерин ко лдон уу.
Сө з

м енен

иш төө

( сө здүн

тү здөн -тү з

ж ана

к айм ана

м аа ни лерин , жан а бир неч е маа ни лерин таан уу) , а к ти вдүү сөз
ба йлыгын

ак тивде штирүү.

Ж азууч ун ун

Мо ноло г

оозе ки

тек стине тая нып , с ун уш та лг ан те ма

кеп

ка тары .

бо юнч а , же

с уроо го жооп түрү (форм асы ) боюнча ч ака н моно ло г айтуу.
Те кс ттег и н еги зг и ойд у би лдирүү . Ок уу ж ан а

көркө м те кс ттин

ө згө чө лүгүн эске а луу м ен ен укк ан же ок уг ан те кс ттин ма зм ун ун
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а йтып

берүү .

ба яндоо)
берүү .

Таа сир лерди

ба янда мад а (сүрө ттө мө , арг ум ент,

( тирич илик , өнөр иш инен , көркө м чы гар мад ан) ай тып
Өз

аӊг ем есинин

п ланы н

би лдирүү сүндөгү ө згө чө лүк төрдү
( синони м ,

ан тони м ,

са лы штыруу)

кур уу.

Мо нолог

эске а луу м ен ен тил көркө м
к ар ажа ттарын

тандоо

жан а

ко лдон уу .
Жазу у (жаз уу ке бини н ма дани яты)
Ж азуу эр е же лери: чы гар манын м а зм ун у
к е лиши

(тем анын

м үнөзү )

көркө м

ч агы лы шы ,

ок уян ын

к ара жа ттарды

ба ш а тын а туур а

орду,

б ери лг ен

к а арм андардын
те мад агы

мини -

со чине ние лер де , аң ге ме лерде п айд алан уу ( с а лыш тыр уу) .
Ба лдар дын ок уу чөйрө сү
Ата -м екен адабия тынын клас сик а лык чы гар ма лар ы, б алдар
ад абия тынын к ла сси ка лы к ч ыг ар ма лары , псих ик а лык
к еч еӊде ген

өнүгүүсү

( ПӨК ) к енж е ме кте п ок ууч ула р ынын к абы л а лус уна

ж етки лик түү зам анб ап а та мек енди к жан а ч ет өлкө лүк адаби ятт ын
чы гар ма лары .

К итептердин

ар

канд ай

түр лөрү:

тарыхый ,

ук м уш туу ж ор уктар жөнүндө , илим ий -поп уля рдык , м аа лы ма ттык э нцик лоп едия лык ад абия т; ба лдар үчүн м е зги лдүү бас ылма лары
( тандоо аркы луу) . Ба лд ар ү чүн ок уун ун н егизги те ма лары: ар
ба шк а элдерди н ф о льк л орд ук чы гар ма лары , м ек ен , ж ара ты лыш,
ба лд ар , жаныб ар лар , эм ге к, туура мен ен туур а эм ес , ж акшы жана
ж ам ан и штер жөнүндө чы гар малар , кү лкү лүү чы гар ма лар . Адабий
проп еде втика

( иш жү зүндө ө здө штүрүү ) , көркө м адабий к ептин

м аа нисин анык тоо , тек с ттин

нар кын анык тоо үчүн ( м уг алимдин

ж арда мы мен ен) көр көм сө з кар аж аттары н билдирүү: синоним ,
а нтони м , с алы штыр уу.
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Адаб ий түшүнүк төрдөн
( ай тып

б ерүүчү) ,

с юж ет,

б агы т а луу: көр көм чы гар ма , а втор
тем а;

чыг арм анын

к аар маны ,

анын

пор тре ти , к еп , кы лык -жор ук тары , ой лор у ; ж а зууч ун ун к а арм анга
бо лго н ма ми ле си . Проза жан а по этика лы к сө з, та ан уу, а йыр ма лоо,
по эзиянын өзгөчө лү ктөрүн бөлүү (ритм , уйк аш ты к) . Фо льк лор
ж ана а вторд ук көр көм чыг арм алар ( айырм а лоо) . Чы гар ма лардын
ж анрдык түрдүүлүгү . Ки чине

элдик форм а лар ( бе шик ы р лары ,

ба лд ар ыр лары, н акы л сө здөрү, ж аңы лм ач тар , таб ыш мак тар ) та ан уу,

а й ырма лоо ,

( жаныб ар лар

жөнү ндө,

Жо мок тун

көркө м

( компо зиц ия) .
–

не ги зги

жа нрлары

м а ани син

тур муш тук ,

анык тоо .

с ый кыр луу

ө згөчө лүк төрү:

ж о мок тор ).

лек сика лы к ,

к ур улуус у

Ад абий ( а вторд ук ) жомо к. Аң ге ме , ыр, та мси л
жөнүндө

н еги зг и

тү шүнүк ,

к урул уш

к ара жа ттарынын ө згөчө лүк төрү . Ок ууч ула рды н
ар ак еттер и

Жомок тор

(адаб ий

чы гарм а лард ын

ж ана

сөз

ч ыг арм ачы л иш -

не гизинде )

ок ууч ула рдын

чы гар ма чы л иш -ар ак ети нде адабий чыг арм анын тек с тти че чм е лөө:
ро лдор ме нен окуу, и нс ениро вка, др ам а тизация; оо зе ки сөз мен ен
сүрө ттөө , ө згөртү лгө н те кс т мене н и штөө нүн ар ка ндай жо лдору,
ж ана а ларды п айд алан уу ( с еб еп - бе лг илөө чү байлан ыш тарды , иш ч ара лардын
с ак тоо) ;

ти зм ег и:

соч ине ние

и ш - ара кеттерди
эле мен ттери

и шк е

мен ен

аш ыр ууг а

п ланды

и злож ение ,

адабий

чы гар ма га нег изде п өз текс тин түзүү (ок шош тук бо юн ча те кс т),
сүрө ттөрдүн

чы гар ма га и ллюстраци я лоон ун не ги зинд е же ж еке

тажры йбанын н ег изи нде көр көм сүрө ттө лүш төрүн түзүү .
Адаб ий о куу
Ар бир к ла сс та гы «Ад абий о к уу» пр едм етинин м а зм ун у
и штин

ба гыттарын

ча гылдыра т

к ам тый т:
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ж ана

тө мөнкү

н е ги зги

бөлү ктөрдү

Ба лдар дын ок уу чөйрө сү .
Ок уу те хни ка сы .
Ок уп

ж ана

угуп

жа тк ан

учур да

ок уп -

тү шүнүүнүн

ык ма ларын к алып тандыр уу, о к уу иш мердүү лү гүнүн түр лөрү.
Ок улг анды

эм о циона лды к жа на эстетика лы к с е зе би лүү .

Те кс т та лдоо эле ме нттери .
Адабий про педевтика .
ок ууч ула рдын чы гар ма чы лык и ши (ад абий чы гар ма лардын
н еги зинд е) . Оо зе ки жан а жа зуу ти лин өнүк түрүү.
Прогр ам мад а
ок уус ун ,

б а лдардын

с абак та н

жан а

ө з а лдын ча

үйдөн

ты шкаркы

о к уун у

саб ак та н

уюш тур уу к а р алг ан , б ул о к уун ун н ег изги ө згөчө лүгү
с аба ктарда

ок ууч ла р

хр ес то ма ти я

ба лд ар ки теби м ен ен иш те ше т.

китеби

м ен ен

б ул
эме с,

с аб ак тан тыш кар кы ок у у

с ис те ма сынын не ги зги өзгөчө лүг ү ба лд ар "ок уу к и тебинин
ич инде"

ок уш ат,

б аш кач а

а йтканд а

уш ул

б ө лүмдүн

ж азууч ула рынын о к уя ларын же ыр ларын , по ве с ттин
ки тебине

кир бе й

ка лган

баш ка

Ош ен тип , көркө м чыг арм анын

бө лү мдөрүн

ж алпы

ок уу

ок уш а т.

то лук к абы л а л уу

принц иби ишк е а ша т. С абак тан тыш каркы о к уу с аба ктарында
ар бир бө лүм

бо юнча

ок уу иш тер и аяк тага ндан кий ин

ө ткөрү лө т. Бул с аба ктарг а ч ыг ар ма ларды

ж ана те ма ларды

тандоо – м уг а лим дин ж еке иш и. Ар бир ок уу ж ылдын ая гына
к ара та

өз

ти зме си

а лдын ча

о к уу

көрсө тү лөт,

ү ч үн

а ларды

ки теп тердин
к ла сс та н

болжо лд уу

ты шк аркы

ок уу

с аба ктарынд а колдон ууг а бо лот
Ок уу к и теп терин е кир ген б ардык ыр лар

ж аттоо

үчүн

с ун уш та лат, о шондой эле м уг а ли мдин та ндап а луус у б о юнча
про заны н

ч акан

(3 -4

сүй лөм дөн
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7 -8

сүй лө мгө

чейи н )

ү зүндү лөрү . М уг а лим

ү чүн жа ттоо ыр лардын с аны ж ана

кө лө мү ө тө чоң көрүн гөн бо лсо, б а лдар ө з тандоос у м е нен 2 3 ыр жа тта са боло т.
Адаб ий ок уу с а ба ктары бо юн ча о к уу и ш - арак е ттеринен
( же миш түү ок уу техно ло гия сы)
к ам сы з кы лууч у те хно лог ия
ок ууч ула рдын

туур а ок уу и ш м ердүү лүгү н

нег иги бо луп с анала т, а л

ок ур манды к

жа ш

ко мпе тенци ясын

к а лып тандыр уун у к а м сыз кы ла т.
Те кс т

ме нен и штөөнүн технолог иясы

үч эта пты

к ам тый т.
I этап . Те кс т мен ен ок ууг а че йин иш төө .
Ан тиципа ция ( кү түү , а лдыда гы ок уун у п ро гно здоо ).
Те кс ттин

се мантик алык ,

те ма тик а лык ,

эмоцион алд ык

ба гы тын а нык тоо , ан ын к аарм андар ын чы гар манын ата лышы
бо юнч а

ба са

сө здөрү ,
тая нып

бе лги лөө ,

тек с тти

ок ур манд ардын

иллюста ция лар

да ярдыгы н

ж азууч ун ун
мен ен

а ты - жөнү ,

м ур унк у

түйүндүү

та жрыйба сына

иш төө .

ок ууч ул а рдын

эс ке а луу м е не н саба к ма кс аттарын и штеп чыг уу

( ок уу, ум тул ууч ул ук , эмоцион а лдык , п сихо логи ялык ) .
I I этап . Ок уу уч ур ун д а
Те кс тти

а лг ач кы

к ур агы на

ж ана

ы ла йык ,

өз

ар а ла ш

ок уу

к абы лдоон у
түр лөрү

ж ек еч е

те кс т ме нен и штөө .

ок уу.

о к ууч ула р дын

ө згөчө лүк төрүн

алдынч а ок уу к ла сс та
( м уг а лим дин
м уг а лим дин

бо юнча ,

Ок ууч ула рдын

ан ге менин
м а зм ун у,
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мүнө здөмө лөр үнө
бо юн ча ) .

м е нен ,

ж арда мы

н еги зги

ба ар ла ш уун ун

мен ен )

эмоцио на лдык

ба ш тап кы бо жом олдор ун туур а лоо .

ж аш

ок уу, уг уп ок уу, ж е

та ндоос у

тандоос у

текс т,

түсү

а нык тоо.
бо юнч а

Те кс тти к айра ок уу. Ж ай "ой лон уп " к айра -ок уу ( те кс т
ж е анын айрым ү зүндү лөрүн). Те кс тти та лдоо (ык ма лар:
тек с т аркы луу ж азууч у м е нен ди ало г , ок улг ан тек с т боюн ча
а нг еме лешүү , т үйүндүү сөздөрдү бө лүү ж .б. )
Те кс ттин

ар

б ир

с уроо лор ун ко юу.
м а зм ун у бо юнч а

ма ани л үү

бө лү гүнө

Ок улг ан текс тти

түш үндүрүү

ж а лпы лоо.

Те кс ттин

ж алпы лоо с уроо лор ун бер үү . Те кс ттин кээ

бир ү зүндү лөрүн ө к айры луу. К өркө м ок уу.
I I I- этап . Ок улг ан

текс т м енен иш тоо .

Те кс т бо юнч а тү шүндүр үүчү (ма ани лик ) ма ек . Ок улг ан
тек с тти

жа ма аттык

по зици ясын
Те кс ттин

та лк ууло о ,

окур м андын

дис к ус сия .

Авторд ун

ч е чм е л өөсү м енен с а лыш тыр уу.

не гизг и ма ани син нег изги ид ея лар жый ындысын

а нык тоо жан а иш теп чыг уу.
Ж азууч у

м ен ен тааны ш уу. Ж а зууч у

туур а луу о к уя.

ж азууч ун ун и нса ндык сап аттары жөнүндө сүйлөш үү . Ок уу
ки тебинин м атери алы, кош ум ча б ула ктар м енен и шт өө .
Ата лыш ы

м ен ен

иш төө

и ллюс трац ия лар .

м аа нисин та лк ууло о . Ок ууч ула рдын
к айры луус у.

о к ур м андын

кө з

Ата лыш

даяр и ллюс тр ация лар га

к ара шы

мен ен

с үрөт чүнүн

кы я лдан уу,

м а зм унд у

к атышы .
Ок ууч ула р дын

( се зи мдер ,

түшүнүү , көр көм түрү ) ок урм андык и шм ердүү лүк тар ма гына
тая нг ан чыг арм ачы лы к тапшыр ма лар .

Мат емат ика жа на инфор матика
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К ОБ

ок ууч ула р

үчүн

б аш талгы ч

м ек теп те

к ур с ун ун не ги зг и ма кса ты , окууч ула р дын

м а тем а тика

тур ук туу эс ептөө

жөндө мдүү лүк төрүн , ма се ленин ш ар тын та лдоон ун , анын айрым
ко мпон енттер инин ор то с унда гы б ай ланы шты аны ктоо , ма се лени
ч ечүүнүн туур а жо лун таб уу ү чүн о к ууч ула р дын
жөндө мдүү лүк төрүн , кө ңү л б ур уус ун ,

м а те ма тик алык

эс ке тут уус ун ,

к абы л

а луус ун , ой жүгүр түү , логи ка лык с алыш тыр уус ун , клас сифи кация ,
с ериа ция ,

кор утун д уларын

өнүк түрүү гө

с а лым

ко ш уу

б о луп

с ана лат.
К ОБ

ок ууч уларды н

ма тем а тик алы к

иш -көр гө змө -

кы ймы лда тк ыч , к өргө змө -к айма на , оо зе ки ж ан а логи ка лык ой жү гүртүү өнүгүүсү нө өбө лгө тү зөт. Бул а бс тра кттуу ж а м аа ттык
ш ар ттарды

түзүү

ж ана

бе ке мдөөгө

мүм күндүк

берет,

м а те ма тик алык сө з б ай лык ты , түшүнүү ж ана та таа л логи ка лык г рам ма ти ка лык к ур улуш та рды па йда лан уу

ө нүктүрүүгө са лы мын

ко шо т.
М а тем а тика

саба ктары

бай коо,

элес те тип ,

чы гар мачы лык

м ен ен иш теп , өз а лдынч а иш төө ык ма ларын үйрө түү өзүн -өзү
ба шк ар уу к өндүм дөрүн ка лып тандыр уу ү чү н са лы м кошо ала т.
М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
 м а те ма тик алык м ас е ле лерди че чүүдө логи ка лы к ж ана
а лгори тмди к иш уюш тур уу;
 ко юлган м ак са тын а жан а аны иш ке ашыр уу ш а рттарына
ы ла йык

иш -арак еттерин п ланд аш тыр уу;

 н атый жа бо юнч а а кыркы

жан а кад амд ык кон тролд у иш ке

а шыр уу;
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 м ас е ле лерди че чүү үчүн и ш - ара ке ттердин ы км а ларды жа на
н атый жа сын

айыр ма лоо;

 м ак са тк а же түү үчүн

жо л тандоо;

 о луттуу н е ги зи бо юнч а с алы ш тыр уу ж а на к лас сифи каци я
( ми с, об ъек ттер , с андарды , гео ме три ялык ка лы птарды );
 эле мен тарды к ма се ле лерди ч ечүүдө ж алпы ыкм алар;
 м а те ма тик а саба ктарынд а

м а те ма ти ка лык ж ана

пр ак тика лы к м ас е ле лерди че чүүдө , ми са лы дүкөндөн эс ептө ө
с ыяк туу, өнө ктө штөр мен ен иштөө жөндөмдүү лү гүнө ээ
бо луш а т;
 пр ак тика лы к милде ттерди и шк е а шыр ууд а ма те ма ти ка лык
к еп ти аң - се зи мд ү ү пайд а ланы ша т.

М а тем а тика нын ба ш тап кы к ур с унд а н атур а лдык с ан тү шүнү гү
борборд ук тү шүнүк төрдүн бири бо луп с ана ла т. Бул тү шүнү ктү
к а лып тандыр уу ок утуун ун д ээрлик б ардык уб аг ында
а шыры ла т.

Бул

түшүнү к

пред ме тти к

көп түктөр

жү зөгө
м енен

иш

жү зүндө и штөөнүн

на тыйж ас ында а чы ла т; за ттарды эс ептөө ,

кө лө мдөрдү өлчөө

уч ур ун да . На тыйж ада , " сан" түшүнү гүнүн

м а те ма тик алык м оде лин к ур уу ү чүн үч ы кма а чы ла т: санды к с ан,
ир еттик сан , с ан кө лөмдөрдү ө лчөө бирди ги к атар ы.
С ан түшү нүгүн к а лып тандыр уу эс еп төөнүн онд ук си стем асы
түшүнү гүн

к а лып тандыр уу

м е н ен

тыгы з

ба йланы шкан .

Бул

проц ес с ном ур лоо ж ана н атур а лдык санд ар ме не н ариф ме тик алык
а ма лд арды

а тк ар уу

Нум е рац ияны

изи лдеп

ж үргү зүү
ж атканда

тур ум д ук онд ук си стем асын

уч ур унд а

да ,

о к ууч ула рдын

иш ке а шыр уу ж ан а

к атышын а б агытта лг ан .
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к а лыптанат.
иш -ар ак еттери
бирдик тердин

М а тем а тика нын
т үшүнү гү

б аш та пкы к урс ун да ариф ме тик а лык ам а лдар

м аани лүү ор унд у ээлей т. Ар бир ариф ме тик а лык

а ма лдын м аани си об ъек ти лери н топ тор у бо юнча иш -ар ак еттерди
а тк арып , б елги лүү бир ти еш е лүү б е лги лерг е жа на тер минд ерге
тая на т. Ар бир изи лдөө -и ши анын
С анд ар

ме нен

мү мкүнчү лү ктөрүнө кар а ла т.

ари фм ети ка лык

ам а лдарды

көбөй түүнүн ж ан а ко ш уун ун ж ад ыба лдары
э элей т. Алардын

и зи лдөөдө

м аа ни лүү ор унду

бек ем өздөш түрү лү шүн к ам сы з кы луу ү чүн ,

бирин чиден , эсте п к а луу ү чүн

б а лдар га ма кс атты өз уб а гында

а нык тоо, экинчиде н, дээр лик ар бир саб ак та маш ыг уу м ү нө зд өгү
ок утуун у уюш тур уу. Ба лдар үчүн кара лган та пшыр ма лар көп
түрдүү лүгү мене н айыр ма ла нып ж ана к лас с тын б алд арын
и шине ар а ла ш ууг а тартуу к е ре к.

бүт

ба лд ардын кы зык чы лык тарын

и шке ашыр уун у, ошондой эле пи кир лер ар түрдүү к араж а ттар
м ен ен жард ам берип , и ш ы км а ларын , түрлөрү н ко лдон уу к е рек .
Баш та лгыч

м ек те птин ма те ма тик а к урс ун да , а лб етте, абдан

м аа ни лүү болуп м а те ма тик анын
а нын пр ак тика лык
Ба шкы

не ги зги мый за мдары га на эм ес,

тирк еме лери

эке нин б елги ле й к етүү кер ек .

нер се - б ул мый за мдарды оо зе к и жан а ж азуу ж ү зүндөг ү

э с ептөө лөрдү ,

ө лчөөлөр дү

а тк арып жа тк анда ,

м ас е ле лерди

ч ечүүнүн жүрү шүндө ко лдон ууг а ба лд арды о к утуу за р ы л. Оо зеки
э с ептөө ыкм а лары үйрөнүү үчүн ар к андай м а тери а лдык ж ана
с им во лд ук мод елдери п айда ланы ла т.
С тандар ттын
м а те ма тик аны

та лап тар ын а
и зи лдөөдө ,

ы лайык

а ӊ - се зимдүү

ба шта лгыч
бе ке м

ме ктепте
эс ептөө

көндү мдөрүн к алып тандыр уу к е ре к , к ээ бир уч ур лард а , а ларды
а втом атташ тыр ууг а а лып ке лиш к ере к.
Эс ептөө
м а те ма тик анын

көндү мдөрүн
к ийин ки

м аа ниси ,

бө лү мд өрдүн
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а ларс ыз

ок ууч улар

мазм ун ун

ө здөш түрө

а лб ай т экени нде г ан а эме с . Алар бо лбо со, си стем а луу а р ка ндай
э с ептөө лөр

ко лдон улч у б аш ка ок уу с а бак тар ын, ө здөш түрө

а лб ай т экенди гинд е.
Прогр ам мад а оо зе ки эс еп төө тех ника лары мене н бир ге жа зуу
э с ептөө ык тарын а ба лд арды о кут ууг а зор м аани
жү зүндө гү

ы км а ларды

ок утуп

ж атканд а

б ери ле т. Ж а зуу

алгор итмде штирүү

м аа ни лүү.
К ОБ ок ууч ула рдын сү йлөө р ечинин
к еп тин

ма анилүү

ролун

эс ке

б узул уу м үнө зүн ж ана

а лып ,

и шм ердүү лүгүнүн бард ык ба скычтарынд а
өнүк түрүү , эсеп төө

м атем ати ка лык
к еп тик

сү йлө ө и шин

пра кти калык иш -ар ак еттерд ен

б аш тоо

зары л.
Са ндар

жа на көлөм дө р . Буюмд арды

эсептөө . Нө лдөн

м иллио нго ч ейинк и санд арды ж азуу ж а на ок уу. К ла сс тар ж ана
ра зр яддар . Кош улуч ула р дын с ум ма сы к а тары көп ор унд уу с андар
м ен ен тааны ш ты р уу. С а ндарды

са лыш тыр уу ж а на санд ардын

тар тиби , са лы штыр уу б е лги ле ри .
( гр ам м,
уб а кы т

ки ло гра мм ,
бирди ги

цен тн ер,

(с ек унд а ,

С а лмак ты ө лчөө бирдик тери

тон на );

мүнө т,

кө лөм бирд иги

с аа т) .

Бир

бирди ктеринин ор тос унд агы мам иле лер . Бир
с а лыш тыр уу ж ан а эс еп төө.

тек түү

( ли тр ),
ө лчөө

те ктүү кө лөмдөрдү

Кө лөмдү н ү лү шү (ж арымы , үч төн

бири , төрттөн бири , ондон бири, жү здөн бири , миңд ен бири) .
Ариф ме тик а лык а ма лд ар .
Ко ш уу,
а ма лд ардын

к е ми түү ,

көбөй түү

ком понен ттеринин

жа на
а ттары ,

бө лүү .

Ариф ме тик а лык

б е лгилери .

Кош уу

ж адыба лы . Көбөй түү ж адыб алы . к ош уу, к е ми түү , көбөйтүү ж ана
бө лүү орто с ундаг ы б ай ланы ш . Ариф ме тик а лык ам а лдын бе лгисиз
бир компо нен тин таб уу.

К а лдык м енен бөлүү . С андык туюн тма.
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К аш аа луу
тар тиби .

ж ан а
Сандык

к аш аа сыз с анды к туюн тм а ларды а ткар уу
туюн тм анын

ма ани син

таб уу.

Эс еп төөдө

ар ифм етика лы к а ма лд ардын ка сие ттерин пайда лан уу ( с ум м ада
ор ун а лм аш тыр уу ж а на топ тоо; с ум м аны

жан а а йырм аны

сан га

көбөй түү ) .
Кө п ор унд уу с а ндарды жа зуу түрүндө ко ш уу, к ө бөйтүү ж ана
бө лүү а лгоритмдер и.
Э с ептөө лөрдү те кш ерүү
ар ак еттер ,

туур а лы гын

ы км алар ы

ба алоо ,

( а лгори тм, те ск ери и ш -

жыйын тык ты

бо лжо лдоо,

к а льк уля тор м ене н эсеп төө) .
Те кс ттик м ас е лелер мен ен иш төө
Те кс ттик

м асе ле лерди

арф ме ти ка лык

М ами ле лерди ка м тыг ан ма се лелер:
( мын ча га а з, мын ча эсе а з)

жо л

м ен ен

чыг аруу.

эс ег е көп , мын ча га көп

кы ймы л - ара ке тти мүнө здөгө н

иш

ар ак еттер , с атып а луу ж ан а са туу, ж .б. Ы лд амдык , уба кыт, жо л,
ж ум уш ,
ба асы

эм г ек ө ндүрүмдүү лүг үнүн кө лө мү; товар с аны , анын
жан а нар кы , ж ан а баш ка лар. М ас е лени ч ечүү

жо лун

п ла нда штыр уу. М ас е ленин ш артын ж азуу ( с хем а лар , таб ли ца лар
ж ана ба шк а моде лд ер) . Үлү ш түн жа лпы с аны
ү лүшү

таб уу

бо юнч а

ма се лелер .

Г еом етри я лык фи г ура лар .

ж ана анын

М ейкиндик

Пред ме ттердин

ж алпы

м ами ле лер.

ме йкинди кте ж ана

ж а лпа кты кта жай га ш уус у ( өйдө, тө мөн , жо гору - ы лдый , оң -сол,
ор тос унд а , жак ын -а лыс ж.б . у.с .).
Гео ме трия лы к

фи г ура ларды

с ызы к (ийри , түз) ү зүк сы зы к,
тик

б урч тук ,

төрт

б урч тук ,

та ан уу

ж а на

чийүү:

чеки т,

б урч , көп б урч тук , үч б ур чтук ,
ай ла на ,

те гере к .

К ур улуш тарды

а тк ар ууг а чийүү и нс тр ум ен ттерин ко лдон уу. Ай лан а - чөйрөдөгү
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г еом е трия лык

фи г ура лар .

п ара лле лепипед , пир амид а,

Таа н уу

ж ан а

айтуу:

шар ,

ци линдр , кон ус .

Г еом етри я лык кө лөмдөр а ларды ө лчөө .
уз ун д уг у. У зун дук

к уб ,

Үзү к

б ирди ги ( мм , с м , дм , к м) .

сы зык тын

Пе ри ме тр . Көп

б ур ч тук тун п ерим е трин эсеп төө .
Г еом етри я лык фи г уранын аян ты. Аян т бирдиг и ( см 2 ,

дм2,

м 2 ) . Тик б урч туктун аян тын эс ептөө .
М аа лы ма т м енен и штөө . Эс еп , көлөмдү ө лчөө м ен ен бай ланыш кан
м аа лы ма ттарды
тур ук та штыр уу,

ч ог ултуу
та лд оо.

ж а на

б ерүү ,

Логик а лык

а лын ган

бай ланыш

ма а лым атты

ж ана

сө здөрдү

ко лдон уу м е нен ж өнөкөй туюнтм аларды тү зүү ( «ж ана », «жок»,
«эг ер ... анда ...», «чы ныгы / ж а лган экени н ...», «а р бир и»,
«ба арды гы »,«к ээ

бири ») .

Пер едм еттердин ,

санд ардын,

г еом е трия лык фи г ура лард ын катарын ( чынжырын ) эре же бо юнч а
да ярдоо . Ма а лым а т

и здөө п ланын , жөнө көй алгор итмин , жа зуу,

түзүү жан а и шк е а шыр уу. Та б лиц аны ок уу ж а на то лтур уу.
Ме ке н таа нуу ,

коом таа нуу жа на таб ият таа нуу

М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
 а йлана -чөйрө , өз ө лкө сү , ш аары , айы лы ,

ө зү жөнүнд ө

н еги зг и түшү нүк төрдү к а лыптандыр уу;
 эко ло гия лык жүрү м - тур ум нор ма ларын ко лдон уу;
 н еги зг и

адеп -ах лак тык

норм а ларды

ж ана

ба шк а

ад амд арг а , коомд ук топтор ж ана жа ма аттар арасынд агы
м ам иле лерин ин эреж е лерин би лүү; а ларды и шке а ш ыр уу
бо юнч а ба гыт а луу;
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 с ерг ек ж ашоо н у орно туу б о юнча (ан ын ичинд е бардык
а на ли за тор лор

кор гоо

ж ана

и ш- арак е ттерди ж а соо

на чар

көрүүнүн )ре а лд уу

жан а жүрү м - тур ум ун да

а ны

и шке ашыр уу;
 бе лги -си мво лд ук

кар аж аттарды

ич инде да яр моде лд ерди

п а йда лан уу,

а н ын

к уб у луш та рын түшүндүрүүдө

ж е об ъек ттердин к аси еттер ин анык тоо үчүн;
 ж анд уу

ж а на

ж ансы з

жар атылыш тын

об ъек ттерин

т

ы шкы б елги лери же б елги лүү м үнөздүү ка сиеттеринин
н еги зинд е са лыш тыр уу;
 с ак та лган ана лиза тор лорд ун и шм ердүү лүк түн ар к андай
то лук тооч у

ж олдор ун

к алып тандыр ууг а

ш айк еш

п айда ла н уу;
 ар

канд ай

ба йланы ш

ми лде ттерди

тие ше лүү к еп кар аж аттары н

чечүү

үчүн

ко лдон уу, м оно ло г кебин

түзүү , к еп тин ди ало г форм асына ээ бо луу;
 ө з иш -ар ак еттерин жан а өнөк м ен ен кы зма тта ш уун у
уюш тур уу ү чүн зары л бо лго н с уроо л орд у берүү гө;

Би зди
таби гый

к урчап тур ган ж ара ты лы ш. Ада м
об ъекттер

ж ара ты лыш .

буюм д ар .

Об ъе кттердин

с а лыш тыр ма луу
ж айг аш уус у

жан а

ө лчө мү

(оң,

көрүнү ш төрүнөн

со л,
м ис а л:

Ж ансы з

бе лги лери

ж .б .) .

төмө н,

жан а

( тү с,

М ейкинд ик те

ж о гор у,
жы л

тар абын ан тү зү лгөн
форма сы ,

пред ме ттердин

ж .б .) .

м е зги лд еринин

ж андуу

Жар аты лыш

а лма ш уус у,

к а р,

ж а лбыра ктардын тү шүүсү , к уш тардын уч уп к етүүсү , күн чы гыш ы,
күн б аты шы , ш ам а л, жа мгыр ж ааш ы, бороон , кү н м енен түн .
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Ай лан а

-чөйрөдө гү

за ттардын

ар

түрдүү лүгү .

З атта рд ан

м ис алд ар: туз, к ум ш екер , с уу ж а на жар а тылыш га зы . Ка туу
за ттар , с уюк туктар , г азд ар . За ттар , с уюк тук тар, г азд ар

мен ен

жөнө көй прак тик а лык иш тер . Жы лды здар жан а п ла не та лар . Күн би зг е жа кын жы лды з, жер бе тинд е жа шоо ү чүн ысы кты к жана
ж арык б ула гы . Ж ер
жөнү ндө

ж а лпы

Г еогр афия лы к

п лан ета , Ж ер

-

тү шүнүк .

к арта

ж ана

Глоб ус
п ла н.

түзү лү шү

Ж ердин

жа на ө лчө мү

мод ели

Ма тери ктер

ж ана

к атары.
ок еан дар ,

а лардын а та лы штары , г лоб ус та ж ана к ар тад а жай га ш уус у.
Өз ө лкөбү здүн , а й мак тын м аани лүү табигы й о б ъек ти лер и.
Ай мак та

б агы т

а луу.

К о мпа с.

Жерд еги

күн

м енен

түндүн

а лма ш уус у. Ж е рдин Күндүн те гер ег инде ай лан уус у, к үн м ене н
түндүн а лма ш уус ун ун с ебеби катары . Жы л ме зги лдер и, а лардын
м үнөздө мө лөрү
а йм ак таг ы

( бай коолорд ун

н еги зинд е) .

Өзүнүн

туулг ан

жы л м езги лдери нин ө згөчө лү ктөрү Аба ыр айы , анын

ко мпон енттер и

( аба нын

ч ачынд ар , ша мал) .

тем пер атур асы ,

Өз а йм ак тын аба -ыр айы .

б улутттар ,

ж аа н -

Ж ер кы рты шынын

фор ма лары: өрөөндөр , тоо лор , адыр лар , ко ло ттор (ж а лпы түшү н үк
өрөөндөрдүн ж ан а тоо лорд ун кар тада гы шар ттуу б е лг илери ). Өз
а йм агынын

Жер

кыр ты шынын

фор ма лары:

( байкоо лорд ун

н еги зинд е кыс кач а мүнө здө мөсү ) ө згөчө лү ктөрү .
С уула р , а лардын көп түрдүү лүгү (о ке ан , д еңи з, дары я , кө л,
кө лмө , с аз) , ада м тар абынан п айда ла н уус у.

Өз

а йм агынын

с уула р ы ( ата лыш ы, б айкоо лордун н еги зинд е кыс ка ча мү нөздө мө ).
Аба - га з ар а ла шм асы . Аба нын

ка сие ттери . Өсү мдүк төр,

ж аныбар лар , адам дар үчүн аба нын м аани си . Аба ны кор гоо , абаны
с ара мж алд уулук м ене н пайд алануу. С уу. С уу к а с ие ттери . С уу н ун
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аб а лдары ,

тирүү

ч арба чы лыгы

ор гани змдер ,

үчүн

ж ара ты лы ш,

м а анис и.

ад амд ын

ж ашоо

к оргоо ,

с уун у

С уун ун

с ара мж алд уулук м енен п айда лануу.
Пай да луу к е ндер , ж ашоо чарб ачы лы гы үчү н
с ара мж алд уулук ме нен пайд а ла н уу. Өз

м аа ниси , а ларды

ай ма гынын па йда луу

к ендер и (2 -3 мис а лдар ) .
Топ ур ак , анын к ура мы ,
ч арба чы лыгы үчүн

тирүү жар аты лы ш , ада мдын жашоо

м аани си .

Ж ер кырты шын

коргоо , аны

с ара мж алд уулук м енен п айда лануу.
Өсү мдүк төр , а лард ын кө п түрдүү лүгү .

Өс үм дүк ( тамыр,

с аба к , ж алб ырак , гү л, мө мө , ур ук ) бө л үк төрү . Өсү мдүк төрдүн
ж ашоо с у

(ж арык ,

ш ар ттарды

жы луул ук ,

тү зүү .

аб а ,

Өсүмдүк төрдүн

с уу,)

үчүн

ө сүшү нө

зары л

ба йкоо

бо лгон

жүргү зүү,

ө згөрүү лөрдү бе ке мдөө . Д арактар , б ада лд ар, чөп төр . Ж апа йы,
м ада ний жан а бө лмө ө сүмдү ктөрү . Өсү мдүк төрдүн ад ам жашоо
ч арба чы лыгы , ж ара ты лыш үчүн

м аани си .

Өз

а йм аг ынын

өсү мдүк төрү , а лард ын а та лы шы, бай коо лорд ун не ги зинд е кыс кача
м үнөздө мө . Козу- к ары ндар: ж еге нг е жар аг ан

ж ана уул уу. К о зу

к арындард ы чогулт уу эр еже лери . Ж аныбар лар ж ана а лардын ар
түрдүү лүгү . Ж аныб ар лардын ж аш о ос у үчүн зары л бо лгон шар ттар
( аба , с уу, ж ы луул ук , а зык - түлүк ) . К урт -к ум ур ск а лар , ба лык тар,
ж ерде -с ууд а жаш ооч улардын , сой лоп жүрүү чүлөр , ка на ттуула р,
ж аныбар лар

жа на

ж аныбар лардын

алардын

та м ак тан уу

а йырм ачы лык тары .
ө згө чө лүк төрү.

Ар

к анда й

Ж аныб ар лардын

көбөй үүсү . Жа па йы жан а үй жа ныбар лар ы. Жар а ты лыш менен
ад ам тур м уш ун да жа ныбар лард ын ро лу. Ж ап айы
кор гоо ,

а лар га

аяр

м ами ле ,

үй
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ж аныб арларды

ж аныб арлар ын

б аг уу.

Өз

а йм агынын ж аныб арлары , а лардын а та лы штары , б айкоо лорд ун
н еги зинд е кыс кач а сып атта ма сы .
Токой , ша лб аа , кө лмө - ж анс ыз ж ана жанд уу та бия ттын ( күн
н ур у, аб а, с уу, топ ур ак , ө сүмдү ктөрдүн , жаныб ар лар ) биримди ги.
З аттарды н

тегер енүүсү .

өсү мдүк төр

-

Таби гый

ж аныбар лар

үчүн

ж аа ма ттын

б ай ланы шы:

а зык -тү лүк

ж аныбар лар - мө мө ж ана өсүмдүк төрд үн үрөн

жан а

үй - жай;

та ра тууч ула р ы .

Таб ия тка ад амдын таа сири . Өзү туулг а н ж ерде (бай коолор ун ун
н еги зинд е 2 -3 үлгү ) таби гый жам аа ттар
Ада м - ж ара тылыш тын бир бө лүгү . Таби ят
ж ашоо с ун ун көз к ар анды лыгы . Таб ия ттын
э тика лы к ж ана эс те тик а лык м аа ниси .
таби гый

мый за мдард ы

и шм ердүү лүгүнүн
а йм ак тын ,
э реж е лери .

оң

ж ана

миса лы нын

тер с

ар кы луу а д амдын
Ж ара ты лы шка

таас ирлери

не гизинд е) .

Жара ты лы ш

а дам ж ашоо с унда гы

Иш

ө здөш түрүү сү.

м ен ен ада м

( те гер егинд еги

Таби яттаг ы

рес ур с тарын

адам

жүрүм -тур ум

корг оо:

с уу,

а б а,

м инер а лдар , өсүм дүк төр ж ан а жа ныбар лар дүйнөсү н. Ж ара ты лыш
кор ук тары ,

улуттук

кор гоодог у м а ани си .

п ар ктар

ж ана

Ж ара тылыш ты

а лардын

жара ты лыш ты

с ак тоого ар бир ада мдын

ж ек е жоопк ерчили ги.
Ада м . Ба ла , бой го же тк ен , улг а йг ан ада м . Эрк ек тер менен
а я лдар , б а лдар ж ана кы здар . Ада мдын

ден е түзү лүшүн тү шүнүү .

Орг ан си стем а лар ы (кый мы л - таяны ч , тама ктануу, д е м а луу, к ан
а йлан уу,

с е зүү

ор ганд ары,

н ер в

сис тем асы ) ,

а лардын

ор гани змд ин жаш оос унд агы ро лу.
Ги гиен а: тери , тырм ак , ч ач , тиш терд ин ги гие нас ы. Дени сак
ж ашоо , к ү н тартибин с ак тоо , кый мы л - та яныч , та мак тан уу, д ем
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а луу, к а н ай лануу,
б узул уш ун ун

с е зүү орг анд ары, нер в си сте ма сынын ишин

а лдын

а луу.

Д е не

темп ера тура сын ,

тамырдын

со г уус ун ө лчөө . Д ен соолуг ун ун аба лын тү шүнүү ,
соо лук

ү чүн

ар

бир

ада мдын

өзү нүн

жек е

чыӊ ден

жоопк ерчи ли ги,

а йланад аг ы ада мдар дын ден соо луг ун а жооп керчи лик ти се зүү .
Адам жана коо м.
Коо м - жа лпы мада ния ты м енен бири кке н

ж ана бири -бири м енен

бир ге ле шк ен иш -ч ара лар м енен ор ток бир мак са т мен ен тыгы з
ба йланы шта

болго н

ада мдардын

чо г улуш у

к атар ы .

Кыргыз

коо м ун ун н еги зи к атары р ухий , ад еп - ах ла ктык ж ан а мад аний
ба а луул ук тар .
Ада м коо мд ун м үчөсү к а тары ,
а лы п ж үрүүчүсү.

мад ания ттын

коомд ун ж ана анын мүчө лөрүнүн ар бирин ин

м ада ния тын өнүк түрүү . Ба шка
К ыргы з

жар а тууч у ж ана

Р есп ублик асыны н

топторд ун

өкү лдөрү

көр сөтүү ,

өз

ар а

ар

мен ен

а да мдар мене н
к айсы

баар лаш уу

ж арда м ,

улуттун

ма миле лер .
ж ана

м а д ания ты:

ба шк а лардын

коомдук
ур ма т - сый

пи кир лерин

уг уу

жөндө мү . Ада мдын ж ан дүйнөсү: ад амды к к аси еттер жан а ж акшы
м үнөздөр .
Үй -бүлө – ад амдын эӊ жа кы н чөйрө сү . Үй -бүлөнүн к аад а с а лттары. Үй -бү лө мүчө лөрүнүн к арым -ка тн аш ы ж ана ө з ара
ко лдоо ма ми ле лер и.

Чоӊдор го

ко лдон ке лген ж арда мды берүү .

Ба лдар га , кары лар га , оор ук ча ндар га ка мкорд ук - ар бир адамдын
м илде ти . Же ти а та. Өз

аты -жөнү , а тасынын аты , ж а шы . Үй -бүлө

м үчө лөрүнүн а ттары . Үй -бү лөнүн тарыхынд а м аа ни лүү да та лар
ж ана ок уя лар, ө лкөнүн ок уя ларын а үй -бүлөө нүн ка тышы . Үй бү лөсү мен ен эс а луу, к а ад а - са лттар .
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Ба шта лгы ч мек те птин ок ууч ус у. К ла сс та , с аба кта , м ек теп те
ө зүн а лып жүрүү эре же лери . Муг а лим ге кайр ылуу. К ла с с, ме ктеп
ж ам аа ты , чог уу о к уу, эс а луу. М е ктеп , майр ам күндөрү ж ана
с а лтана ттуу уч ур лар . М ек теп ок ууч ус ун ун

күн тар тибин тү зүү .

До стор , а лардын орто с унда гы мам иле лер; дос тук, ынты ма к, ө з ара
ж арда мдын ба алуул уг у. Ч о ӊдор , к урд аш тары мен ен бо лгон өз ара
м ам иле лердин эре же лери. Та аны ш

жа на бейта аныш ки ши лер

ж ана к урд аш тары ме нен өз ар а ар ак етте нүү.
ба шк а

коо мд ук

ж ай лард а

жүрү м - тур ум

М е ктеп терд е

мада ния ты .

жана

Ад амдын

ө мүрүнө ж ана коо мдог у эм ге ктин н аркы . Эмгек -Кыр гы зс танд ын
ж ана

дүйнө

ба а луул уг у

эли нин
к атары .

мад аниятынын
Ад амд ардын

н атый жа сы ар бир ад амдын

бир

коо мд ук

м аани лүү

ке сип тери.

Эм г е ктин

жек е жоопк ерчи лиг и ж ана к еси птик

ч ебер чи лик .
Коо мд ук тран спор т. Ша ардык
Ж ер ,

аб а

э реж е лери .

ж ана

с уу

тр а нспор ту.

М ас са лы к

жа на ай ылдык тран спор т.
Тран спортту

маа лы ма т

п а йда лан уу

к араж атта ры:

р адио ,

те ле көрсө түү , бас ма сөз, Ин терне т.
Би здин мек ен - К ыргы зстан , Кыр гыз Р есп уб лик асы . «Ата М ек ен »

түш үнүгүнүн

ба а луул ук - м аани лик

м азм ун у.

К ыргы зс та ндын м а млек етти к си мво ли ка сы: Ма м ле ке ттик герби ,
Ту ус у,

Г и мни;

Ги мнди

угууд а гы

жүрү м -тур ум

эре же лери .

Ко нс титуц ия - К ыргы з Р есп уб лик асы нын не гизг и мый за мы . Бала
ук ук та ры . Кыр гы з Р есп уб ли ка сынын Пр езид ен ти .
М айра м - коо мдун тур м уш ун да коо мд ук ти лек теш ти кти ж ана
м ек енде ш тер ор тос унд агы

ба йланы шты бек емд өө кар аж аты

к атары .

ж ердин

Өзү

туулг а н
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ада мдардын

эмг егин ин

ө згө чө лүк төрү ,

к е сиптери .

Өз

а йм агын ын ж аш аг ан элдердин

а ттары , турм уш тук ө згө чө лүк төрү , с алттары .
Туулг а н

ж ерин е тарыхыны н м аа ни лүү ок уя лар ы. Д ен

-

соо лук ж ана дени са к ж ашоонун м а анис и. М ек те п ок ууч ус ун ун
күн тар тиби ,

эм ге к жан а эс алуу к е зек те шүүсү; ж еке гиг иен а.

Д ене тарбия ,

та за аб ада гы о юн ден соолуг ун с а к тоо ж ана

бе ке мдөө үчү н ш ар т к а тары . Ч ыӊ

д ен соо лук ү чүн ар бир

ад амд ын ө зүнүн ж ек е жооп кер чи ли ги . Те з ж арда мдын н омер лери.
Ж еӊ и л

жар ака тта , ү шүк а лг анда , күйүп ке түүдө а лг ачкы жарда м

көр сөтүү . Үйдөн

м ек теп ке ч ейин ки жо л, жо лдо

кооп с уз жүрүм -

тур ум эр еж елери . Жы лдын ар к айсы м е зги линде жо лдо , токо йдо,
кө лмөдө кооп с уз жүрү м - тур ум эреж е лери . Өр т

кооп с узд уг унун

э реж е лери , га з, э ле ктр энер гияс ын, с уун у к о лдон уун ун н е ги зги
э реж е лери . Ж араты лыш та коо пс уз жүрүм - тур ум эре же лери.
Коо мд ук жа йларда кооп с уз жүрү м - тур ум эр еже лери . Бей тааныш
ад амд ар мен ен өз ар а арак е ттенүү эре же лери. Айлан ада ж аш аган
ад амд ардын д ен с оолуг у ж а на

кооп с уз д уг у ж өнүндө ка м көрүү -

ар бир ада мдын м ора лдык п арзы.
И с кус ство пре дм еттик а йма г ы.
Муз ыка
М узы каны

изилдөө н атый жа сынд а,

ок ууч улар се зи мдик

а ктивдүү к абы лдоо ар кы луу м узык а лык м адания ттын

н ег изд ери

к а лып тан ат.
К ОБ о к ууч ула рда

ад амдын рух а ний ж ана аде п - ахлак тык

өнү гүшүнө адам ж ашоос ун да м узы ка жа на а нын ро лу ро лу
туур а луу
м узы ка лык

б а штап кы

элес төөлөр

мада ния ттын

н ег издер ин
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ка лып тана т.
( анын

Ок ууч ула р

ич инде ,

кыр гыз

м узы ка лык мад ани ятыны н ма тери алында ) ү йрөнү шөт.

Алардын

м узы ка ис к усс твос ун а жан а м узык а лык иш мердүү лүк кө көр көм
таби ти жа на кызыг уус у
ж ана

өнү гөт. Алар м узык аны к абы л а лг анды

м узык алык чыг арм а ларг а

үйрөнө т;

теа тр алд ык

ө з м ам илес ин би лдирүүгө

жа на

м узык алык -п ла сти ка лык

чы гар ма ларды ж ара тып жа тканд а, импро ви заци я уч ур унд а , үн
ж ана

хо р

чыгар ма ларын

а ткар ууд а

м узы калык

обр а здарды

ко лдон уу та жрыйб асын а ээ бо луш а т.
Пред ме ттик

талап тар б ул пр ед ме тти ок уу ү ч үн мүнөздүү

бо лго н тажрыйба сын жаңы би ли м а луу

и ш ине ,

об ъек ттин

өнү гүүсүн изи лдөө гө, анын өзгөрү шүн ж ана ко лдон уун у, о ш ондой
э ле

дү йнөнүн

би ли мдердин

за м анбап

и ли мий

си стем асынын

сүрөтүн ,

не ги зги

н ег изги

элем енттерин

и лим ий

и зи лдөөнү

к ам тый т.
1 . Ад амдын

р уха ний ж ана ад еп -ах ла кты к өнү гү шүнө, ад ам

тур м уш ун да м узык анын ро лу туур а луу б а ш тапкы түшүнү ктөрдү
к а лып тандыр уу.
ад амд ын р ухий өнү гүүсү нө м узык анын ма аниси жан а ро лу
а лга чкы түшүнүк төрдү

тү зүү үчүн биринчи жа лпы дабы ш

а гы мдан м узы калык үндөрдү
Ошо нд ук тан

1 -к лас ста

бо юнч а жан а о.э.
н еги зг и те ма

уг ууг а

ок ууч уларды н

б а лдарды үйрө түү кер ек .
м узык алык

өнүктүрүү

б ардык кийин ки к ла сс тарда ула нт ылууч у,

" кан тип м узык а уг а а лабы з? " ,

Бул ок ууч ула рг а

м узы ка , анын к айм ана таби яты , м узык ада се зи мдерди

ишк е

а шыр уу ж а гын ан , ад ам та бия тын а, жар аты лы шка бо лгон мам илеси
ык ма ларын тү шүнүк б ерүүгө мүмкүндү к бер ет.
" Ички М узы ка" де ге н бө лүм , о кууч ула р ды
дүйнө сүн

а тайын

р ухий

топ тоо м ак са тында и ште лип чык кан: бе шик ыр ларын

уг уп (1 - к ла сс м узы ка та ан уун ун ж ана ж ашоон ун б аш та лы шы) ,
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ин стр ум ен та лдык

жан а

үн

чы гар ма ларды ,

ко мпо зитор д ук обондорд у ук тур уу
т и лде

поп улярд уу

ок ууч ула рдын

өз

ы р ларды
а лды нча

элдик

жа на

( 2 - клас с) , ул уу м е лодия лык

(3

ж ана

чык кан

4 -к ла сс тар )

се зи мдерин

уг уп

са лы штырып ,

м узы канын та асири жөнү ндө о й жү гүртү шө т.
2.

М узык а лык

Р ес п ублика сынын

м адани яттын

к алыптанышы ,

ма тери а лдык -м узы ка лык

Кыр гы з

м ада ния тынын

н еги зинд е өн ү ктүрүү .
3 . М узык аг а

көркө м таби т жана кызыг уун у ө нүк түрүү .

Д .Б. Коба левскийдин принц ибинин борборд ук аба лы н кенж е
м ек те п ж ашында гы о к ууч ула р дын олуттуу м узык анын жогорк у
ү лгү сүнүн же тки лик түү лүк о луттуу н е ги здерин иш теп чы г уу,
ж ана б ул ү лгү лөр бо юнч а тарбия лоо

үчүн , дүйнө лүк р ухий

м ек те птерг е,

ши лтеме

кла сси ка лык

ба йланы штуу.

м узык аг а

берүү

м енен

м узы ка өнөрүнүн д аа мы ж ана па йызды к не ги зин

бер ге н

м узык а к а тары И.С .Бах, В .А. Моц арт, Э.Григ , Ф. Шопе н,

П.

Чай ковски й,

И.

М.П.

Мус ор гс кий ,

М .И.

Г линк а,

С .В .

Р ах манино в, А.И. Ха ча турян , Д.Б. К аба ле вский , А. М а лдыб ае в, С .
Фер е

ж ана

дүйнө лүк

м узык алык

м адани ятка

м аани лүү

элес

к а лтыр ган б аш ка компо зи тор лор.
4 . М узык аны к абы л а луу, м узы ка га ө з ма ми ле син би лдирүүгө
жөндө мдүү лүгү .
М узы каны көркө м и ск ус с твон у н тирүү обр азы к атары кабы л
а луу,

ж а шоо

көр сөтүү чү

тур м уш

бө лү м

ме нен

"М узык а

тыгы з

уг уу" ,

бай ланы шта

ө зүн чө

бө лүм

экенди гин
ган а

эмес ,

и шм ердүү лүк түн н ег изги түрү бо луп , хор ырдоо , импро ви зац ия,
ж ана м узык а жөнүндө о йлордо кө рсө тү лөт.
м узы каны каб ыл а луу

Уг уу

м а дани яты -

ж а на аг а к ар ата ө з ма миле син б илд ирүүгө
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жөндө мдүү лүгү;

ч ебер чи лик

к а тары

м узык анын

м ыйзамд арын жа на тү шүнүк төрдү би лүү .
тая нычы

бо лгон

а тк ар ууч у,
обонд уу

жа лпы лан га н

би ли м

м узы ка лык

ти лдин

уг ууч у,
ы р лар ,

өнүк түрүүчү
с ызы ктар

б ий лер ,

жа на

к ур ууч у

ж ана

( кабы л а луун ун
дер )

ко мпозитор,

-

көр кө м

мар ш тар ,

кар ажа ттары ,

интона ция ,

көр көм

жан а

ыра а ттуул ук

м узык аны

к ара жа ттар .

к ласс тан к лас ска пред ме ттин ма зм ун унд а

а ма лкөй лүк

н егизги

Бул

м узы ка лык

ч еберчи ли гинд е

о луттуу

түшүнү ктөрдү ж а на а лардын кы зы г уус ун п айда кы лып к е лет.
м узы ка

м а змун ун

түшүнүү

үчүн

усулд ук

" ач кычы"

чы гар ма чы лыгы ж ана күнүмдүк ара ма се леси бо луп сан ала т.
Ба шка

ма се ле лер ме нен бирг е , прак ти ка лык тапшыр ма ларды

( "м узык а лык лабора тори я") окууч ула р мен ен ка димк и көркө м
и ск ус ствон у а чып , ө з а лдынч а м узык аны изилдеше т.
5 . М узы ка лык
п ла с тика лы к

обр азд арды теа тр алд ык ж ана м узы ка лы к -

чы гар ма ларды

обра зд арды

ж ара туу

ү чүн,

и мпровизацияд а, во ка лды к жан а хорд ук аткар ууда ко лдон уу.
" М узыка га обр аздык - о юн

аркы луу

к ир ги зүү жөнүн дө"

принц ипке таянуу м е н ен ба лдард ын к айра , ойдон чы гары лган
и шин , кы я лын та лап кы лг ан ж агда йларды тү зө ала т. Ошонд ук тан ,
про гра мм ада

и мпровизация нын

с ахна лаш тыр уул ар ,

с юж ет

(жо мок ,

не ги зинд еги

о юнд ар,

ок уя ,

жөнүндө

М ана с

а йтуула р ) , м узык а лык асп ап тарды ко лдон уп , музы к а ж ана текс т
бири мдиг инде өнү гөт.
Оюн

с аба ктагы

чы гар ма чы лык та

-

и шм ердүү лүк
бо лгон

ка тары

байыркы

элди к

жан а

м аа ниси

мене н

с е зими

то лтур улг ан: Ыр ырдоо - д ем ек аны ойноо .
Не ги зги ж а лпы би лим б ерүү про гра мм аларын ө здөш түрүүс үнү н
Инс анды к

н атыйж алары

ө нүг үү
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м ен ен

ө зүн -өзү

өнүк түрүү,

ок утуун ун

ж ана би ли м , ок уу

м аа ни лүү

с ебеп терди

тү зүү

и шмер дүүлү гүнө
ж ана

кы зы г уу ү чүн

ө нүк түрүү ,

көйгөй лөрдү

ч ечүүдө жа ңы ма зм ун уна ж ана м е тоддор уна кызыг уу м е нен к абыл
а луу

ы к тар ын

көндү мдөрдү

ка лып тандыруун у; ж аңы

алуу,

н атыйжа лар га

били м дерди

ж ети шүү гө

түр ткү

жана
тү зүү;

коо мд ук иш билг илигин ж ана же ке с апа ттарын ч агы лдыр ган ,
ж а лпы

ж арандык

б ирдей ли ктин

н еги зд ерин

к а лып таны шын

ч агы лдыр ат.
2 . Ис к ус ство чыг ар мачы лы гына
чы г уу,

а н ын

дүйнө гө

с е зим та л м ами ле ни и ш теп

то луг у

м е нен

эсте тик а лык

кө з

к ара шы , көркө м ж ана турм уш тук ар түрдүү лүгүнө .
М узы ка лык
бар дыгын а ,
дүйнөнү

ис кус с тво

анын

дайы ма

тук умд ук

эс тетик алык

а йырм алан уус ун ун

а да мдын

ад ам

жөндө мдүү лүк төрүнүн

кабыл

а луус ун а ,

к атары

өнү гүшүнө ,

ж аныб ар ларда н

б ир жо лу к атары көргөн . Ба ла нын м узы ка

м ен ен ар бир жо луг уш уус у, б ала га м узык аны уг уу ж а на сүйүү ,
б ул мод алуу ж а н а кадыр -барк туу б о лгонд ук тан эме с , м узыканы
к абы л а луу за рылды гы а л дүйнөдө эс те тик а лык м а зм ун ун б аа лоо а л абс тра ктуу с ул уул ук ж ана тур м уш коо зд уг ун и здөө эме с ,

ал

ад амд ын д үйнөдө жооп керчи ли ктүү жан а м аани лүү ж ашоо с у.
Ок ууч ула р га

а кырындап

м ада ния тынын алард ан
а лар

кыр гыз

көбөй тү ү

ж ана

ук уг ун а

коом д ун

көз к аранды эк енин

дүйнө лү к
ээ

таби гый
м адани яттын

экенди гин

с ези ли ши

зам анбап

тү шүнүү к е лет,

м ык ты
бо ло т.

са лттарын
Ба лдарда

ад ам заттын ийги ли ги ж а лпы жа на м узык а лык ба йлык тарды , жөн
г ан а

" м узей эк спона ттарынын" ж ыйна гы эме с , ошондой эле

тыным сы з не ги зг и ж аш ага н чы гар ма чы лык аркылуу ө з б айытуун у
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бо луп тур ган , ар дайы м өнү гүп м ада ний - тарых ый жар аяны экенин
түшүнү шөт. Ба лдар дын

чыг арм ачы лы к прод ук тус ун а ма ми ле -

күүнү н к ура мына , ыр ырдоо го, та см ага , м узы калык түрдү ой лоп
сүрө т тартууг а , ж .б . - ба ла ада м м адани ятыны н бир да ли л ка тары
көрүнө т.
2.
ж ана

М узык а лык ок уу и ш м ерди гинин
ж ам аа ттык

( же ке )

ойноо

мо тивд ерин өнү ктүрүү

жүрү шүндө

чы гар мачы л

жөндө мдүү лүк түн и шке ашыры лы шы.
М узы ка лык
жый ынты ктары
өнүк түрүү үчүн
тур ук туу

и ск ус с твон у
м узык а лык

ок уу

түшүнүүнү н

ин санды к

и ш м ердиг инин

мо ти вдерин

об ъе кти вдүү ф унд ам ен т бо луп к а ла т. Бир о к,

түрткү ,

ок ууч у

уг ууч ун ун ,

ко мпозиторд ун ,

а тк ар ууч ун ун ч ы гар мачы лы гынын б е лги лүү ма ани син түшүнүп ,
ө зү тү здөн -тү з аны к айра тү зсө ,
С аба кты н,

ошо л уч урд а га на пайд а бо лот.

о к уу к и тептердин м а зм ун у

б аары бир эле н ерсе ге

ба гы тта лышы кере к: ок ууч ула рды чыг арм аны аткар ып ж аткан ж е
к айра тү зүп жатка н м узык анттард ын позиция сын а ко юу кер ек .
Ошо нд ук тан м уг а лим дин ба лдарг а к айры луус у:
 Ок уг ула . Ук к ула ( уг уу м ад аниятын ка лы птандыр уу) .
 Ой лон г ула .

Ырда гы ла .

Айткы ла

( чыг арм ачы лык

жөндө мдөрү) .
 К ла ви а тура га

м анж а ларды

м узы ка лык үндүн төрө лүшү )
 Ойно г ула ( элдик о юнд ар

тийги зги ле
.

мене н тааны штыр уу, о юнг а

" кош улуу" жо лдор у) .
М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
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(б иринчи

 Көр көм өнөрдүн айры м же ткилик түү түр лөрүн каб ыл а луу
ж ана

ба амд ай би лү ү

(ж .б ., ки теп ми са лдарды көрүү гө,

ба сы лм а лары )
 " с улуу"

жа на

" с улуу

эм е сти"

с улуул ук ту к өрө би лүү

айыр ма лоо,

тү шүнүү ,

ж өндөмү;

 көр көм өнөрдүн чы гар ма лары нан ад ам , дүйнөнүн ар к айсы
тар абын ж ана тур м уш к уб ул уш тарын

с үрөттөө жөндөмү ,

та ан уу ж ан а сүрө т төө;
 ар

түрдүү

көркө м

иш -чара лар

бо юн ча

ба шта лгыч

пр ак тика лы к билг ич тик тер ж ана көндү мдөр;
 м ейк индик те ж ан а тү здүк тө бир те ма бо юнч а жөнөкө й к урам
түзүү көндүмдөрү;
 сүрө ттү ок уу ж а н а таби гый түрү м енен са лы штыр а би лүүнү ;
 тар алга н

с алттуу

өнөрчү лү к ,

элд ик

зама нбап

ко л

өнөр чү лөрдү н

к есип терди

ж ана

кол

ичи нде

а та -

ай лан а - чөйрө гө

аяр

( анын

эне синин ) би лүүсү ;
 м а тери а лдар га ,

ж абд уула р г а

ж ан а

м ам иле жа соо эре же лерин би лүү;
 м а тери а лдардын
к е зде меде н,

айры м
чопо ,

түр лөрү

м енен

таби гый

иштөө

сүрө ттөр ,

жөндө мдүү лүк төрү; та пшыр ма га ы лайык

(к аг аз,
ж .б . )

өндүрүү үчүн

м а тери а лдарды та ндап а луу м ү м күнчү лү гү;
 а йрым

м а териа лд арды

п айда ла н уу

к өндү мдөрү;

к айра

иш тетүү

кооп с узд ук

боюнч а

к ура л

та лап тар ын

ж ана

с ани тарды к та лап тарды би лүү;
 ө зүн -ө зү

ж арда м

көндү мдөр,

м а тери а лдардын к ээ бир ыкм а лары;
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ко л

ме не н

иш тетүү

 к ур а лдар
( сы згы ч ,

мен ен

коопс уз

иш төө

көндүмдөрүн:

чийм е

б урч , цирк уль) , кесүү ( кай чы) ж ана с а юу (тигүү

ийн еси );
 б уюмд ун фор мас ын, бө лү ктөрүн аны ктоо ы ктары;
 та та а л

эме с

жөнө көй

фор мада гы

б уюм дар ды

буюм д ардын

ч агы лдыр а

фор ма сын

би лүү,

ий ле п -ч ап тоодо,

г рафи кад а ко лдон уу.
Көр көм өнө р

т үр лөрү.

Ис к ус ство

чы гар ма лары н

чы гар ма чы лык
өнөр ,

анын

к абы л

алуу.

өзгөчө лү ктөрү: сүрө тчү ж ана көрүү чү . Көркөм

обра зды к

ма ани си:

көркө м

эле с

ш ар ттулуг у, ж алпы лык ты бир н ерсе ар кы луу
ах лак тык

К өркөм

жан а

эс те ти канын

ж а лпы

сүрө т,

анын

көргө зүү . Ад еп -

ид ея ларын

п лас тик а лык

көр көм чыг арм алард а ч агы лдыры лы шы: ж ара тылыш , ада мг а ж ана
коо мго ма ми ле . Фото гра фия жа на көркө м өнөр чы гар ма лары:
ок шош тук тар жа на айыр ма чы лык тар. Ад ам ж ан а та бигый дүйнө
чы ныгы ж ашоодо: ад амды н эле си , көркө м мүнө зү .
Сүрөт
к а ле м,

( рису нок) .

п ас те л,

Тартуу

ф ло мас тер,

ү ч үн

кө мүр,

ма тери а лдар:
бор

ж .б.

к ара ндаш ,

Ар

түрдүү

г рафи ка лык ма тер иа лдар мен ен иш төө ык ма лары . Ис ск ус тводо
сүрө т

тар туу

ро лу:

не ги зги ,

кө мөкчү .

Ж ара ты лы ш,

ада м,

и мар аттардын , б уюмд ардын с улуул уг ун ж ан а көп түрдүү лү гүн
сүрө т

арк ылуу

ж аныбар лардын

көрсө түү .

Дар ак тардын ,

кан а ттуула р дын ,

с үрө түн тартуу: ж а лпы лыгы жан а мүнөздүү

ө згө чө лүк төрү.
Ж ивопись .

Живопис ти к

ма тери алд ар .

Ж ара ты л ы ш,

ад ам ,

и мар аттардын , б уюмд ардын с улуул уг ун ж ан а көп түрдүү лү гүн
жи вопи с ь

кар аж атта ры

ти линин н еги зи.

аркы луу

к өрсө түү .

Түс

-

живоп ись

К о юлга н милде ттер ге ы лайык коо з сүрө ттү
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түзүү ү чүн көркө м

к араж а ттарын тандоо . Ада м ба ласынын ж ана

таби ятын живопи стеги обр азд ары .
Скуль пту ра .
түзүүдө гү

С к ульптур а

ск ульп туранын

п ла с тика лы к

ск ульп тура

матери а лдары ,

ролу.

көркө м

к өркө м обра з

м атер иа лдары

обр аз

тү зүү

м ене н

үчүн

элем ен тардык

ба ш та лгыч ы км алары (ы лай , чопо , того ло туу, к ө лөмдү , форманы
чо юу) . К өлө м

- а йк е л ти линин н еги зи . Ск ульп тур а нын

не ги зги

те ма лары . Адам ж ан а ж аныбарларды н с улуул уг ун ай ке л аркы лу у
би лдирүү .
Кө р көм долбоор лоо жана дизайн . Көркө м до лбоор лоо жан а
м оде лдөө ү чүн (п ла с ти лин , к аг а з - кар тон , ж .б.) ма териа лда рдын ар
түрдүү лүгү . көркө м о бра з
м ен ен и штөөнүн

эле м ентардык ык ма лары (п ласти лин того ло туу,

кө лө мдү , форм аны чоюу,
Көр көм

тү зүү үчүн ар түрдүү м атериа лдар

до лбоор лоо

к а га з

ж ана

жан а кар тон

м оде лдөөнүн

- ийүү , к есүү ).

ык ма ларын

ада м

ж ашоо с унда п айда лан уу м ү мкүнчү лү ктөрү жөн үндө г ү тү шүнүк .
Де ко рат ивдик -жа сал галоо
ж ас а лг алоо
а нын
ыр лар ,

Д екор ати вди к -

көркө м өнөрүнүн була к тары жа на ад ам жа шоос унда

ро лу.

тиричи ли к

көр кө м ө нөрү .

Элдик

м ада нияттын

б уюм дарын ан ,
бий лер ,

с интетика лы к

(үй

шайм анд ар,

эпос тордо ,

жа салг а лоо ,

турм уш -

кий им - ке чек ,

м узы ка,

ула м ыш тарда ,

м үнөзү жөнү ндө тү шүнүк . С а лттуу

ад амд ын обр азы.

жо мок тордо)
м ад ания ттагы

Эр к ек ж ана а я л с улуул уг у э лдик м ад ания тта ,

жо мок тордо , ырлард а . Сый кырдуу о бра зд ар элдик

мад ания тта

ж ана көр көм өнөрдө .
Ком по з иция .

Ко мпо зициян ын

те ги здик те ги

ж ана

м ейк индик те ги ба ш та лгыч ык ма лар . Тү шүнүк төр: ко мпо зицияны
к ур ууд а гы горизон та ль, верти ка ль ж ана д иа гон аль. Тү шүнүктөр:
г оризо нттун лини ясы , ж акын - кө бүрөөк , а лыс ыраа к - көбүрөөк ,
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тос уула р . Ком по зицияд агы айыр мачы лы ктын ро лу:

төмөн жана

жо гор у, ири ж ан а ча кан , и чк е ж ана жоон , к ара ӊгы жан а жарык
ж .б . Си мм етри я жа на а сим ме трия .
Тү с . Не ги зги

ж ана тү зүүчү түс төр . Жы луу ж ана м уздак

түс төр . Түс төрдү ара ла ш тыр уу. Ак жан а к ара боё ктун образдын
э моцио на лдык үнүн
с е зимди к

жа на

көркө мдөөдөгү

мүм күнчү лү ктөрү .

Түс

ролу.

и лимдин

Тү с түн

н еги здерин

пр ак тика лы к билүү . Ка арм андын мүнө зүн , анын жан дүйнө сүн
түс

аркы луу к ө р гөзүү .
Линия . Линия лардын

жы лма кай ,
таби яты .

к ур ч ,

түрдүү лүг ү (и чке , жоо н, түз, тар ма л,

спир аль,уч ууч у)

Чийин , штрих ,

ж а на

а лард ын

бе лги лик

так ж ана көркө м сүрө т. Жар аты лыш ,

ад амд ын, жаныбар лардын с езимдик аба лын

көрг өзүү .

Фор ма . Дүйнөнүн пр едм еттик көп түрдүү лү гү ж ана а ларды
те гиздик те

ж ана

ок шош туг у
Таб игый

ж ана

мей киндик те

түр лөрү .

форма лар .

фор ма сынын

ча гы лдыруу.

Фо рм а лардын

Жөнөкө й

г еом етрия лы к

форм а лар.

Форм а лардын

ө згөрү шү.

Буюм д ун

б уюм д ун мүнө здөмө сүнө

тий ги зг ен таас ири .

С илуэт.
Көлө м. Кө лөм

м ейки ндик те ж ана те ги здик те . Кө лөмдүү

ко мпо зиция лардын көр көмдү гү .
Ы рга к ( Ритм ) . Ыр га кты н
ж ана

б ашк а лар) .

Сүр өт

түр лөрү ( тынч , жа й, тын чы жок

Чийинд ердин

тү с төрдүн,

так тард ын

ыр га гы .

ж ана чийинди н эмоциона лды к үн к ур амынд агы ыр га ктын

ро лу. К омпо зицияд а эле мен ттердин ырг агы аркы луу к ый мы лды
көр сөтүү . Д екора ти вдик -көр көм өнөрдө ри тмд ин ө згө чө ро лу.
И с ку сст вону н маан илүү т емал ары .
Же р

-

жал пыб ыз дын

к уб улуш та рын а

б айкоо

үйүбү з.

жүрг үзүү ,
1858

Таби ят
а лард ын

ж ана

ж ара ты лыш

мүнө зүн

жана

э моцио на лдык

аб а лын

м е зги лд еринин ,
ж ара ты лыш ты

айыр малоо .

к үндүн ,

Аба

түндүн ,

ч агы лдыр ууд а гы

ар

ырайы нын ,

канда й

айырм а .

жы л

уб ак тарында

Пе йзаж

ж анры.

Таб ия ттын ар канд ай көр көм сүрө ттөрүн ж ара туу ү ч үн ар канда й
и ск ус ство

ма тер иа лдары н

жа на

к араж а ттарды

ко лдон уу.

Таб ия ттагы им ара ттар: к уш тардын уя сы , ийинд ер , ба л че лек , таш
ба ка к абы гы, ү лү лдүн үй , ж .б .
Адам , адам дар ор тос ун даг ы мами ле лер . Дүйнө жү зүндө гү ар
к анда й мада нияттарда ад амдын обра зы . З ам анда ш тардын обра зы .
Пор тре т жанры . Сүйүү , до стук , үй -бү лөө
Сүр өт

ка арм андар ынын

с апа ттарын

ойг отууч у

боор ук ердик ,

мык ты

те ма лар ы и ск ус с тводо.

ада мдык

се зи мдерди

жан

дүйнө сү

ж ана

м ээри мдүү лүк ,

к о лдоо,

к амкорд ук ,

бер еш ендик ж .б . Кыжырд ан уу,

же к көрүү

к өркө м

жана

обр азы:

ба атыр лык ,

ка ардык ка

себе п

ай ланабы зда .

коо з,

бо лууч у к а ар мандар дын сүрө ттөрү .
Ис ку сс тво
ыӊ гай луу

бү гүнкү

жана

тран спорт

күндө

к өркө мдүү

түрүнүн

би здин

тур м уш - тири чи лик

до лбоор лор ун

тү зүү

б уюмдарын,

ү чүн

и ск ус ство

м а тери а лдарын ж ана ар к анда й к ара жа ттарды колдон уу ы к м алары .
Ада мдын

күнүм дүк

уюш тур ууд а гы

турм уш унд агы ,

көр көм

түшүнү к. На тр юм орт

өнөрдүн

ф изик а лык

(п лас тик алык)

чөйрө сүн

ро лу

жөнүндө

жанры . Им ара ттар жан а с ейи л п арк тарын ,

тран спорт, идиш -а як , эмер ек жа на кийи м - ке че лерд и, к итептерди ,
о юнч ук тарды көркө м до лбоор лоо ж ана ж ас алга лоо .
Көр көм - чыгар ма чыл ык

иш

т а жрый бас ы .

Көркө м

өнөр,

сүрө т ж ана д екора ти вдик көркө м өнөр иш мердүү лүк бо юн ч а ар
к анда й и ш - чар алар га к а тыш уу.
де кора ти вдик
с аба ттуул ук тун

и ск ус ство
н ег изд ерин

Сүрө т тартуу,

не ги здери н
өздөш түрүү:
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жи вопис ь, ай ке л,

ө здөш түрүү .
ком пози ция ,

Көр көм
форм а ,

ри тм ,

сы зык ,

түс ,

кө лөм

ф ак тура .

пр едм еттик чөйрөсү нүн мод е лдер ин

Ада мдын

турм уш тук

тү зүү . Ий ле п -ч ап тоо жана

к аг а з п ла с тика сы ме нен иш төө б оюн ча ба шта лг ыч көндүмдөрүн
ө здөш түрүү .
Жи вопи сте , сүрө т тартууд а , апп ли каци я тү зүүдө , көр көм
до лбоор лоодо өз о юн

иш ке аш ыр уу ү чүн көркө м кар аж аттарды

тандоо ж ана п айд алан уу.
м ейк индик ти ,
ж арда мы

та ктарды ,

мен ен

Түс ,

тон, ком по зици яны , чийинди ,

кө лө мдү ,

м аан айды

м атериа лдын

ча гы лдыр уу.

Ар

ф ак тура сынын
түрдүү

көр көм

чы гар ма чы лык техни ка лар ды жа на м атериа лд арды ж еке че жана
ж ам аа ттык

и шм ердүү лүк тө

па йда лан уу:

ком пьютерд ик

ани маци я ,

а пп лика ция ,

м ультип лик ация,
ф ло ма стеров,

ко лла ж,

гр аттаж ,

толук

м а сш табд уу

к аг аз плас тик асы , г уа ши , аквар е ль, п ас те ль,

п ла с ти лин ,

чопо ,

г уа ш ь,

к аранд аш ,

сыя ,

ма змун ун

жана

ко лдон ууч у ж ана таб игый ма тери алд ар .
Көр көм
к ара жа тт арын

ис к ус ство

чы гар ма ларынын

та лк ууло о го

ка ты ш уу,

ч ыг арм аг а

м ами лесин

би лдирүү .
« Де не та рб ия, коо псу з жа шоо не г из дер и» .
Д ене тар бия боюнч а прогр ам мас ы үчүн ма ани лүү та лап К ОБ
ок ууч ула рдын де н соо луг ун ун , жын ысын а, д ене бой өнү гүүсүнө ,
кы ймы л

ө згө чө лүк төрү

с апа ттарын ,
ок ууч ула р га

,

п сихик алык

гиг иен а лык ч ен емдер дин

ка сие ттерин

аба лын

эс ке а луу м е не н

ар түрдүү жан а же ке че м ами ле кам сы з кы луу.

Прогр ам ман ын м а зм ун у:
Д ен е т арби я жөнү ндө бил имдер
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жана

Де не

тарб ия.

Д ене

тарб ия

жөнү ндө ба штапкы б илимдерди

к а лып танды р уу. Ден е

тарбия

ден соо луук ту бек емдөө үчүн

көнү гүү лөрдү
жөр гө лөө ,

уюш тур уу

лы жа

мен ен

с а ба гы
ба с уу,

к атары .
сү зүү

м аа ни лүү кыймы лдар ка тары . Д ене

Ба с уу,

ад амдын
тарби я

ч ур коо,

ж ашоо с уна

көнү гүү лөрүн

уюш тур ууд а же тки ли ктүү жү ктөм дөр.

М ашы г уу уч ур унд а кырсы ктарды а лдын а луу эре же лери:
с аба к орд ун уюш тур уу, к ий им -ке че к, б ут кийи м ж ана
ж абд уула рды тандоо . Же ке гигие на .
Физи ка лы к көнү гүүлөр . Фи зик алык кө нүгүү лөрдүн фи зик а лык
с апа ттардын ө сүш үнө жан а фи зик а лык өнү гүүсүнө таа сири ,
көнү гүү лөрдүн спо р ттук техник ас ынын не ги здери . Не ги зги
фи зи ка лык сап аттарын өнү ктүрүү м енен д ене тарбия нын
ба йланы шы . Неги зги физика лы к с апа ттарын мүнө здөмө сү: күч ,
ы лда мдык , чыд ам кай лы к , и йке мдүү лүк ж ана тең с а лм ак туулук .
С порттук

иш -ык ма лары . Өз а лдын ча м ашы г уул ар .

Д ененин

туур а тур уш ун а ш ар т түзүү жа на д ене б улч уӊд арын , не ги зги
фи зи ка лык

с апа ттарды

өнүк түрүү

үчүн

м аш ыг уу

а тк ар уу; к үн тар тибинде ден соо лук ту ч ыӊдоо
ч ара ларды

а тк ар уу;

( эр тең

топ том ун

б о юн ча иш -

м ене нки

ма шыг уу,

фи зк ультм ин утка лар) .
Өз
тур г ан

а лдын ча оюн дар ж ана о юн -зоо ктор . Та за
к ыймылд уу

о юнд арды

уюш тур уу

ж ан а

а ян тча ларында ж ана спорттук за лд а) . Оюндардын
с ак тоо . Фи зик алык мы кты лы к.

абад а ойной
(спор т

эреж е лерин

Д ене -бойд у туура кар моо , анын

оор улары н а лдын а луу ж а на түзөтүү , эртең м ен енки м ашы г уу,
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фи зк ультм ин утка лар
с апа ттарды

бо юнч а көнү гүү топ то мдор у. Фи зи калык

өнүк түрүү үчүн көнү гүү лөрдүн топ том у. Туур а де м

а луу к ө нүгүү лөрүнүн топ том у.

Кө з үчүн гим нас ти ка . Спор ттук -

де н соо лук ту чыӊдоо и шм ердүүлү гү.
Гим нас тика .

Уюш тур уу

к о ма нда лары

жана ыкм а лары .

Ти зи лүүнүн

жөнөкө й түр лөрү . С ы зык мен ен

к оло ннад а тизм е

ар ак еттер и;

муг а лим дин

м ене н

көр сөтмөсү

жөнөкөй

б уйр ук тарын тизм еде а тк ар уу. Буюм дар

мен ен ( ги мна сти ка лык

тая ктар , ж елек тер , обр уч тар , чоӊ ж ана

кичин е топ тор ) жана

б уюмд ар жок көнү гүү лөр (ар түрдүү б улч уң топ тор у үчүн ) .
Т аян ыч
чы г уун у

с екирик тер :

ишке

а шыр уу

ги мнас ти ка лык эш екк е
ү чүн

ими таци я лык

ч урк ап

көнү гүү лөр

(

кооп с узд ук эреже лерин с ак тоон у кү чөтүү м енен ).
Көр көм

мүнө здө гү

ги мна сти ка лы к

көнү гүү лөр .

Жөө

б ас уу,

жү гүрүү , ыргы туу. Ж ип м енен с екирүү . тоскоолд ук тарды д уб алг а
чы гып , жөр гө лөп , гимн ас тик а лык так тад ан ба суу а р кы луу ж оюу
кы ймы лдар ы.

Ж үктөрдү

кө төрүү

жан а

таш уу

көнү гүү лөрү:б уюм га к ерек түү тар ап тан жа кындоо , туур а ж ана та к
кө төрө би лүү , туур а кы с уу, а ны та к ж ана аяр ко юу ( пр едм еттер:
ш ар лар ,

ги мна стик алык

таяк тар , о бр уч тар ,

ск ам ейк а лар ,

мат,

г имн ас тик а лык "эш ек" , " ат" жан а ба шк а лар .) .
Же ӊил а тл е тика .
Жөө б ас уу: түгөй мен ен , тү гөй м ен ен бир ай лана нын ичинд е;
бир ка тард а орточо те мп м ене н за лды тег ере нип м уг а лим ди
кы йга п ө түп . Де не бойд у туур а с ак тап бас уу.

Ч ур коо м енен

ба с уун у а лм аш тырып ба с уу. Ч ур коо көнү гүү лөрү: б утту бийик
кө төрүп ,

ба гытын ө згөр түп ,

ар түрдүү тур ган ор ун дан б аш та п,
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жо горк у

с тарт

м ен ен

ба штап

те зд етип

ч ур коо .

С екирик

көнү гүү лөрү: бир б ут та п, эки б уттап бир орун д а ж ана жы луу
м ен ен; узунд ук ка , бийи ктикк е; аттап с екирүү .
Ыр гытуу : чо ң топ (1 кг ) , ар канд ай жо лдор м ен ен алыск а.
С а луу: ки чине топ ту ти к жан а тү з м акс атка , ошондой эле а лы ска .
Лыжа тебүүгө ок у ту у . Лыж а м ен ен б ас уу; б ур улуу; тү шүү,
кө төрү лүү; ток то туу.
Сү зүү . Да ярдоо көнү гүү лөрү: с ууг а к ирүү; ба сс ейн түбүндөгү
кы ймы лдар ; к а лк ууг а

ү йрө түү; к а лк уу ж а на та й уу; ко лдорд ун

ж ана б уттарды н к ыймы лд арын
С ууд а г ы

о юндар .

м а к улда ш уу үчүн көнү гүү лөр.

К ыймы лд уу

жан а

спорттук

о юнд ардын

э ле мен ттери .
Гим нас тика

эле ме н ттери : ти зи лүү көнүгүү лөрүн ко лдон уу

м ен ен оюн тапш ырм алары , көңү л б ур уун у, к үч -к уб аттуул ук ту,
ш амд аг ай лык ты ж ана
Л ыжа

оку у

координ аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

ма териал ы

ш амд аг ай лык ты ж ана

бо юнча :

лы жач ан

эс та фе та лар ,

ко ордин аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

Спо рттук о юн дар дын ма териал ы бо юнча :
Футб ол:

Тур ук туу

ж а на

тоголо ткон

топту

со г уу;

топ ту

ток тотуу; топ ме нен жүрүү . Футбо лд ун ма тери алынд а к ыймы лдуу
о юндар .
Ба ске тбо л:

бас ке тбо лч ун ун

кы ймы лдар ; то пту то с уу;

тур уш у;

топ с уз

топту с а ктоо ; ша кек че

атайын

түбүнөн эки

ко лу м е нен бир ж ерд ен топ ту ыр гытуу, ө з көкүрө гүнө эки колу
м ен ен жер ге б ир топту к ар моо ж ана м уг а лим м ен ен бир ж уп та
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топту

ыр гытуу

жан а

тос уу;

бас ке тбо лд ун

ма териа л

боюнча

кы ймы лд уу о юндар .
Пион ербо л: топту ы р гытуу, торд ун жогор у, ы лдый жа гынан
э ки ко лу м ене н ж уп та ыр гытуу жа на к армоо; төмөн кү кирги зүү
( тө мөндө бир колу м е нен ) .
Во лейбо л: топ ту ы р гытуу ж ана то с уу ы к ма лары; во ле йбол
м а тери а лы бо юнч а кый мы лд уу оюндар .
Ар түрдүү элдердин кый мы лд уу о юндары .
Кор рекц ия лык -

өнү ктүрүү чү

о юнд ар:

«Тар тип

жан а

баш

а лам андык », «Ка йдан ч а лды , тап », «Түшү м жыйноо ».
Жарышу у жа на с екирүү о юн дары : " Ак- Тер ек , Көк - Тер ек " " Тосмо
топ" , " То койдогу а юу" , " Ш ак ек са лмай ", "Күн -түн " , "Мы шык чы чк ан" ж .б .;
Т оп ме не н о юндар : «Топ са л ма й », «К ачм а топ », «Ор то топ »,
«Те гер ек те ги топ »

Ы лай ык та штырып физика л ык ка лыбына ке л тирүү
Ж а лпы өнүк түрүүчү көнүгүү лөр:
Ги мна стика м а тер иа лынд а:
Ийк емдүү лү ктү өнүк түрүү: б уттард ы чоюу; чоӊ к ада м м енен
ба с уу, о тур уп , с е кирип ба с уу; жар ты шп аг ат; г им н а сти ка лык таяк ,
ар кан

м ен ен

к өнү гүүлөрдү н

кый мы лдар

ийк емдүү лү гү

топ то мдор у.

Ти зи лүү
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өнүк түрүү

көнүгүү лөрүн

үчүн

ко лдон уу

м ен ен оюн тапш ырм алары , көңү л б ур уун у, к үч -к уб аттуул ук ту,
ш амд аг ай лык ты ж ана

координ аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

Коо рдинаци яны ө нүк түрүү: жөнөкөй тос коолд ук тард ан ө түү;
г имн ас тик а лык
ба каны нда

отур г уч та

ба с уу,

ж а лп ак

ги мна сти ка лык

б ас уу; б елги ле нг ен оюн ка лыбын кар моо; көӊүл

б ур уун у к о тор уун у ө н үк түрүүчү о юнд ар , б ут, ко л, тулк у б ойдун
б улч уӊд арын эс а лдыр ууг а (о тур ган боюнча , тур ган жан а жа тк ан
бо юнч а); бир ко лдон экинч и ко лго топ ту ыр гы туу; бе лг илен ген
ба гы т боюнча ба сып , ч ур кап , с екирип ма кс атка сиг на л м енен
ж етүү .
Тулк у б ойд ун туур а турп атын к а лып та ндыр уу: а лдын а ла
бер илге н турпа т м енен ба шына б уюм ко юп б утун ун уч у м е нен
ба с уу;

м узы ка

м ен ен

сти лдик

ба с уу

түрлөрү;

се зимд ерди

ба шк ар уу ү чүн түзө түүчү кө нүгүү лөр (б аш ты , ийинд и, жү лүндү
ба гы ттап кар моо ) ден енин турп атын кый мы л уч ур ун да туура
к армоо го ,

д ененин

аб а лын

о тур ууд а , ж атууд а

ж ана

ан ын

мүчө лөрүн

тур ууд а ,

контро лдоо бо юнч а көнүг үүлөр ;

б улч уң

кор се тин бе ке мдөө үчүн к өнүгүүлөр .
Кү ч жөндө мдүүлүк төрүн өнүк түрүү: с а лм ак сыз кый мы лд уу
көнү гүү лөр
үй лөн гөн

(ө з

де не

топ тор ,

г ан те лд ер,
к аршы лы гын

с а лм агын

100

г.

жо юу) ,

к ум

са лма к

са лын ган

м енен

баш ты кча лар

(1

кг

жана

г им на сти ка лык таяк тар ж ана чок мор лор) өнөк төш түн
жо юу

( ж упт аш кан

м аш ыг уу) ;

ж аты п

көтөрү лүү

( ги мна сти ка лы к о тург уч та) .
Ж еӊи л а тле тик а м а тери а лында:
Коо рдинаци яны өнүк түрүү: че кте лген таяны ч м ен ен ба гы тты
ө згөрүп ч уркоо; а р түрдүү к а лып ор ун дарын ан кыс ка сызыкты
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ч ур кап ө түү ; бир жерде

бир б уттап , эки бутта п

арк анда н

с екирүү .
Ы лд амды кты
тур г ан

өнүк түрүү: жогорк у с тар т м енен ар түрдүү

к а лып тард ан

көнү гүү лөрүн

м ак си ма лд уу

к айра -а тк ар уу;

ар

ы лд ам дык та

канд ай

ч уркоо

ба ш тап кы

ка лып

ор унд арынан , те гер енип д уб а лга жан а д уба лдын ж анынд а тур уп
тенни с топ ту к ар моо.
Ч ыда мд уулук ту
ре жими нде ,

өнүк түрүү:

ба с уу

м е нен

бирди ктүү

а лма ш ууч у

ор точо

ка туул уг у

ч ур коо ,

жо горк у

с ыйымд уул ук ре жими нде ч ур коо; 30 м ара лык ты м ак сим а лдуу
ы лда мдык мен ен к айта лап ч ур коо ( са кта луу ж е өзгөрү лмө эс а л уу
м ен ен); 400 м ара лы кк а ч уркоо; бирди ктүү 6 мү нө ттү к ч уркоо .
Кү ч жөндөмдүү лүк төрүн өнүк түрүү: көп с екириктерди к айра а тк ар уу; тос коолд ук тарды ка йта лап жо юу ( 15 -20 см ) к айра; ар
к анда й ор унд арда н б аш тап макс им алд уу те м пте то лтур улг ан (1
к г)

топту ыр гытуу ; өткөрүү д ары уба кыт жогорк у ч ен бо юнч а , ,

бир ай лан анын ич инде; б ир ко лдон эки нчи колго топ ту ыргы туу;
бе лги лен ге н б аг ыт бо юнч а бас ып, ч урка п, се кирип ар кандай
жо лдор

мен ен

кө күрөгүнөн )
а тк ар уу;

эки
ме нен

ко лу

(жо гор у

ыр гытуу;

тоого

ж ак тан,

ы лдый

ч ур кап

чы г уун у

жак та н,
к а йра

и лин ге н ори ен тирг е бийи кти кк е се кирүү м енен ко лун

тийги зүү; орд ун а н жы луу м е не н бийи ктикк е

се кирүү . (оӊ жана

со л кап та лы м ене н) .
Тү зөтүү - өнүк түрүүчү көнүгүү лөр .
Ба штын ,
ор унд а

б уттун ж ан а тулк у б ойд ун н ег изги а ба лы жан а бир

а ткары лууч у

к ы ймы лдары ,

ко лдор

м енен

де не

кы ймы лдар ын бут к ы ймы лд арын а а йка лы штыр уу; б уюм дар м енен
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( ги мна сти ка лы к тая ктар , же лектер , обр уч тар , чоӊ жан а
топтор ) ж ана б уюмд ар жок көнү гүүлөрдү н топ то мдор у.
Д ем а луу к өнү гүү лөрү:

кичине
.

ар к анд ай аба лд а туура д ем а луу,

о тур ууд а , тур ууда , жа тууд а; б уюм с уз

ма шы г уу уч ур ун д а терең

де м а луу; туур ап д ем а луу ( " г ү л жыты " , "бо тко ү йлө йм" , "ко лд у
жы лы туу " ж .б.), б асы п б ара жатка нда тыбы ш тарды ай тууд а дем
а луу, м ур д у мен ен дем а луу.
Тулк у

б ойд у

корр екци я лоо

туур а

ү чүн

к армоо н у

к а лыптандыр уу

көнүгүүлөр:

г имн ас ти ка лык

ж а на

д уба лг а

жө лөнүп ж асоочу к ө нүгүү лөр (ко лдорд ун , б уттард ын ар к андай
кы ймы лдар ы, д уба лд ан б ашы м ен ен , ар ка сы мене н жы лмыш уу) ; ар
к анда й ко л кыйм ылд арын а ткарууд а тулк у б ойд у туур а к алыпта
к арм ап

тур уу; ,

ж аныбар лардын

б ас уус ун ,

ч ур коос ун

жа на

и штег ен адам дын кыймы лын туурооч у к ый мы л үлгү көнү гүү лөр (
" тү лкү б асык " , коро з

к ана т ", а юу ба сык ", "жы лкыдай б ашыӊ

кы ймы лда т" , " жар ык берүү чү ши ше лер мен ен ойнойб уз" , " мык
к адап " , " а лма үз" "кир ча й коо" ж .б .; ар

түрдүү д иам е трдеги

с енсор б ас ма топ тор ме нен көнү гүүлөр , (топ ко отур ган
түрдүү с та тик алык

кыймы лдард ы

бо юнч а

ко л кый мы лдары мен ен

ко ш тоо) ба шына ба шты к ко юп б уттун уч ун а тур уп , со гончо г уна
тая н уу; а ртка ийи лип да лы ж ана ич б улч уӊд арын б еке мдөө;
бүк тө лүү

ме нен

ар тк а

кыймы л
үчүн

бек емдөө
д енен и

ар

үчүн

көн үгүү лөр;

о м урткасы н

бек емд етүү

тар апка

б ур ууч у

көнү гүү лөр ,

жам баш б е л, сан , бутта рдын тара мы штарын күчө түү

үчүн көнүгүү лөр.
М ай

там андыкты а лдын а луу жа на корр екция лоо бо юнч а

пр ак тика лы к көнү гүү лөр: о тург ан аб а лда ("чы гырык" , "оро к" ,
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" тер е зе" ,

" шыба кчы ",

" же л

тег ирм ен" ,

"к ем е" ,

"б ас уу" ,

" ат",

" ма ма лак" ); отур ган аб а лда: там анды оңго ж ан а со лго а лма к с а лм ак ж ана бир уч урд а тег еретке н кый мылд ар;
м ен ен

тег ере тке н

кыйм ылд ар;

топту та маны

к ам сызд андыр уу

м е н ен

жип

бо юнч а а лды га к ада м ба с уу; там андын и чки жа на сырткы тарабы
м ен ен б ас уу; м ас са ж ки ле мч есинд е б ас уу.
Ж а лпы жан а майд а мотори каны өнүк түрүү ү чүн көнү гүү лөр:
ар түрдүү ди ам етрде ги топ тор ме нен ( того ло туу, өнө ктө ш менен
того ло туу) ; ор точо топ тор м ене н (о тур уп өнөк тө шкө ыргы туу,
өйдө ыр гы тып тос уу,

то пту д уб а лга ыргы туу) ; ки чине топтор

м ен ен (ко лдон ко лго с а луу, эк и ко лу м е нен топту ө й дө ыр гытуу,
д уб алга эки колдоп ырг ытып

по лго сек иртүү ж ана к армоо) ;

ж ум ш ак шары - 1 к г ( топ ту к ө төрүп 30 сек унд көкүрөк жан а
ба шын а то кто туп к ар мап б асуу,

то п ту карм ап оӊ го , со лго ,

а лды га , артка бас уу) .
К ыймы лд ардын так ты гын ж ана коорди наци ясын өнү ктүрүү
үчүн көнү гүүлөр: бир ка тар
түрдүү б агы ттарг а жүрүү;

ти лк ег е ж ана ко лонн аг а ти зи лүү; ар
д а ярда лган чий инг е ба гыттап ч уркоо

( бардык тап шыр ма лар м уг а ли м м е нен бирг е и шке а шыры ла т);
э ки уд аа ла ш тактай ү стүндө ж арда м м енен б ас уу)
К ыймы л

көндү мдөрүн

ж ана

ы ктарын

өнүк түрүү

ү чүн

көнү гүү лөр . Тизи лүү ж ана сап тык ти зи лүү: " Ти зи л! " , " Түздө н" ,
" Ка кайып

тур" ,

" Эркин

тур " ,

" Алг а ,

ко манд а ларын аткар уу; с ызы к м ен ен
с ызы к м енен

ко лон нада тур уп

а лга !" ,

ко лонна ны

с ун улг ан

ч ачыра туу;

ко лго а лы стык ты

к армоо; б агы тты көр сөтүү мен ен со лго , оӊ го к айры луу;
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" Ток то!"

Ба с уу, ч ур коо :

б утун ун уч у, со гончо г у м ен ен б ас уу; а р

к анда й те мп м ен ен: тез, ж ай; ба с уу м е нен ч ур коон у а лма штыр уу;
ар а лык ты са ктоо мен ен

жа й те мп те бас уу, ч уркоо; бир ка лыпта

м ам ыча д а ч уркоо; арыш ч ур коо

3 X 10 м етр; ж огор к у с тар т;

жо горк у с тар т м ен ен 30 ме трг е ы лда мдык кка чур коо .
С екирүү: 180 ° ж ана 360 °к а ка йры луу
б уттап с екирүү;
түртү лүп

бир б уттап а лга с екирүү; эки б уту м ен ен

уз ун д ук ка с екирүү; 50 с м б ийик тик тен тер еӊдикк е

с екирүү; эки -ү ч к ада м
с екирүү;
с екирүү;

м е нен бир б уттап , эки

ка пталдап

а ттап

бир түр түлүү м ен ен узун д укк а

ги мна стика лы к

о тург уч тан

г / отур г уч ту б асып с екирүү;

та яныч

менен

бир к ада м мене н

бийи кти кк е се кирүү .
Буюм дарды , топ ту ыргы туу, к ар моо, өткөрүп берүү : кичине
топту а лы ска «ийни нен б аш тан ашыры п » оӊ ( со л) ко лу м ене н
ыр гытуу; топ ту гори зон та лд уу

м акс а та ыргытуу ( ми ше нь г /

д уб алд а); топту тик м акс атка ыр гытуу; ч оӊ топту ум тул уу м е нен
ыр гытуу, а н ы к ар моо; бир чоң топ ту бийи кти кке ыргы туу

м е нен

ж ерг е с екир генде н кийин , аны к армоо; түбүнөн эки ко лу ме нен
э ки -экиде н бири -бири мен ен бир чоң то п ыргы туу ж а на тос уу,
с а лм агы 1 кг то лтур улг а н топ ту ар канд ай жо лдор мен ен ыргы туу;
ар канд ай фор мад аг ы б уюм дарды 2 -3 - төн (ж е лек че ле р, та як тар ,
топтор ж .б .) бир уб ак та кө төрүү; б уюм дарды 20 ме тр ге чейинки
ар а лык ка б ерүү ж ана кө төрүү ( жый ма шар -1 кг , г / таяк тар , чоң
топтор ж.б .) .
Теӊ са лмак туул ук: б уюм мен ен г / отур г уч та б асуу ( ж е ле кч е,
г / топ , г / таяк ); колун ун ар к анда й аб а лы
с то лун ан б ас уу; бир ти зе син бү гүп
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м ен ен м енен г /

гимн ас тик а лык так та йда

ба с уу; г им нас тик а лык та ктайд а 15 -20 с м б уюм дард ы а ттап б ас уу;
г имн ас тик а лык так тайда ай ла н уу м е н ен б ас уу;
так тайда

ба с ууд а

жо луг уш ууд а

г и мна с тика лык

айрылыш уу;

«К ороз»,

«Ч аба лак ей » көнү гүүлөрү н жерде ж асоо .
Жөрмө лөө , ч ыг уу, а с тын ан жөр мөлөө: г / дуб а лга төрт
а як тап жөр мө лөө ,

г /д уб алд ан үс түнөн сой лоп өтүү; ко лдоо

м ен ен ги мна стик а лык д уба лга

чы г уу,

а р канда й би йик тик кег и

тоскоо лд ук тарг а жөрмө лөө , чы гуу, а с тын ан жөрм өлөө
м од улд ар , г / так тай , обр уч тар ,
с ынак - тунне лге жөр мө лөө;

( ж ум шак

г / ар кан , та кта лар , ж .б.) ;

б уюм дарда н аттап өтүү: бло ктор дон,

к а зык тард ан , чоң топто рдон; ко лдор у м ене н ги м. д уб а лг а 1 -2
с ек унд асы лып тур уу;
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то скоо лд ук тан ө түү

бо юнч а

тап шырм а а ткаруу.
5 .4 .2 .

Аде п

-ахла кт ык

жа кта н

ө нүктү рүү ,

тарб иялоо

про г раммас ы
Аде п-ах лак тык

жа ктан

өнүк түрүү

жан а

тарби я лоо

про гра мм асы КОБ б а лдардын би ли м а луу ж аш оос ун ун ад еп тик
кы лд аты н, о к утуу, с а бак тан тыш кар кы жан а коо мд ук м аани лүү
и шин , ү й -бү лө лүк ж ана коомдук б аш ка с у б ъе кттерин
ах лак тык

жо л

м ен ен

коо мд ук -пед аго гик а лык
м ора лдык

уюш тур ууг а
иши н

ар тык чы лык тарын

б агы тталг ан

р уха ний

бирд иктүү

б аа луул ук тарды

си стем асынын

адеп -

не ги зинд е

ж ана
жү зө гө

а шыра т.
Аде п-ах лак тык ж ак тан өнүк түрүү прогр ам ма сы К ОБ б а лдар га
би ли м б ерүү проц есс ин ө з ө лкөсү н сүйүүгө , а лард ын элдин ж ана
ө лкөнүн м аданий жан а тарыхый м ура с тарын ур ма ттоо , коомдук
жооп кер чи лик түү

жүрүм -тур ум ун
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тарби ялоог о

ба гы тта лг ан.

Прогр ам ман ын
коо мд ун

н еги зи

не ги зги

өзөк түү
улутт ук

тарбия лык
ж ана

м акс а ттарын а,

ж а лпы

ада мзаттык

ба а луул ук тарына та яна т.
Баш талгыч жа лпы б илим б ерүү б ас кычынд а К ОБб алд арды
ад еп -ах ла кты к ж ак тан өнүк түрүү жан а тарбия лоон ун мак са ты
а лардын

ад еп - се зи мдери н

к а лып тандыр уу

жана

ш артынд а

ба а луул ук тарын ,

адеп -ах лак тык
коо мд ун

ад амд ык

жүрү м - тур ум ун

не ги зги

ул уттук

ба а луул ук тарды

коо мд ук -

п еда гоги ка лык ко лдоо ж ана кир ги зүү бо луп са нала т.
Ба шта лгы ч жа лпы би ли м б ерүү ба скы чында

ба лд арды ад еп -

ах лак тык ж ак тан өнүк түрүү ж ана тарбия лоон ун ми лде ттери:
Ар бир к ла сс та гы «Ад абий о к уу» пр едм етинин м а зм ун у
и штин

ба гыттарын

ча гылдыра т

ж ана

тө мөнкү

н е ги зги

бөлү ктөрдү

к ам тый т:
Ба лдар дын ок уу чөйрө сү .
Ок уу те хни ка сы .
Ок уп

ж ана

угуп

жа тк ан

учур да

ок уп -

тү шүнүүнүн

ык ма ларын к алып тандыр уу, о к уу иш мердүү лү гүнүн түр лөрү.
Ок улг анды

эм оциона лды к жа на эстетика лы к с е зе би лүү .

Те кс т та лдоо эле ме нттери .
Адабий про педевтика .
ок ууч ула рдын чы гар ма чы лык и ши (ад абий чы гар ма лардын
н еги зинд е) . Оо зе ки жан а жа зуу ти лин өнүк түрүү.
Прогр ам мад а
ок уус ун ,

с абак та н

б а лдардын
жан а

саб ак та н

ө з а лдын ча

үйдөн

ты шкаркы

о к уун у

уюш тур уу к а р алг ан , б ул о к уун ун н ег изги ө згөчө лүгү
с аба ктарда

ок ууч ла р

хр ес то ма ти я
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китеби

м ен ен

б ул
эме с,

ба лд ар ки теби м ен ен иш те ше т.

с аб ак тан тыш кар кы ок уу

с ис те ма сынын не ги зги өзгөчө лүг ү ба лд ар "ок уу к и тебинин
ич инде"

ок уш ат,

б аш кач а

а йтканд а

уш ул

б ө лүмдүн

ж азууч ула рынын о к уя ларын же ыр ларын , по ве с ттин
ки тебине

кир бе й

ка лган

баш ка

Ош ен тип , көркө м чыг арм анын

бө лү мдөрүн

ж алпы

ок уу

ок уш а т.

то лук к абы л а луу

принц иби ишк е а ша т. С абак тан тыш каркы о к уу с аба ктарында
ар бир бө лүм

бо юнча

ок уу иш тер и аяк та га ндан кий ин

ө ткөрү лө т. Бул с аба ктарг а ч ыг ар ма ларды

ж ана те ма ларды

тандоо – м уг а лим дин ж еке иш и. Ар бир ок уу ж ылдын ая гына
к ара та

өз

ти зме си

а лдын ча

о к уу

көрсө тү лөт,

ү ч үн

а ларды

ки теп тердин
к ла сс та н

болжо лд уу

ты шк аркы

ок уу

с аба ктарынд а колдон ууг а бо лот
Ок уу к и теп терин е кир ген б ардык ыр лар

ж аттоо

үчүн

с ун уш та лат, о шондой эле м уг а ли мдин та ндап а луус у б о юнча
про заны н

ч акан

(3 -4

ү зүндү лөрү . М уг а лим

сүй лөм дөн
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сүй лө мгө

чейин )

ү чүн жа ттоо ыр лардын с аны ж ана

кө лө мү ө тө чоң көрүн гөн бо лсо, б а лдар ө з та ндоос у м е нен 2 3 ыр жа тта са боло т.
Адаб ий ок уу с а ба ктары бо юн ча о к уу и ш - арак е ттеринен
( же миш түү ок уу техно ло гия сы)
к ам сы з кы лууч у техно лог ия
ок ууч ула рдын

туур а ок уу и ш м ердүү лүгү н

нег иги бо луп с анала т, а л

ок ур манды к

жа ш

ко мпе тенци ясын

к а лып тандыр уун у к а м сыз кы ла т.
Те кс т

ме нен и штөөнүн технолог иясы

үч эта пты

к ам тый т.
I этап . Те кс т мен ен ок ууг а че йин иш төө .
Ан тиципа ция ( кү түү , а лдыда гы ок уун у п ро гно здоо ).
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Те кс ттин

се мантик алык ,

те ма тик а лык ,

эмоцион алд ык

ба гы тын а нык тоо , ан ын к аарм андар ын чы гар ман ын ата лышы
бо юнч а

ба са

сө здөрү ,
тая нып

бе лги лөө ,

тек с тти

ж азууч ун ун

ок ур манд ардын

иллюста ция лар

да ярдыгы н

мен ен

а ты - жөнү ,

м ур унк у

түйүндүү

та жрыйба сына

иш төө .

ок ууч ула рдын

эс ке а луу м е не н саба к ма кс аттарын и штеп чыг уу

( ок уу, ум тул ууч ул ук , эмоцион а л дык , п сихо логи ялык ) .
I I этап . Ок уу уч ур ун д а
Те кс тти

а лг ач кы

к ур агы на

ж ана

ы ла йык ,

өз

ар а ла ш

ок уу

к абы лдоон у
түр лөрү

те кс т ме нен и штөө .

ок уу.

ж ек еч е

о к ууч ула р дын

ө згөчө лүк төрүн

алдынч а ок уу к ла сс та
( м уг а лим дин
м уг а лим дин

бо юнча ,

Ок ууч ула рдын

ан ге менин
м а зм ун у,

ж аш

мүнө здөмө лөрүнө

ок уу, уг уп ок уу, ж е

та ндоос у

тандоос у

текс т,

бо ю н ча ) .

м е нен ,

ж арда мы

ба ар ла ш уун ун

мен ен )

эмоцио на лдык

н еги зги

түсү

а нык тоо.
бо юнч а

ба ш тап кы бо жом олдор ун туур а лоо .
Те кс тти к айра ок уу. Ж ай "ой лон уп " к айра -ок уу ( те кс т
ж е аны н айрым ү зүндү лөрүн). Те кс тти та лдоо (ык ма лар:
тек с т аркы луу ж азууч у м е нен ди ало г , ок улг ан тек с т боюн ча
а нг еме лешүү , т үйүндүү сөздөрдү бө лүү ж .б. )
Те кс ттин

ар

бир

с уроо лор ун ко юу.
м а зм ун у бо юнч а

ма ани л үү

бө лү гүнө

Ок улг ан текс тти

түш үндүрүү

ж а лпы лоо.

Те кс ттин

ж алпы лоо с уроо лор ун бер үү . Те кс ттин кээ

бир ү зүндү лөрүн ө к айры луу. К өркө м ок уу.
I I I- этап . Ок улг ан

текс т м енен иш тоо .

Те кс т бо юнч а тү шүндүр үүчү (ма ани лик ) ма ек . Ок улг ан
тек с тти

жа ма аттык

по зици ясын

та лк ууло о ,

окур м анд ын

дис к ус сия .

Авторд ун

ч е чм е л өөсү м енен с а лыш тыр уу.
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Те кс ттин

не гизг и ма ани син нег изги ид ея лар жый ындысын

а нык тоо жан а иш теп чыг уу.
Ж азууч у

м ен ен тааны ш уу. Ж а зууч у

туур а луу о к уя.

ж азууч ун ун и нса ндык сап аттары жөнүндө сүйлөш үү . Ок уу
ки тебинин м атери алы, кош ум ча б ула ктар м енен и шт өө .
Ата лыш ы

м ен ен

иш төө

и ллюс трац ия лар .

м аа нисин та лк ууло о . Ок ууч ула рдын
к айры луус у.

о к ур м андын

кө з

Ата лыш

даяр и ллюс тр ация лар га

к ара шы

мен ен

с үрөтчүнүн

кы я лдан уу,

м а зм унд у

к атышы .
Ок ууч ула р дын

( се зи мдер ,

түшүнүү , көр көм түрү ) ок урм андык и шм ердүү лүк тар ма гына
тая нг ан чыг арм ачы лы к тапшыр ма лар .

Мат емат ика жа на инфор матика
К ОБ

ок ууч ула р

үчүн

б аш талгы ч

м ек теп те

к ур с ун ун не ги зг и ма кса ты , окууч ула р дын

м а тем а тика

тур ук туу эс ептөө

жөндө мдүү лүк төрүн , ма се ленин ш ар тын та лдоон ун , анын айрым
ко мпон енттер инин ор то с унда гы б ай ланы шты аны ктоо , ма се лени
ч ечүүнүн туур а жо лун таб уу ү чүн о к ууч ула р дын
жөндө мдүү лүк төрүн , кө ңү л б ур уус ун ,

м а те ма тик алык

эс ке тутуус ун ,

к абы л

а луус ун , ой жүгүр түү , логи ка лык с алыш тыр уус ун , клас сифи кация ,
с ериа ция ,

кор утун д ул арын

өнүк түрүү гө

с а лым

ко ш уу

б о луп

с ана лат.
К ОБ

ок ууч уларды н

ма тем а тик алы к

иш -көр гө змө -

кы ймы лда тк ыч , к өргө змө -к айма на , оо зе ки ж ан а логи ка лык ой жү гүртүү өнүгүүсү нө өбө лгө тү зөт. Бул а бс тра кттуу ж а м аа ттык
ш ар ттарды

түзүү

ж ана

бе ке мдөөгө
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мүм күндүк

берет,

м а те ма тик алык сө з б ай лык ты , түшүнүү ж ана та таа л логи ка лык г рам ма ти ка лык к ур улуш та рды па йда лан уу

ө нүктүрүүгө са лы мын

ко шо т.
М а тем а тика

саба ктары

бай коо,

элес те тип ,

чы гар мачы лык

м ен ен иш теп , өз а лдынч а иш төө ык ма ларын үйрө түү өзүн -өзү
ба шк ар уу к өндүм дөрүн ка л ып тандыр уу ү чү н са лы м кошо ала т.
М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
 м а те ма тик алык м ас е ле лерди че чүүдө логи ка лы к ж ана
а лгори тмди к иш уюш тур уу;
 ко юлган м ак са тын а жан а аны иш ке ашыр уу ш а рттарына
ы ла йык

иш -арак еттерин п ланд аш тыр уу;

 н атый жа бо юнч а а кыркы

жан а кад амд ык кон тролд у иш ке

а шыр уу;
 м ас е ле лерди че чүү үчүн и ш - ара ке ттердин ы км а ларды жа на
н атый жа сын

айыр ма лоо;

 м ак са тк а же түү үчүн

жо л тандоо;

 о луттуу н е ги зи бо юнч а с алы ш тыр уу ж а на к лас сифи каци я
( ми с, об ъек ттер , с андарды , гео ме три ялык ка лы птарды );
 эле мен тарды к ма се ле лерди ч ечүүдө ж алпы ыкм алар;
 м а те ма тик а саба ктарынд а

м а те ма ти ка лык ж ана

пр ак тика лы к м ас е ле лерди че чүүдө , ми са лы дүкөндөн эс ептөө
с ыяк туу, өнө ктө штөр мен ен иштөө жөндөмдүү лү гүнө ээ
бо луш а т;
 пр ак тика лы к милде ттерди и шк е а шыр ууд а ма те ма ти ка лык
к еп ти аң - се зи мд ү ү пайд а ланы ша т.
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М а тем а тика нын ба ш тап кы к ур с унд а н атур а лдык с ан тү шүнү гү
борборд ук тү шүнүк төрдүн бири бо луп с ана ла т. Бул тү шүнү ктү
к а лып тандыр уу ок утуун ун д ээрлик б ардык уб аг ында
а шыры ла т.

Бул

түшүнү к

пред м е тти к

көп түктөр

жү зөгө
м енен

иш

жү зүндө и штөөнүн

на тыйж ас ында а чы ла т; за ттарды эс ептөө ,

кө лө мдөрдү өлчөө

уч ур ун да . На тыйж ада , " сан" түшүнү гүнүн

м а те ма тик алык м оде лин к ур уу ү чүн үч ы кма а чы ла т: санды к с ан,
ир еттик сан , с ан кө лөмдөрдү ө лчөө бирди ги к атар ы.
С ан түшү нүгүн к а лып тандыр уу эс еп төөнүн онд ук си стем асы
түшүнү гүн

к а лып тандыр уу

м е н ен

тыгы з

ба йланы шкан .

Бул

проц ес с ном ур лоо ж ана н атур а лдык санд ар ме не н ариф ме тик алык
а ма лд арды

а тк ар уу

Нум е рац ияны

ж үргү зүү

изи лдеп

ж атканда

тур ум д ук онд ук си стем асын

уч ур унд а

да ,

к а лыптанат.

о к у уч ула рдын

иш -ар ак еттери

иш ке а шыр уу ж ан а

бирдик тердин

к атышын а б агытта лг ан .
М а тем а тика нын
түшүнү гү

б аш та пкы к урс ун да ариф ме тик а лык ам а лдар

м аани лүү ор унд у ээлей т. Ар бир ариф ме тик а лык

а ма лдын м аани си об ъек ти лери н топ тор у б о юнча иш -ар ак еттерди
а тк арып , б елги лүү бир ти еш е лүү б е лги лерг е жа на тер минд ерге
тая на т. Ар бир изи лдөө -и ши анын
С анд ар

ме нен

мү мкүнчү лү ктөрүнө кар а ла т.

ари фм ети ка лык

ам а лдарды

көбөй түүнүн ж ан а ко ш уун ун ж ад ыба лдары
э элей т. Ал ардын

и зи лдөөдө

м аа ни лүү ор унду

бек ем өздөш түрү лү шүн к ам сы з кы луу ү чүн ,

бирин чиден , эсте п к а луу ү чүн

б а лдар га ма кс атты өз уб а гында

а нык тоо, экинчиде н, дээр лик ар бир саб ак та маш ыг уу м ү нө здөгү
ок утуун у уюш тур уу. Ба лдар үчүн кара лган та пшыр ма лар көп
түрдүү лүгү мене н айыр ма ла нып ж ан а к лас с тын б алд арын
и шине ар а ла ш ууг а тартуу к е ре к.
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бүт

ба лд ардын кы зык чы лык тарын

и шке ашыр уун у, ошондой эле пи кир лер ар түрдүү к араж а ттар
м ен ен жард ам берип , и ш ы км а ларын , түрлөрү н ко лдон уу к е рек .
Баш та лгыч

м ек те птин ма те ма тик а к урс ун да , а лб етте, а бдан

м аа ни лүү болуп м а те ма тик анын
а нын пр ак тика лык
Ба шкы

не ги зги мый за мдары га на эм ес,

тирк еме лери

эке нин б елги ле й к етүү кер ек .

нер се - б ул мый за мдарды оо зек и жан а ж азуу ж ү зүндөг ү

э с ептөө лөрдү ,

ө лчөөлөр дү

а тк арып жа тк анда ,

м ас е ле лерди

ч ечүүнүн ж үрү шүндө ко лдон ууг а ба лд арды о к утуу за р ы л. Оо зеки
э с ептөө ыкм а лары үйрөнүү үчүн ар к андай м а тери а лдык ж ана
с им во лд ук мод елдери п айда ланы ла т.
С тандар ттын
м а те ма тик аны

та лап тарын а
и зи лдөөдө ,

ы лайык

ба шта лгыч

а ӊ - се зимдүү

бе ке м

ме ктепте
эс ептөө

көндү мдөр үн к алып тандыр уу к е ре к , к ээ бир уч ур лард а , а ларды
а втом атташ тыр ууг а а лып ке лиш к ере к.
Эс ептөө

көндү мдөрүн

м а те ма тик анын

к ийин ки

м аа ниси ,

бө лү мдөрдүн

а ларс ыз

ок ууч улар

мазм ун ун

ө здөш түрө

а лб ай т экени нде г ан а эме с . Алар бо лбо со, си стем а луу а р ка ндай
э с ептөө лөр

ко лдон улч у б аш ка ок уу с а бак тар ын, ө здөш түрө

а лб ай т экенди гинд е.
Прогр ам мад а оо зе ки эс еп төө тех ника лары мене н бир ге жа зуу
э с ептөө ык тарын а ба лд арды окут ууг а зор м аани
жү зүндө гү

ы км а ларды

ок утуп

ж атканд а

б ери ле т. Ж а зуу

алгор итмде штирүү

м аа ни лүү.
К ОБ ок ууч ула рдын сү йлөө р ечинин
к еп тин

ма анилүү

ролун

эс ке

а лып ,

и шм ердүү лүгүнүн бард ык ба скычтарынд а
өнүк түрүү , эсеп төө

б узул уу м үнө зүн ж ана
м атем ати ка лык
к еп тик

сү йлөө и шин

пра кти калык иш -ар ак еттерд ен

зары л.
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б аш тоо

Са ндар

жа на көлөм д ө р . Буюмд арды

эсептөө . Нө лдөн

м иллио нго ч ейинк и санд арды ж азуу ж а на ок уу. К ла сс тар ж ана
ра зр яддар . Кош улуч ула р дын с ум ма сы к а тары көп ор унд уу с андар
м ен ен тааны ш тыр уу. С а ндарды

са лыш тыр уу ж а на санд ардын

тар тиби , са лы штыр уу б е лги ле ри .
( гр ам м,
уб а кы т

ки ло гра мм ,
бирди ги

цен тн ер,

(с ек унд а ,

С а лмак ты ө лчөө бир дик тери

тон на );

мүнө т,

кө лөм бирд иги

с аа т) .

Бир

бирди ктеринин ор тос унд агы мам иле лер . Бир
с а лыш тыр уу ж ан а эс еп төө.

тек түү

( ли тр ),
ө лчөө

те ктүү кө лөмдөрдү

Кө лөмдү н ү лү шү (ж арымы , үч төн

бири , төртт өн бири , ондон бири, жү здөн бири , миңд ен бири) .
Ариф ме тик а лык а ма лд ар .
Ко ш уу,
а ма лд ардын

к е ми түү ,

көбөй түү

ком понен ттеринин

жа на
а ттары ,

бө лүү .

Ариф ме тик а лык

б е лгилери .

Кош уу

ж адыба лы . Көбөй түү ж адыб алы . к ош уу, к е ми түү , көбөйтүү ж ана
бө лүү орто с ундаг ы б ай ланы ш . Ариф ме тик а лык ам а лдын бе лгисиз
бир компо нен тин таб уу.
К аш аа луу
тар тиби .

ж ан а
Сандык

К а лдык м енен бөлүү . С андык туюн тма.

к аш аа сыз с анды к туюн тм а ларды а ткар уу
туюн тм анын

ма ани син

таб уу.

Эс еп төөдө

ар ифм етика лы к а ма лд ардын ка сие ттерин пайда ла н уу ( с ум м ада
ор ун а лм аш тыр уу ж а на топ тоо; с ум м аны

жан а а йырм аны

сан га

көбөй түү ) .
Кө п ор унд уу с а ндарды жа зуу түрүндө ко ш уу, к ө бөйтүү ж ана
бө лүү а лгоритмдер и.
Эс ептөө лөрдү те кш ерүү
ар ак еттер ,

туур а лы гын

ы км алар ы

ба алоо ,

к а льк уля тор м ене н эсеп төө) .
Те кс ттик м ас е лелер мен ен иш төө

1878

( а лгори тм, те ск ери и ш -

жыйын тык ты

бо лжо лдоо,

Те кс ттик

м асе ле лерди

арф ме ти ка лык

М ами ле лерди ка м тыг ан ма се лелер:
( мын ча га а з, мын ча эсе а з)

жо л

м ен ен

чыг аруу.

эс ег е көп , мын ча га көп

кы ймы л - ара ке тти мүнө здөгө н

иш

ар ак еттер , с ат ып а луу ж ан а са туу, ж .б. Ы лд амдык , уба кыт, жо л,
ж ум уш ,
ба асы

эм г ек ө ндүрүмдүү лүг үнүн кө лө мү; товар с аны , анын
жан а нар кы , ж ан а баш ка лар. М ас е лени ч ечүү

жо лун

п ла нда штыр уу. М ас е ленин ш артын ж азуу ( с хем а лар , таб ли ца лар
ж ана ба шк а моде лд ер) . Үлү ш түн жа лпы с аны
ү лүшү

таб уу

бо юнч а

ма се лелер .

Г еом етри я лык фи г ура лар .

ж ана анын

М ейкиндик

Пред ме ттердин

ж алпы

м ами ле лер.

ме йкинди кте ж ана

ж а лпа кты кта жай га ш уус у ( өйдө, тө мөн , жо гору - ы лдый , оң -сол,
ор тос унд а , жак ын -а лыс ж.б . у.с .).
Гео ме трия лы к

фи г ура ларды

с ызы к (ийри , түз) ү зүк сы зы к,
тик

б урч тук ,

төрт

та ан уу

ж а на

чийүү:

чеки т,

б урч , көп б урч тук , үч б ур чтук ,

б урч тук ,

ай ла на ,

те гере к .

К ур улуш тарды

а тк ар ууг а чийүү инс тр ум ен ттерин ко лдон уу. Ай лан а - чөйрөдөгү
г еом е трия лык

фи г ура лар .

п ара лле лепипед , пир амид а,

Таа н уу

ж ан а

айтуу:

шар ,

ци линдр , кон ус .

Г еом етри я лык кө лөмдөр а ларды ө лчөө .
уз ун д уг у. У зун дук

к уб ,

б ирди ги ( мм , с м , дм , к м) .

Үзү к

сы зык тын

Пе ри ме тр . Көп

б урч тук тун п ерим е трин эсеп төө .
Г еом етри я лык фи г уранын аян ты. Аян т бирдиг и ( см 2 ,

дм2,

м 2 ) . Тик б урч туктун аян тын эс ептөө .
М аа лы ма т м енен и штөө . Эс еп , көлөмдү ө лчөө м ен ен бай ланыш кан
м аа лы ма ттарды
тур ук та штыр уу,

ч ог ултуу
та лд оо.

ж а на

б ерүү ,

Логик а лык

а лын ган

бай ланыш

ма а лым атты

ж ана

сө здөрдү

ко лдон уу м е нен ж өнөкөй туюнтм аларды тү зүү ( «ж ана », «жок» ,
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«эг ер ... анда ...», «чы ныгы / ж а лган экени н ...», «а р бир и»,
«ба арды гы »,«к ээ

бири ») .

Пер едм еттердин ,

санд ардын,

г еом е трия лык фи г ура лард ын катарын ( чынжырын ) эре же бо юнч а
да ярдоо . Ма а лым а т

и здөө п ланын , жөнө көй алгор итмин , жа зуу,

түзүү жан а и шк е а шыр уу. Та б лиц аны ок уу ж а на то лтур уу.
Ме ке н таа нуу ,

коом таа нуу жа на таб ият таа нуу

М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
 а йлана -чөйрө , өз ө лкө сү , ш аары , айы лы ,

ө зү жөнүнд ө

н еги зг и түшү нүк төрдү к а лыптандыр уу;
 эко ло гия лык жүрү м - тур ум нор ма ларын ко лд он уу;
 н еги зг и

адеп -ах лак тык

норм а ларды

ж ана

ба шк а

ад амд арг а , коомд ук топтор ж ана жа ма аттар арасынд агы
м ам иле лерин ин эреж е лерин би лүү; а ларды и шке а ш ыр уу
бо юнч а ба гыт а луу;
 с ерг ек ж ашоо н у орно туу б о юнча (ан ын ичинд е бардык
а на ли за тор лор

кор гоо

ж ана

и ш- арак е ттерди ж а соо

на ча р

көрүүнүн )ре а лд уу

жан а жүрү м - тур ум ун да

а ны

и шке ашыр уу;
 бе лги -си мво лд ук

кар аж аттарды

ич инде да яр моде лд ерди

п а йда лан уу,

а н ын

к уб улуш та рын түшүндүрүүдө

ж е об ъек ттердин к аси еттер ин анык тоо үчүн;
 ж анд уу

ж а на

ж ансы з

жар атылыш тын

о б ъек ттерин

т

ы шкы б елги лери же б елги лүү м үнөздүү ка сиеттеринин
н еги зинд е са лыш тыр уу;
 с ак та лган ана лиза тор лорд ун и шм ердүү лүк түн ар к андай
то лук тооч у

ж олдор ун

п айда ла н уу;
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к алып тандыр ууг а

ш айк еш

 ар

канд ай

ба йланы ш

ми лде ттерди

тие ше лүү к еп кар аж аттары н

чечүү

үчүн

ко лдон уу, м оно ло г кебин

түзүү , к еп тин ди ало г форм асына ээ бо луу;
 ө з иш -ар ак еттерин жан а өнөк м ен ен кы зма тта ш уун у
уюш тур уу ү чүн зары л бо лго н с уроо лорд у берүү гө;

Би зди
таби гый

к урчап тур ган ж ара ты лы ш. Ада м
об ъекттер

ж ара ты лыш .

буюм д ар .

Об ъе кттердин

с а лыш тыр ма луу
ж айг аш уус у

жан а

ө лчө мү

(оң,

көрүнү ш төрүнөн

со л,
м ис а л:

тар абын ан тү зү лгөн

Ж ансы з

бе лги лери

ж .б .) .

( тү с,

М ейкинд ик те

жо гор у,
жы л

жан а

төмө н,

форма сы ,

пред ме ттердин

ж .б .) .

м е зги лд еринин

ж андуу

Жар аты лыш

а лма ш уус у,

к а р,

ж а лбыра кт ардын тү шүүсү , к уш тардын уч уп к етүүсү , күн чы гыш ы,
күн б аты шы , ш ам а л, жа мгыр ж ааш ы, бороон , кү н м енен түн .
Ай лан а

-чөйрөдө гү

за ттардын

ар

түрдүү лүгү .

З аттард ан

м ис алд ар: туз, к ум ш екер , с уу ж а на жар а тылыш га зы . Ка туу
за ттар , с уюк туктар , г азд ар . За ттар , с уюк тук тар, г азд ар

мен ен

жөнө көй прак тик а лык иш тер . Жы лды здар жан а п ла не та лар . Күн би зг е жа кын жы лды з, жер бе тинд е жа шоо ү чүн ысы кты к жана
ж арык б ула гы . Ж ер
жөнү ндө

ж а лпы

Г еогр а фия лы к

-

п лан ета , Ж ер

тү шүнүк .

к арта

ж ана

Глоб ус
п ла н.

түзү лү шү

Ж ердин

Ма тери ктер

жа на ө лчө мү

мод ели
ж ана

к атары.
ок еан дар ,

а лардын а та лы штары , г лоб ус та ж ана к ар тад а жай га ш уус у.
Өз ө лкөбү здүн , а й мак тын м аани лүү табигы й о б ъек ти лер и.
Ай мак та

б агы т

а луу.

К о мпа с.

Жерд еги

күн

м енен

түндүн

а лма ш уус у. Ж е рдин Күндүн те гер ег инде ай лан уус у, к үн м ене н
түндүн а лма ш уус ун ун с ебеби катары . Жы л ме зги лдер и, а лардын
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м үнөздө мө лөрү
а йм ак таг ы

( бай коолорд ун

н еги зинд е) .

Өзүнүн

туулг ан

жы л м езги лдери нин ө згөчө лү ктөрү Аба ыр айы , анын

ко мпон енттер и

( аба нын

ч ачынд ар , ша мал) .

тем пер атур асы ,

б улутттар ,

Өз а йм ак тын аба -ыр айы .

ж аа н -

Ж ер кы рты шынын

фор ма лары: өрөөндөр , тоо лор , адыр лар , ко ло ттор (ж а лпы түшү нүк
өрөөндөрдүн ж ан а тоо лорд ун кар тада гы шар ттуу б е лг илери ). Өз
а йм агынын

Жер

кыр ты шынын

фор ма лары:

( байкоо лорд ун

н еги зинд е кыс кач а мүнө здө мөсү ) ө з гөчө лү ктөрү .
С уула р , а лардын көп түрдүү лүгү (о ке ан , д еңи з, дары я , кө л,
кө лмө , с аз) , ада м тар абынан п айда ла н уус у.

Өз

а йм агынын

с уула р ы ( ата лыш ы, б айкоо лордун н еги зинд е кыс ка ча мү нөздө мө ).
Аба - га з ар а ла шм асы . Аба нын

ка сие ттери . Өсү мдүк төр,

ж аныбар лар , адам дар үчүн аба нын м аани си . Аба ны кор гоо , абаны
с ара мж алд уулук м ене н пайд алануу. С уу. С уу к а с ие ттери . С уун ун
аб а лдары ,

тирүү

ч арба чы лыгы

ор гани змдер ,

үчүн

ж ара ты лы ш,

м а анис и.

ад амд ын

ж ашоо

к оргоо ,

с уун у

С уун ун

с ара мж алд уулук м енен п айда лануу.
Пай да луу к е ндер , ж ашоо чарб ачы лы гы үчү н
с ара мж алд уулук ме нен пайд а ла н уу. Өз

м аа ниси , а ларды

ай ма гынын па йда луу

к ендер и (2 -3 мис а лдар ) .
Топ ур ак , анын к ура мы ,
ч арба чы лыгы үчүн

тирүү жар аты лы ш , ада мдын жашоо

м аани си .

Ж ер кырты шын

коргоо , аны

с ара мж алд уулук м енен п айда лануу.
Өсү мдүк төр , а лард ын кө п түрдүү лүгү .

Өс үм дүк ( тамыр,

с аба к , ж алб ырак , гү л, мө мө , ур ук ) бө лүк төрү . Өсү мдүк төрдүн
ж ашоо с у
ш ар ттарды

(ж арык ,
тү зүү .

жы луул ук ,

аб а ,

Өсүмдүк төрдүн
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с уу,)

үчүн

ө сүшү нө

зары л

ба йкоо

бо лгон

жүргү зүү,

ө згөрүү лөрдү бе ке мдөө . Д арактар , б ада лд ар, чөп төр . Ж апа йы,
м ада ний жан а бө лмө ө сүмдү ктөрү . Өсү мдүк төрдүн ад ам жашоо
ч арба чы лыгы , ж ара ты лыш үчүн

м аани си .

Өз

а йм аг ынын

өсү мдүк төрү , а лард ын а та лы шы, бай коо лорд ун не ги зинд е кыс кача
м үнөздө мө . Козу- к ары ндар: ж еге нг е жар аг ан

ж ана уул уу. К о зу

к арындард ы чогулт уу эр еже лери . Ж аныбар лар ж ана а лардын ар
түрдүү лүгү . Ж аныб ар лардын ж аш оос у үчүн зары л бо лгон шар ттар
( аба , с уу, ж ы луул ук , а зык - түлүк ) . К урт -к ум ур ск а лар , ба лык тар,
ж ерде -с ууд а жаш ооч улардын , сой лоп жүрүү чүлөр , ка на ттуула р ,
ж аныбар лар

жа на

ж аныбар лардын

алардын

а йырм ачы лык тары .

та м ак тан уу

ө згө чө лүк төрү.

Ар

к анда й

Ж аныб ар лардын

көбөй үүсү . Жа па йы жан а үй жа ныбар лар ы. Жар а ты лыш менен
ад ам тур м уш ун да жа ныбар лард ын ро лу. Ж ап айы
кор гоо ,

а лар га

аяр

м ами ле ,

үй

ж аныб арларды

ж аныб ар лар ын

б аг уу.

Өз

а йм агынын ж аныб арлары , а лардын а та лы штары , б айкоо лорд ун
н еги зинд е кыс кач а сып атта ма сы .
Токой , ша лб аа , кө лмө - ж анс ыз ж ана жанд уу та бия ттын ( күн
н ур у, аб а, с уу, топ ур ак , ө сүмдү ктөрдүн , жаныб ар лар ) биримди ги.
З аттарды н

тегер енүүсү .

өсү мдүк төр

-

Таби гый

ж аныбар лар

үчүн

ж аа ма ттын
а зык -тү лүк

ж аныбар лар - мө мө ж ана өсүмдүк төрдүн үрөн

б ай ланы шы:
жан а

үй - жай;

та ра тууч ула р ы .

Таб ия тка ад амдын таа сири . Өзү туулг а н ж ерде (бай коолор ун ун
н еги зинд е 2 -3 үлгү ) таби гый жам аа ттар
Ада м - ж ара тылыш тын би р бө лүгү . Таби ят
ж ашоо с ун ун көз к ар анды лыгы . Таб ия ттын
э тика лы к ж ана эс те тик а лык м аа ниси .
таби гый

мый за мдард ы

и шм ердүү лүгүнүн

оң

Иш

ө здөш түрүү сү.
ж ана

тер с
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м ен ен ада м

а дам ж ашоо с унда гы
ар кы луу а д амдын
Ж ара ты лы шка

таас ирлери

адам

( те гер егинд еги

а йм ак т ын ,

миса лы нын

э реж е лери .

не гизинд е) .

Жара ты лы ш

Таби яттаг ы

рес ур с тарын

жүрүм -тур ум

корг оо:

с уу,

а б а,

м инер а лдар , өсүм дүк төр ж ан а жа ныбар лар дүйнөсү н. Ж ара ты лыш
кор ук тары ,

улуттук

п ар ктар

кор гоодог у м а ани си .

ж ана

Ж ара тылыш ты

а лардын

жара ты лыш ты

с ак тоого ар бир ада мдын

ж ек е жоопк ерчили ги.
Ада м . Ба ла , бой го же тк ен , улг а йг ан ада м . Эрк ек тер менен
а я лдар , б а лдар ж ана кы здар . Ада мдын

ден е түзү лүшүн тү шүнүү .

Орг ан си стем а лар ы (кый мы л - таяны ч , тама ктануу, д е м а луу, к ан
а йлан уу,

с е зүү

ор ганд ары,

н ер в

сис тем асы ) ,

а лардын

ор гани змд ин жаш оос унд агы ро лу.
Ги гиен а: тери , тырм ак , ч ач , тиш терд ин ги гие нас ы. Дени сак
ж ашоо , кү н тартибин с ак тоо , кый мы л - та яныч , та мак тан уу, д ем
а луу, к а н ай лануу,
б узул уш ун ун

с е зүү орг анд ары, нер в си сте ма сынын ишин

а лдын

а луу.

Д е не

темп ера ту ра сын ,

тамырдын

со г уус ун ө лчөө . Д ен соолуг ун ун аба лын тү шүнүү ,
соо лук

ү чүн

ар

бир

ада мдын

өзү нүн

жек е

чыӊ ден

жоопк ерчи ли ги,

а йланад аг ы ада мдар дын ден соо луг ун а жооп керчи лик ти се зүү .
Адам жана коо м.
Коо м - жа лпы мада ния ты м енен бири кке н

ж ана бири -бири м енен

бир ге ле шк ен иш -ч ара лар м енен ор ток бир мак са т мен ен тыгы з
ба йланы шта

болго н

ада мдардын

чо г улуш у

к атары .

Кыргыз

коо м ун ун н еги зи к атары р ухий , ад еп - ах ла ктык ж ан а мад аний
ба а луул ук тар .
Ада м коо мд ун м үчөсү к а тары ,
а лы п ж үр үүчүсү .

мад ания ттын

жар а тууч у ж ана

коомд ун ж ана анын мүчө лөрүнүн ар бирин ин

м ада ния тын өнүк түрүү . Ба шка
1884

а да мдар мене н

ма миле лер .

К ыргы з

Р есп ублик асыны н

топторд ун

өкү лдөрү

көр сөтүү ,

өз

ар а

ар

мен ен

к айсы

улуттун

баар лаш уу

ж арда м ,

ж ана

м а д ания ты:

ба шк а лардын

коомдук
ур ма т - сый

пи ки р лерин

уг уу

жөндө мү . Ада мдын ж ан дүйнөсү: ад амды к к аси еттер жан а ж акшы
м үнөздөр .
Үй -бүлө – ад амдын эӊ жа кын чөйрө сү . Үй -бүлөнүн к аад а с а лттары. Үй -бү лө мүчө лөрүнүн к арым -ка тн аш ы ж ана ө з ара
ко лдоо ма ми ле лер и.

Чоӊдор го

ко лдон ке лген ж арда мды берүү .

Ба лд ар га , кары лар га , оор ук ча ндар га ка мкорд ук - ар бир адамдын
м илде ти . Же ти а та. Өз

аты -жөнү , а тасынын аты , ж ашы . Үй -бүлө

м үчө лөрүнүн а ттары . Үй -бү лөнүн тарыхынд а м аа ни лүү да та лар
ж ана ок уя лар, ө лкөнүн ок уя ларын а үй -бүлөө нүн ка тышы . Үй бү лөсү мен ен эс а луу, к а ад а- са лттар .
Ба шта лгы ч мек те птин ок ууч ус у. К ла сс та , с аба кта , м ек теп те
ө зүн а лып жүрүү эре же лери . Муг а лим ге кайр ылуу. К ла с с, ме ктеп
ж ам аа ты , чог уу о к уу, эс а луу. М е ктеп , майр ам күндөрү ж ана
с а лтана ттуу уч ур лар . М ек теп ок ууч ус ун ун

күн тар тибин тү зүү .

До стор , а лардын орто с унда гы мам иле лер; дос тук, ынты ма к, ө з ара
ж арда мдын ба алуул уг у. Ч о ӊдор , к урд аш тары мен ен бо лгон өз ара
м ам иле лердин эре же лери. Та аны ш

жа на бейта аныш ки ши лер

ж ана к урд аш тары ме нен өз ар а ар ак етте нүү.
ба шк а

коо мд ук

ж ай ла рд а

жүрү м - тур ум

М е ктеп терд е

мада ния ты .

жана

Ад амдын

ө мүрүнө ж ана коо мдог у эм ге ктин н аркы . Эмгек -Кыр гы зс танд ын
ж ана

дүйнө

ба а луул уг у

элинин
к атары .

мад аниятынын
Ад амд ардын

н атый жа сы ар бир ад амдын

бир

коо мд ук

ке сип тери.

м аани лүү
Эм г е ктин

жек е жоопк ерчи лиг и ж ана к еси птик

ч ебер чи лик .
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Коо мд ук тран спор т. Ша ардык
Ж ер ,

аб а

ж ана

э реж е лери .

с уу

тр а нспор ту.

М ас са лы к

жа на ай ылдык тран спор т.
Тран спортту

маа лы ма т

п а йда лан уу

к араж атта ры:

р адио ,

те ле көрсө түү , бас ма сөз, Ин терне т.
Би здин мек ен - К ыргы зстан , Кыр гыз Р есп уб лик асы . «Ата М ек ен »

түш үнүгүнүн

ба а луул ук - м аани лик

м азм ун у.

К ыргы зс та ндын м а млек етти к си мво ли ка сы: Ма м ле ке ттик герби ,
Туус у,

Г и мни;

Ги мнди

угууд а гы

жүрү м -тур ум

эре же лери .

Ко нс титуц ия - К ыргы з Р есп уб лик асы нын не гизг и мый за мы . Бала
ук ук та ры . Кыр гы з Р есп уб ли ка сынын Пр е зид ен ти .
М айра м - коо мдун тур м уш ун да коо мд ук ти лек теш ти кти ж ана
м ек енде ш тер ор тос унд агы

ба йланы шты бек емдөө кар аж аты

к атары .

ж ердин

Өзү

ө згө чө лүк төрү,

туулг а н
к е сиптери .

Өз

ада мдардын

эмг егин ин

а йм агын ын ж аш аг ан элдердин

а ттары , турм уш тук ө згө чө лүк т өрү , с алттары .
Туулг а н

ж ерин е тарыхыны н м аа ни лүү ок уя лар ы. Д ен

-

соо лук ж ана дени са к ж ашоонун м а анис и. М ек те п ок ууч ус ун ун
күн тар тиби ,

эм ге к жан а эс алуу к е зек те шүүсү; ж еке гиг иен а.

Д ене тарбия ,

та за аб ада гы о юн ден соолуг ун с а к тоо ж ана

бе ке мдөө үчү н ш ар т к а тары . Ч ыӊ

д ен соо лук ү чүн ар бир

ад амд ын ө зүнүн ж ек е жооп кер чи ли ги . Те з ж арда мдын н омер лери.
Ж еӊи л

жар ака тта , ү шүк а лг анда , күйүп ке түүдө а лг ачкы жарда м

көр сөтүү . Үйдөн

м ек теп ке ч ейин ки жо л, жо лдо

кооп с уз жүрүм -

тур ум эр еж елери . Жы лдын ар к ай сы м е зги линде жо лдо , токо йдо,
кө лмөдө кооп с уз жүрү м - тур ум эреж е лери . Өр т

кооп с узд уг унун

э реж е лери , га з, эле ктр энер гияс ын, с уун у к о лдон уун ун н е ги зги
э реж е лери . Ж араты лыш та коо пс уз жүрүм - тур ум эре же лери.

1886

Коо мд ук жа йларда кооп с уз жүрү м - тур ум эр еже лери . Бе й тааныш
ад амд ар мен ен өз ар а арак е ттенүү эре же лери. Айлан ада ж аш аган
ад амд ардын д ен с оолуг у ж а на

кооп с узд уг у ж өнүндө ка м көрүү -

ар бир ада мдын м ора лдык п арзы.
И с кус ство пре дм еттик а йма г ы.
Муз ыка
М узы каны

изилдөө н атый жа сынд а,

ок ууч улар се зи мдик

а ктивдүү к абы лдоо ар кы луу м узык а лык м адания ттын

н ег изд ери

к а лып тан ат.
К ОБ о к ууч ула рда

ад амдын рух а ний ж ана аде п - ахлак тык

өнү гүшүнө адам ж ашоос ун да м узы ка жа на а нын ро лу ро лу
туур а луу
м узы ка лык

б а штап кы

элес төөлөр

мада ния тт ын

ка лып тана т.

н ег издер ин

( анын

Ок ууч ула р

ич инде ,

м узы ка лык мад ани ятыны н ма тери алында ) ү йрөнү шөт.

кыр гыз
Алардын

м узы ка ис к усс твос ун а жан а м узык а лык иш мердүү лүк кө көр көм
таби ти жа на кызыг уус у
ж ана

өнү гөт. Алар м узык аны к абы л а лг анды

м узык алык чыг арм а ларг а

үйрөнө т;

теа тр алд ык

ө з м ам илес ин би л дирүүгө

жа на

м узык алык -п ла сти ка лык

чы гар ма ларды ж ара тып жа тканд а, импро ви заци я уч ур унд а , үн
ж ана

хор

чыгар ма ларын

а ткар ууд а

м узы калык

обр а здарды

ко лдон уу та жрыйб асын а ээ бо луш а т.
Пред ме ттик

талап тар б ул пр ед ме тти ок уу ү ч үн мүнөздүү

бо лго н тажрыйба сын жаңы би ли м а луу

и ш ине ,

об ъек ттин

өнү гүүсүн изи лдөө гө, анын өзгөрү шүн ж ана ко лдон уун у, о ш ондой
э ле

дүйнөнүн

би ли мдердин

за м анбап

и ли мий

си стем асынын

сүрөтүн ,

не ги зги

к ам тый т.
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н ег изги

элем енттерин

и лим ий

и зи лдөөнү

1 . Ад амдын

р уха ний ж ана ад еп -ах ла кты к өнү гү шүнө, ад ам

тур м уш ун да м узык анын ро лу туур а луу б а ш тапкы түшүнү ктөрдү
к а лып тандыр уу.
ад амд ын р ухий өнү гүүсү нө м узык анын ма аниси жан а ро лу
а лга чкы түшүнүк төрдү

тү зүү үчүн биринчи жа лпы дабы ш

а гы мдан м узы калык үндөрдү
Ошо нд ук тан

1 -к лас ста

бо юнч а жан а о.э.
н еги зг и те ма

уг ууг а

б а лдарды

ок ууч уларды н

үйрө түү кер ек .

м узык алык

өнүктүрүү

б ардык кийин ки к ла сс тарда ула нтылууч у,

" кан тип м узык а уг а а лабы з? " ,

Бул ок ууч ула рг а

м узы ка , анын к айм ана таби яты , м узык ада се зи мдерди

ишк е

а шыр уу ж а гын ан , ад ам та бия тын а, жар аты лы шка бо лгон мам илеси
ык ма ларын тү шүнүк б ерүүгө мүмкүндү к бер ет.
" Ички М узы ка" де ге н бө лүм , окууч ула р ды
дүйнө сүн

а тайын

р ухий

топ тоо м ак са тында и ште лип чык кан: бе шик ыр ларын

уг уп (1 - к ла сс м узы ка та ан уун ун ж ана ж ашоон ун б аш т а лы шы) ,
ин стр ум ен та лдык

жан а

үн

чы гар ма ларды ,

ко мпо зитор д ук обондорд у ук тур уу
ти лде

поп улярд уу

ок ууч ула рдын

өз

ы р ларды
а лды нча

элдик

жа на

( 2 - клас с) , ул уу м е лодия лык

(3

чык кан

ж ана

4 -к ла сс тар )

се зи мдерин

уг уп

са лы штырып ,

м узы канын та асири жөнү ндө о й жү г үртү шө т.
2.

М узык а лык

Р ес п ублика сынын

м адани яттын

к алыптанышы ,

ма тери а лдык -м узы ка лык

Кыр гы з

м ада ния тынын

н еги зинд е өнү ктүрүү .
3 . М узык аг а

көркө м таби т жана кызыг уун у ө нүк түрүү .

Д .Б. Коба левскийдин принц ибинин борборд ук аба лы н кенж е
м ек те п ж ашында гы о к ууч ула р дын олуттуу м узык анын жогорк у
ү лгү сүнүн же тки лик түү лүк о луттуу н е ги здерин иш теп чы г уу,
ж ана б ул ү лгү лөр бо юнча тарбия лоо

үчүн , дүйнө лүк р ухий

м ек те птерг е,

ши лтеме

кла сси ка лык

м узык аг а
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берүү

м енен

ба йланы штуу.

м узы ка өнөрүнүн д аа мы ж ана па йызды к не ги зин

бер ге н

м узык а к а тары И.С .Бах, В .А. Моц арт, Э.Григ , Ф. Шопе н,

П.

Чай ковски й,

И.

М.П.

Мус ор гс кий ,

М .И.

Г линк а,

С .В .

Р ах манино в, А.И. Ха ча турян , Д.Б. К аба ле вский , А. М а лдыб ае в, С .
Фер е

ж ана

дүйнө лүк

м узык алык

м адани ятка

м аани лүү

элес

к а лтыр ган б а ш ка компо зи тор лор.
4 . М узык аны к абы л а луу, м узы ка га ө з ма ми ле син би лдирүүгө
жөндө мдүү лүгү .
М узы каны көркө м и ск ус с твон ун тирүү обр азы к атары кабы л
а луу,

ж а шоо

көр сөтүү чү

тур м уш

бө лү м

ме нен

"М узык а

тыгы з

уг уу" ,

бай ланы шта

ө зүн чө

бө лүм

экенди гин
ган а

эмес ,

и шм ердүү лүк түн н ег изги түрү бо луп , хор ырдоо , импро ви зац ия,
ж ана м узык а жөнүндө о йлордо кө рсө тү лөт.
м узы каны каб ыл а луу
жөндө мдүү лүгү;

Уг уу

ж а на аг а к ар ата ө з ма миле син б илд ирүүгө

ч ебер чи лик

к а тары

м узык анын

м ыйзамд арын жа на тү шүнү к төрдү би лүү .
тая нычы

бо лгон

а тк ар ууч у,
обонд уу

жа лпы лан га н

би ли м

м узы ка лык

ти лдин

уг ууч у,
ы р лар ,

өнүк түрүүчү
с ызы ктар

жа на

б ий лер ,
к ур ууч у

мар ш тар ,
ж ана

жан а

ыра а ттуул ук

н егизги

( кабы л а луун ун
дер )

ко мпозитор,

-

көр кө м

кар ажа ттары ,

интона ция ,

көр көм

м узык аны

к ара жа ттар .

к ласс тан к лас ска пред ме ттин ма зм ун унд а

а ма лкөй лүк

м а дани яты -

ч еберчи ли гинд е

Бул

м узы ка лык
о луттуу

түшүнү ктөрдү ж ана а лардын кы зы г уус ун п айда кы лып к е лет.
м узы ка

м а змун ун

түшүнүү

үчүн

усулд ук

" ач кычы"

чы гар ма чы лыгы ж ана күнүмдүк ара ма се леси бо луп сан ала т.
Ба шка

ма се ле лер ме нен бирг е , прак ти ка лык тапшыр ма ларды

( "м узык а лык лабора тори я") окууч ула р мен ен ка димк и көркө м
и ск ус ствон у а чып , ө з а лдынч а м узык аны изилдеше т.
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5 . М узы ка лык
п ла с тика лы к

обр азд арды теа тр алд ык ж ана м узы ка лы к -

чы гар ма ларды

обра зд арды

ж ара туу

ү чүн,

и мпровизацияд а, во ка лды к жан а хорд ук аткар ууда ко лдон уу.
" М узыка га обр аздык - о юн

аркы луу

к ир ги зүү жөнүндө"

принц ипке таянуу м е н ен ба лдард ын к айра , ойдон чы гары лган
и шин , кы я лын та лап кы лг ан ж агда йларды тү зө ала т. Ошонд ук тан ,
про гра мм ада

и м провизация нын

с ахна лаш тыр уул ар ,

с юж ет

не ги зинд еги

(жо мок ,

ок уя ,

о юнд ар,

М ана с

жөнүндө

а йтуула р ) , м узык а лык асп ап тарды ко лдон уп , музы к а ж ана текс т
бири мдиг инде өнү гөт.
Оюн

с аба ктагы

чы гар ма чы лык та

и шм ердүү лүк
бо лгон

-

ка тары

байыркы

элди к

жан а

м а а ниси

мене н

с е зими

то лтур улг ан: Ыр ырдоо - д ем ек аны ойноо .
Не ги зги ж а лпы би лим б ерүү про гра мм аларын ө здөш түрүүс үнү н
Инс андык
ок утуун ун
м аа ни лүү

н атыйж алары

ө нүг үү

ж ана би ли м , ок уу
с ебеп терди

тү зүү

м ен ен

ө зүн -өзү

и шмер дүүлү гүнө
ж ана

ө нү к түрүү ,

өнүк түрүү,

кы зы г уу ү чүн
көйгөй лөрдү

ч ечүүдө жа ңы ма зм ун уна ж ана м е тоддор уна кызыг уу м е нен к абыл
а луу

ы к тар ын

көндү мдөрдү

ка лып тандыруун у; ж аңы

алуу,

н атыйжа лар га

билим дерди

ж ети шүү гө

түр ткү

жана
тү зүү;

коо мд ук иш билг илигин ж ана же ке с апа ттарын ч агы лдыр ган ,
ж а лпы

ж аранд ык

б ирдей ли ктин

н еги зд ерин

к а лып таны шын

ч агы лдыр ат.
3 . Ис к ус ство чыг ар мачы лы гына
чы г уу,

а н ын

дүйнө гө

то луг у

с е зим та л м ами ле ни и ш теп
м е нен

эсте тик а лык

к ара шы , көркө м ж ана турм уш тук ар түрдүү лүгүнө .
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кө з

М узы ка лык
бар дыгын а ,
дүйнөнү

ис кус с тво

анын

дайы ма

тук умд ук

эс тетик алык

а йырм алан уус ун ун

а да мдын

ад ам

жөндө мдүү лүк төрүнүн

кабыл

а луус ун а ,

к атары

өнү гүшүнө ,

ж аныб ар ларда н

б ир жо лу к атары көргөн . Ба ла нын м узы ка

м ен ен ар бир жо луг уш уус у, б ала га м узык аны уг уу ж а на сүйүү ,
б ул мод алуу ж а н а кадыр -барк туу б о лгонд ук тан эме с , м узыканы
к абы л а луу за рылды гы а л дүйнөдө эс те тик а лык м а зм ун ун б аа лоо а л абс тра ктуу с ул уул ук ж ана тур м уш коо зд уг ун и здөө эме с ,

ал

ад амд ын д үйнөдө жооп керчи ли ктүү жан а м аани лүү ж ашоо с у.
Ок ууч ула р га

а кырындап

м ада ния тынын алард ан
а лар

кыр гыз

көбөй түү

ж ана

ук уг ун а

коом д ун

көз к аранды эк енин

дүйнө лү к
ээ

таби гый
м адани яттын

экенди гин

с ези ли ши

зам анбап

тү шүнүү к е лет,

м ык ты

са лттарын

бо ло т.

Ба лдарда

ад ам заттын ийги ли ги ж а лпы жа на м узык а лык ба йлык тарды , жөн
г ан а

" м узей эк спона ттарыны н" ж ыйна гы эме с , ошондой эле

тыным сы з не ги зг и ж аш ага н чы гар ма чы лык аркылуу ө з б айытуун у
бо луп тур ган , ар дайы м өнү гүп м ада ний - тарых ый жар аяны экенин
түшүнү шөт. Ба лдар дын

чыг арм ачы лы к прод ук тус ун а ма ми ле -

күүнү н к ура мына , ыр ырдоо го, та см ага , м узы калык тү рдү ой лоп
сүрө т тартууг а , ж .б . - ба ла ада м м адани ятыны н бир да ли л ка тары
көрүнө т.
2.
ж ана

М узык а лык ок уу и ш м ерди гинин
ж ам аа ттык

( же ке )

ойноо

мо тивд ерин өнү ктүрүү

жүрү шүндө

чы гар мачы л

жөндө мдүү лүк түн и шке ашыры лы шы.
М узы ка лык
жый ынты ктары
өнүк түрүү үчүн
тур ук туу

и ск ус с твон у
м узык а лык

ок уу

түшүнүүнү н

ин санды к

и ш м ердиг инин

мо ти вдерин

об ъе кти вдүү ф унд ам ен т бо луп к а ла т. Биро к,

түрткү ,

ок ууч у

уг ууч ун ун ,

ко мпозиторд ун ,

а тк ар ууч ун ун ч ы гар мачы лы гынын б е лги лүү ма ани син түшүнүп ,
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ө зү тү здөн -тү з аны к айра тү зсө ,
С аба кты н,

ошо л уч урд а га на пайд а бо лот.

о к уу к и тептердин м а зм ун у

б аары бир эле н ерсе ге

ба гы тта лышы кере к: ок ууч ула рды чыг арм аны аткар ып ж аткан ж е
к айра тү зүп жатка н м узык анттард ын позиция сын а ко юу кер ек .
Ошо нд ук тан м уг а лим дин ба лдарг а к айры лу ус у:
 Ок уг ула . Ук к ула ( уг уу м ад аниятын ка лы птандыр уу) .
 Ой лон г ула .

Ырда гы ла .

Айткы ла

( чыг арм ачы лык

жөндө мдөрү) .
 К ла виа тура га

м анж а ларды

м узы ка лык үндүн төрө лүшү )
 Ойно г ула ( элдик о юнд ар

тийги зги ле

(б иринчи

.
мене н тааны штыр уу, о юнг а

" кош улуу" жо лдор у) .
М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
 Көр көм өнөрдүн айры м же ткилик түү түр лөрүн каб ыл а луу
ж ана

ба амд ай би лүү

(ж .б ., ки теп ми са лдарды көрүү гө,

ба сы лм а лары )
 " с улуу"

жа на

" с улуу

с улуул ук ту к өрө би лүү

эм е сти"

айыр ма лоо,

тү шүнүү ,

ж өндөмү;

 көр көм өнөрдүн чы гар ма лары нан ад ам , дүйнөнүн ар к айсы
тар абын ж ана тур м уш к уб ул уш тарын

с үрөттөө жөндөмү ,

та ан уу ж ан а сүрө ттөө;
 ар

түрдүү

көркө м

иш -чара лар

бо юн ча

ба шта лгыч

пр ак тика лы к билг ич тик тер ж ана көндү мдөр;
 м ейк индик те ж ан а тү здүк тө бир те ма бо юнч а жөнө кө й к урам
түзүү көндүмдөрү;
 сүрө ттү ок уу ж а н а таби гый түрү м енен са лы штыр а би лүүнү ;
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 тар алга н

с алттуу

өнөрчү лү к ,

элд ик

зама нбап

ко л

өнөр чүлөрдү н

к есип терди

ж ана

кол

ичи нде

а та -

ай лан а - чөйрө гө

аяр

( анын

эне синин ) би лүүсү ;
 м а тери а лдар га ,

ж абд уула р г а

ж ан а

м ам иле жа соо эре же лерин би лүү;
 м а тери а лдардын
к е зде меде н,

айры м

түр лөрү

чопо ,

м енен

таби гый

иштөө

(к аг аз,

сүрө ттөр ,

жөндө мдүү лүк төрү; та пшыр ма га ы лайык

ж .б .)

өндүрүү үчүн

м а тери а лдарды та ндап а луу м ү м күнчү лү гү;
 а йрым

м а териа лд арды

п айда ла н уу

к айра

к өндү мдөрү;

иш тетүү

кооп с узд ук

боюнч а

к ур а л

та лап тар ын

ж ана

с ани тарды к та лап тарды би лүү;
 ө зүн -ө зү

ж арда м

көндү мдөр,

ко л

ме нен

иш тетүү

м а тери а лдардын к ээ бир ыкм а лары;
 к ур а лдар
( сы згы ч ,

мен ен

коопс уз

иш төө

көндүмдөрүн:

б урч , цирк уль) , кесүү ( кай чы) ж ана

чийм е

с а юу (тигүү

ийн еси );
 б уюмд ун фор мас ын, бө лү ктөрүн аны ктоо ы ктары;
 та та а л

эме с

жөнө көй

фор мада гы

б уюм дар ды

буюм д ардын

ч агы лдыр а

фор ма сын

би лүү,

ий ле п -ч ап тоодо,

г рафи кад а ко лдон уу.
Көр көм өнө р

т үр лөрү.

Ис к ус ство

чы гар ма лары н

чы гар ма чы лык
өнөр ,

анын

к абы л

обра зды к

жан а

К өркөм

өзгөчө лү ктөрү: сүрө тчү ж ана көрүү чү . Көркөм
ма ани си:

көркө м

ш ар ттулуг у, ж алпы лык ты бир н ерсе ар кы луу
ах лак тык

алуу.

эс те ти канын

ж а лпы

эле с

сүрө т,

анын

көргө зүү . Ад еп -

ид ея ларын

п лас тик а лык

көр көм чыг арм алард а ч агы лдыры лы ш ы: ж ара тылыш , ада мг а ж ана
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коо мго ма ми ле . Фото гра фия жа на көркө м өнөр чы гар ма лары:
ок шош тук тар жа на айыр ма чы лык тар. Ад ам ж ан а та бигый дүйнө
чы ныгы ж ашоодо: ад амды н эле си , көркө м мүнө зү .
Сүрөт
к а ле м,

( рису нок) .

п ас те л,

Тартуу

ф ло м ас тер,

ү ч үн

кө мүр,

ма тери а лдар:
бор

ж .б.

к ара ндаш ,

Ар

түрдүү

г рафи ка лык ма тер иа лдар мен ен иш төө ык ма лары . Ис ск ус тводо
сүрө т

тар туу

ро лу:

не ги зги ,

кө мөкчү .

Ж ара ты лы ш,

ада м,

и мар аттардын , б уюмд ардын с улуул уг ун ж ан а көп түрдүү лү гүн
сүрө т

арк ылуу

көрсө түү .

ж аныбар лардын

Дар ак тардын ,

кан а ттуула р д ын ,

с үрө түн тартуу: ж а лпы лыгы жан а мүнөздүү

ө згө чө лүк төрү.
Ж ивопись .

Живопис ти к

ма тери алд ар .

Ж ара ты лы ш,

ад ам ,

и мар аттардын , б уюмд ардын с улуул уг ун ж ан а көп түрдүү лү гүн
жи вопи с ь

кар аж атта ры

ти линин н еги зи.

аркы луу

к өрсө түү .

Түс

-

живоп ись

К о ю лга н милде ттер ге ы лайык коо з сүрө ттү

түзүү ү чүн көркө м

к араж а ттарын тандоо . Ада м ба ласынын ж ана

таби ятын живопи стеги обр азд ары .
Скуль пту ра .
түзүүдө гү

С к ульптур а

ск ульп туранын

п ла с тика лы к

ск ульп тура

матери а лдары ,

ролу.

к өркө м обра з

м атер иа лдары

м ене н

көркө м

обр аз

тү зүү

үчүн

элем ен тардык

ба ш та лгыч ы км алары (ы лай , чопо , того ло туу, к ө лөмдү , форманы
чо юу) . К өлө м

- а йк е л ти линин н еги зи . Ск ульп тур а нын

не ги зги

те ма лары . Адам ж ан а ж аныбарларды н с улуул уг ун ай ке л аркы лу у
би лдирүү .
Кө р көм долбоор лоо жана дизайн . Көркө м до лбоор лоо жан а
м оде лдөө ү чүн (п ла с ти лин , к аг а з - кар тон , ж .б.) ма териа лда рдын ар
түрдүү лүгү . көркө м обра з
м ен ен и штөөнүн

тү зүү үчүн ар түрдүү м атериа лдар

эле м ентардык ык ма лары (п ласти лин того ло туу,

кө лө мдү , форм аны чоюу,

к а га з
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жан а кар то н

- ийүү , к есүү ).

Көр көм

до лбоор лоо

ж ана

м оде лдөөнүн

ык ма ларын

ада м

ж ашоо с унда п айда лан уу м ү мкүнчү лү ктөрү жөн үндө гү тү шүнүк .
Де ко рат ивдик -жа сал галоо
ж ас а лг алоо
а нын
ыр лар ,

Д екор ати вди к -

көркө м өнөрүнүн була к тары жа на ад ам жа шоос унда

ро лу.

тиричи ли к

көр кө м ө нөрү .

Элдик

м ада нияттын

б уюм дарын ан ,
бий лер ,

с интетика лы к

(үй

шайм анд ар,

эпос тордо ,

жа салг а лоо ,

турм уш -

кий им - ке чек ,

м узы ка,

ула м ыш тарда ,

м үнөзү жөнү ндө тү шүнүк . С а лттуу

ад амд ын обр азы.

жо мок тордо)
м ад ания ттагы

Эр к ек ж ана а я л с улуул уг у э лдик м ад ания тта ,

жо мок тордо , ырлард а . Сый кырдуу о бра зд ар элдик

мад ания тта

ж ана көр көм өнөрдө .
Ком по з иция .

Ко мпо зициянын

те ги здик те ги

ж ана

м ейк индик те ги ба ш та лгыч ык ма лар . Тү шүнүк төр: ко мпо зицияны
к ур ууд а гы горизон та ль, верти ка ль ж ана д иа гон аль. Тү шүнүктөр:
г оризо нттун лини ясы , ж акын - кө бүрөөк , а лыс ыраа к - көбүрөөк ,
тос уула р . Ком по зицияд агы айыр мачы лы ктын ро лу:

төмөн жана

жо гор у, ири ж ан а ча кан , и чк е ж ана жоон , к ара ӊгы жан а жарык
ж .б . Си мм етри я жа на а сим ме трия .
Тү с . Не ги зги

ж ана тү зүүчү түс төр . Жы луу ж ана м уздак

түс төр . Түс төрдү ара ла ш тыр уу. Ак жан а к ара боё ктун образдын
э моцио на лдык үнүн
с е зимди к

жа на

көркө мдөөдөгү

мүм күнчү лү ктөрү .

Түс

ролу.

и лимдин

Түс түн

н еги здерин

пр ак тика лы к билүү . Ка арм андын мүнө зүн , анын жан дүйнө сүн
түс

аркы луу к ө р гөзүү .
Лини я . Линия лардын

жы лма кай ,
таби яты .

к ур ч ,

түрдүү лүг ү (и чке , жоо н, түз, тар ма л,

спир аль,уч ууч у)

Чийин , штрих ,

ж а на

а лард ын

бе лги лик

так ж ана көркө м сүрө т. Жар аты лыш ,

ад амд ын, жаныбар лардын с езимдик аба лын
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көрг өзүү .

Фор ма . Дүйнөнүн пр едм еттик көп түрдүү лү гү ж ана а ларды
те гиздик те

ж ана

ок шош туг у

ж ана

Таб игый

мей киндик те

түр лөрү .

форма лар .

фор ма сынын

ча гы лдыруу.

Фо рм а лардын

Жөнөкө й

г еом етрия лы к

форм а лар.

Форм а лардын

ө згөрү шү.

Буюм д ун

б уюм д ун мүнө здөмө сүнө

тий ги зг ен таас ири .

С илуэт.
Көлө м. Кө лөм

м е йки ндик те ж ана те ги здик те . Кө лөмдүү

ко мпо зиция лардын көр көмдү гү .
Ы рга к ( Ритм ) . Ыр га кты н
ж ана

б ашк а лар) .

Сүр өт

түр лөрү ( тынч , жа й, тын чы жок

Чийинд ердин

тү с төрдүн,

так тард ын

ыр га гы .

ж ана чийинди н эмоциона лды к үн к ур амынд агы ыр га ктын

ро лу. К омпо зицияд а э ле мен ттердин ырг агы аркы луу к ый мы лды
көр сөтүү . Д екора ти вдик -көр көм өнөрдө ри тмдин ө згө чө ро лу.
И с ку сст вону н маан илүү т емал ары .
Же р

-

жал пыб ыз дын

к уб улуш та рын а

б айкоо

э моцио на лдык

аб а лын

м е зги лд еринин ,
ж ара ты лыш ты

үйүбү з.

Таби ят

жүрг үзүү ,
түндүн ,

ч агы лдыр ууд а гы

ж ара ты лыш

а лард ын

мүнө зүн

жана

Аба

ырайы нын ,

жы л

айыр м алоо .

к үндүн ,

ж ана

ар

канда й

айырм а .

уб ак тарында

Пе йзаж

ж анры.

Таб ия ттын ар канд ай көр көм сүрө ттөрүн ж ара туу ү ч үн ар канда й
и ск ус ство

ма тер иа лдары н

жа на

к араж а ттарды

ко лдон уу.

Таб ия ттагы и м ара ттар: к уш тардын уя сы , ийинд ер , ба л че лек , таш
ба ка к абы гы, ү лү лдүн үй , ж .б .
Адам , адам дар ор тос ун даг ы мами ле лер . Дүйнө жү зүндө гү ар
к анда й мада нияттарда ад амдын обра зы . З ам анда ш тардын обра зы .
Пор тре т жанры . Сүйүү , до стук , үй -бү лөө
Сүр өт

ка арм андар ынын

с апа ттарын
боор ук ердик ,

ойг отууч у

мык ты

те ма лар ы и ск ус с тв одо.

ада мдык

се зи мдерди

жан

дүйнө сү

ж ана

м ээри мдүү лүк ,

к о лдоо,

к амкорд ук ,
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к өркө м

жана

обр азы:

ба атыр лык ,

бер еш ендик ж .б . Кыжырд ан уу,

же к көрүү

ка ардык ка

себе п

ай ланабы зда .

коо з,

бо лууч у к а ар мандар дын сүрө ттөрү .
Ис ку сс тво
ыӊ гай луу

бү гүнкү

жана

тран спорт

күндө

к өркө мдүү

түрүнүн

би здин

тур м уш - тири чи лик

до лбоор лор ун

тү зүү

б уюмдарын,

ү чүн

и ск ус ство

м а тери а лдарын ж ана ар к анда й к ара жа ттарды колдон уу ы к м алары .
Ада мдын

күнүм дүк

уюш тур ууд а гы

турм уш унд агы ,

көр көм

түшүнү к. На трюм орт

өнөрдүн

ф изик а л ык

(п лас тик алык)

чөйрө сүн

ро лу

жөнүндө

жанры . Им ара ттар жан а с ейи л п арк тарын ,

тран спорт, идиш -а як , эмер ек жа на кийи м - ке че лерд и, к итептерди ,
о юнч ук тарды көркө м до лбоор лоо ж ана ж ас алга лоо .
Көр көм - чыгар ма чыл ык

иш

т а жрый бас ы .

Көркө м

өнөр,

сүрө т ж ана д екора ти вдик көркө м өнөр иш мердүү лүк бо юн ча ар
к анда й и ш - чар алар га к а тыш уу.
де кора ти вдик

и ск ус ство

не ги здери н

с аба ттуул ук тун

н ег изд ерин

ри тм ,

түс ,

сы зык ,

Сүрө т тартуу,

өздөш түрүү:

кө лөм

ф ак тура .

пр едм еттик чөйрөсү нүн мод е лдер ин

жи вопис ь, ай ке л,

ө здөш түрүү .
ком пози ция ,
Ада мдын

Көр көм
форм а ,

турм уш тук

тү зүү . Ий ле п -ч ап тоо жана

к аг а з п ла с тика сы ме нен иш төө б оюн ча ба шта лг ыч көндүмдөрүн
ө здөш түрүү .
Жи вопи сте , сүрө т тартууд а , апп ли каци я тү зүүдө , көр көм
до лбоор лоодо өз о ю н

иш ке аш ыр уу ү чүн көркө м кар аж аттарды

тандоо ж ана п айд алан уу.
м ейк индик ти ,
ж арда мы

та ктарды ,

мен ен

Түс ,
кө лө мдү ,

м аан айды

тон, компо зици яны , чийинди ,
м атериа лдын

ча гы лдыр уу.

Ар

ф ак тура сынын
түрдүү

көр көм

чы гар ма чы лык техни ка лар ды жа на м атериа лд арды ж еке че жана
ж ам аа ттык
а пп лика ция ,

и шм ердүү лүк тө

па йда лан уу:

ком пьютерд ик

ани маци я ,

м ультип лик ация,

ко лла ж,

гр аттаж ,

толук

м а сш табд уу

к аг аз плас тик асы , г уа ши , аквар е ль, п ас те ль,
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ф ло ма стеров,

п ла с ти лин ,

чопо ,

г уа ш ь,

к аранд аш ,

сыя ,

ма змун ун

жана

ко лдон ууч у ж а на таб игый ма тери алд ар .
Көр көм

ис к ус ство

к ара жа ттарын

чы гар ма ларынын

та лк ууло о го

ка ты ш уу,

ч ыг арм аг а

м ами лесин

би лдирүү .
« Де не та рб ия, коо псу з жа шоо не г из дер и» .
Д ене тар бия боюнч а прогр ам мас ы үчүн ма ани лүү та лап К ОБ
ок ууч ула рдын де н соо луг ун ун , жын ысын а, д ене бой өнү гүүсүнө ,
кы ймы л

ө згө чө лүк төрү

с апа ттарын ,
ок ууч ула р га

,

п сихик алык

гиг иен а лык ч ен емдер дин

ка сие ттерин

аба лын

жана

эс ке а луу м е не н

ар түрдүү жан а же ке че м ами ле кам сы з кы луу.

Прогр ам ман ын м а зм ун у:
Д ен е т арби я жөнү ндө бил имдер
Де не

тарб ия.

Д ене

тарб ия

жөнү ндө ба штапкы б илимдерди

к а лып тандыр уу. Ден е

т арбия

ден соо луук ту бек емдөө үчүн

көнү гүү лөрдү
жөр гө лөө ,

уюш тур уу

лы жа

мен ен

с а ба гы
ба с уу,

к атары .
сү зүү

м аа ни лүү кыймы лдар ка тары . Д ене

Ба с уу,

ад амдын
тарби я

ч ур коо,

ж ашоо с уна

көнү гүү лөрүн

уюш тур ууд а же тки ли ктүү жү ктөм дөр.

М ашы г уу уч ур унд а кырсы ктарды а лдын а луу эре же лери:
с аба к орд ун уюш тур уу, к ий им -ке че к, б ут кийи м ж ана
ж абд уула рды тандоо . Же ке гигие на .
Физи ка лы к көнү гүүлөр . Фи зик алык кө нүгүү лөрдүн фи зик а лык
с апа ттардын ө сүш үнө жан а фи зик а лык өнү гүүсүнө таа сири ,
көнү гүү лөрдүн спор ттук техник ас ынын не ги здери . Не ги зги
фи зи ка лык сап аттарын өнү ктүрүү м енен д ене тарбия нын
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ба йланы шы . Неги зги физика лы к с апа ттарын мүнө здөмө сү: күч ,
ы лда мдык , чыд ам кай лы к , и йке мд үү лүк ж ана тең с а лм ак туулук .
С порттук

иш -ык ма лары . Өз а лдын ча м ашы г уул ар .

Д ененин

туур а тур уш ун а ш ар т түзүү жа на д ене б улч уӊд арын , не ги зги
фи зи ка лык

с апа ттарды

өнүк түрүү

үчүн

м аш ыг уу

а тк ар уу; к үн тар тибинде ден соо лук ту ч ыӊдоо
ч ара ларды

а тк ар уу;

( эр тең

топ том ун

б о юн ча иш -

м ене нки

ма шыг уу,

фи зк ультм ин утка лар) .
Өз
тур г ан

а лдын ча оюндар ж ана о юн -зоо ктор . Та за
к ыймылд уу

о юнд арды

уюш тур уу

абад а ойной

ж ан а

а ян тча ларында ж ана спорттук за лд а) . Оюндардын
с ак тоо . Фи зик алык мы кты лы к.

(спор т

эреж е лерин

Д ене -бойд у туура кар моо , анын

оор улары н а лдын а луу ж а на түзөтүү , эртең м ен енки м ашы г уу,
фи зк ультм ин утка лар
с апа ттарды

бо юнч а көнү гүү топ то мдор у. Фи зи калык

өнүк түрүү үчүн көнү гүү лөрдүн топ том у. Туур а де м

а луу к ө нүгүү лөрүнүн топ том у.

Кө з үчүн гим нас ти ка . С пор ттук -

де н соо лук ту чыӊдоо и шм ердүүлү гү.
Гим нас тика .

Уюш тур уу

к о ма нда лары

жана ыкм а лары .

Ти зи лүүнүн

жөнөкө й түр лөрү . С ы зык мен ен

к оло ннад а тизм е

ар ак еттер и;

муг а лим дин

м ене н

көр сөтмөсү

жөнөкөй

б уйр ук тарын тизм еде а тк ар уу. Буюм дар

мен ен ( ги мна сти к а лык

тая ктар , ж елек тер , обр уч тар , чоӊ ж ана

кичин е топ тор ) жана

б уюмд ар жок көнү гүү лөр (ар түрдүү б улч уң топ тор у үчүн ) .
Т аян ыч
чы г уун у

с екирик тер :

ишке

а шыр уу

ги мнас ти ка лык эш екк е
ү чүн

ими таци я лык

кооп с узд ук эреже лерин с ак тоон у кү чөтүү м енен ).
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ч урк ап

көнү гүү лөр

(

Көр көм

мүнө здө гү

ги мна сти ка лы к

көнү гүү лөр .

Жөө

б ас уу,

жү гүрүү , ыргы туу. Ж ип м енен с екирүү . тоскоолд ук тарды д уб алг а
чы гып , жөр гө лөп , гимн ас тик а лык так тад ан ба суу а р кы луу ж оюу
кы ймы лдар ы.

Ж үктөрдү

кө төрүү

жан а

таш уу

көнү гүү лөрү:б уюм га к ерек т үү тар ап тан жа кындоо , туур а ж ана та к
кө төрө би лүү , туур а кы с уу, а ны та к ж ана аяр ко юу ( пр едм еттер:
ш ар лар ,

ги мна стик алык

таяк тар , о бр уч тар ,

ск ам ейк а лар ,

мат,

г имн ас тик а лык "эш ек" , " ат" жан а ба шк а лар .) .
Же ӊил а тл е тика .
Жөө б ас уу: түгөй мен ен , тү гөй м ен е н бир ай лана нын ичинд е;
бир ка тард а орточо те мп м ене н за лды тег ере нип м уг а лимди
кы йга п ө түп . Де не бойд у туур а с ак тап бас уу.

Ч ур коо м енен

ба с уун у а лм аш тырып ба с уу. Ч ур коо көнү гүү лөрү: б утту бийик
кө төрүп ,
жо горк у

ба гытын ө згөр түп ,
с тарт

м ен ен

ар түрдүү тур ган ор ун дан б аш т а п,

ба штап

те зд етип

ч ур коо .

С екирик

көнү гүү лөрү: бир б утта п, эки б уттап бир орун д а ж ана жы луу
м ен ен; узунд ук ка , бийи ктикк е; аттап с екирүү .
Ыр гытуу : чо ң топ (1 кг ) , ар канд ай жо лдор м ен ен алыск а.
С а луу: ки чине топ ту ти к жан а тү з м акс атк а , ошондой эле а лы ска .
Лыжа тебүүгө ок у ту у . Лыж а м ен ен б ас уу; б ур улуу; тү шүү,
кө төрү лүү; ток то туу.
Сү зүү . Да ярдоо көнү гүү лөрү: с ууг а к ирүү; ба сс ейн түбүндөгү
кы ймы лдар ; к а лк ууг а

ү йрө түү; к а лк уу ж а на та й уу; ко лдорд ун

ж ана б уттарды н к ыймы лд арын
С ууд а г ы

о юндар .

К ыймы лд уу

э ле мен ттери .
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м а к улда ш уу үчүн көнү гүү лөр.
жан а

спорттук

о юнд ардын

Гим нас тика

эле ме н ттери : ти зи лүү көнүгүү лөрүн ко лдон уу

м ен ен оюн тапш ырм алары , көңү л б ур уун у, к үч -к уб аттуул ук ту,
ш амд аг ай лык ты ж ана
Л ыжа

оку у

координ аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

ма териал ы

ш амд аг ай лык ты ж ана

бо юнча :

лы жач ан

эс та фе та лар ,

координ аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

Спо рттук о юн дар дын ма териал ы бо юнча :
Футб ол:

Тур ук туу

ж а на

тоголо ткон

топту

со г уу;

топ ту

ток тотуу; топ ме нен жүрүү . Футбо лд ун ма тери алынд а к ыймы лд уу
о юндар .
Ба ске тбо л:

бас ке тбо лч ун ун

кы ймы лдар ; топту то с уу;

тур уш у;

топ с уз

топту с а ктоо ; ша кек че

атайын

түбүнөн эки

ко лу м е нен бир ж ерд ен топ ту ыр гытуу, ө з көкүрө гүнө эки колу
м ен ен жер ге б ир топту к ар моо ж ана м уг а лим м ен ен бир ж уп та
топту

ыр гытуу

жан а

тос уу;

бас ке тбо лд ун

ма териа л

боюнча

кы ймы лд уу о юндар .
Пион ербо л: топту ы р гытуу, торд ун жогор у, ы лдый жа гынан
э ки ко лу м ене н ж уп та ыр гытуу жа на к армоо; төмөн кү кирги зүү
( тө мөндө бир колу м е нен ) .
Во лейбо л: топ ту ы р гытуу ж ана то с уу ы к ма лары; во ле йбол
м а тери а лы бо юнч а кый мы лд уу оюндар .
Ар түрдүү элдердин кый мы лд уу о юндары .
Кор рекц ия лык -

өнү ктүрүү чү

о юнд ар:

«Тар тип

а лам андык », «Ка йдан ч а лды , тап », «Түшү м жыйноо ».
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жан а

баш

Жарышу у жа на с екирүү о юн дары : " Ак- Тер ек , Көк - Тер ек " " Тосмо
топ" , " То койдогу а ю у" , " Ш ак ек са лмай ", "Күн -түн " , "Мы шык чы чк ан" ж .б .;
Т оп ме не н о юндар : «Топ са лма й », «К ачм а топ », «Ор то топ »,
«Те гер ек те ги топ »

Ы лай ык та штырып физика л ык ка лыбына ке л тирүү
Ж а лпы өнүк түрүүчү көнүгүү лөр:
Ги мна стика м а тер иа лынд а:
Ийк емдүү лү ктү өнүк түрүү: б уттард ы чоюу; чоӊ к ада м м енен
ба с уу, о тур уп , с е кирип ба с уу; жар ты шп аг ат; г им на сти ка лык таяк ,
ар кан

м ен ен

к өнү гүүлөрдү н

кый мы лдар

ийк емдүү лү гү

топ то мдор у.

Ти зи лүү

өнүк түрүү

көнүгүү лөрүн

үчүн

ко лдон уу

м ен ен оюн тапш ырм алары , көңү л б ур уун у, к үч -к уб аттуул ук ту,
ш амд аг ай лык ты ж ана

координ аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

Коо рдинаци яны өнүк түрүү: жөнөкөй тос коолд ук тард ан ө түү;
г имн ас тик а лык
ба каны нда

отур г уч та

ба с уу,

ж а лп ак

ги мна сти ка лык

б ас уу; б елги ле нг ен оюн ка лыбын кар моо; көӊүл

б ур уун у к о тор уун у ө н үк түрүүчү о юнд ар , б ут, ко л, тулк у б ойдун
б улч уӊд арын эс а лдыр ууг а (о тур ган боюнча , тур ган жан а жа тк ан
бо юнч а); бир ко лдон экинч и ко лго топ ту ыр гы туу; бе лг илен ген
ба гы т боюнча ба сып , ч ур кап , с екирип ма кс атка сиг на л м енен
ж етүү .
Тулк у б ойд у н туур а турп атын к а лып та ндыр уу: а лдын а ла
бер илге н турпа т м енен ба шына б уюм ко юп б утун ун уч у м е нен
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ба с уу;

м узы ка

м ен ен

сти лдик

ба с уу

түрлөрү;

се зимд ерди

ба шк ар уу ү чүн түзө түүчү кө нүгүү лөр (б аш ты , ийинд и, жү лүндү
ба гы ттап кар моо ) ден енин турп атын кый мы л уч ур ун да туура
к армоо го ,

д ененин

аб а лын

о тур ууд а , ж атууд а

ж ана

ан ын

мүчө лөрүн

тур ууд а ,

контро лдоо бо юнч а көнүг үүлөр ;

б улч уң

кор се тин бе ке мдөө үчүн к өнүгүүлөр .
Кү ч жөндө мдүүлүк төрүн өнүк түрүү: с а лм ак сыз кый мы лд уу
көнү гүү лөр
үй лөн гөн

(ө з

де не

топ тор ,

г ан те лд ер,

с а лм агын

100

г.

жо юу) ,

к ум

са лма к

са лын ган

м енен

баш ты кча лар

(1

кг

жана

г им на сти ка лык таяк тар ж ана чок мор лор) өнөк төш түн

к аршы лы гын

жо юу

( ж упт аш кан

м аш ыг уу) ;

ж аты п

көтөрү лүү

( ги мна сти ка лы к о тург уч та) .
Ж еӊи л а тле тик а м а тери а лында:
Коо рдинаци яны өнү к түрүү: че кте лген таяны ч м ен ен ба гы тты
ө згөрүп ч уркоо; а р түрдүү к а лып ор ун дарын ан кыс ка сызыкты
ч ур кап ө түү; бир жерде

бир б уттап , эки бутта п

арк анда н

с екирүү .
Ы лд амды кты
тур г ан

өнүк түрүү: жогорк у с тар т м енен ар түрдүү

к а лып тард ан

көнү гүү лөрүн

м ак си ма лд уу

к айра -а тк ар уу;

ар

ы лд ам ды к та

канд ай

ч уркоо

ба ш тап кы

ка лып

ор унд арынан , те гер енип д уб а лга жан а д уба лдын ж анынд а тур уп
тенни с топ ту к ар моо.
Ч ыда мд уулук ту
ре жими нде ,

ба с уу

өнүк түрүү:
м е нен

бирди ктүү

а лма ш ууч у

ор точо

ка туул уг у

ч ур коо ,

жо горк у

с ыйымд уул у к ре жими нде ч ур коо; 30 м ара лык ты м ак сим а лдуу
ы лда мдык мен ен к айта лап ч ур коо ( са кта луу ж е өзгөрү лмө эс а луу
м ен ен); 400 м ара лы кк а ч уркоо; бирди ктүү 6 мү нө ттү к ч уркоо .
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Кү ч жөндөмдүү лүк төрүн өнүк түрүү: көп с екириктерди к айра а тк ар уу; тос коолд ук тарды ка йта лап жо юу ( 15 -20 см ) к айра; ар
к анда й ор унд арда н б аш тап макс им алд уу те м пте то лтур улг ан (1
к г)

топту ыр гытуу; өткөрүү д ары уба кыт жогорк у ч ен бо юнч а , ,

бир ай лан анын ич инде; б ир ко лдон эки нчи колго топ ту ыргы туу;
бе лги лен ге н б аг ыт бо юнч а бас ып, ч урка п, се кирип ар кандай
жо лдор

мен ен

кө күрөгүнөн )
а тк ар уу;

эки
ме нен

ко лу

(жо гор у

ыр гытуу;

ж ак тан,

тоого

ы лдый

ч ур кап

жак та н,

чы г уун у

к а йра

и лин ге н ори ен тирг е бийи кти кк е се кирүү м енен ко лун

тийги зүү; орд ун а н жы луу м е не н бийи ктикк е

се кирүү . (оӊ жана

со л кап та лы м ене н) .
Тү зөтүү - өнүк түрүүчү көнүгүү лөр .
Ба штын ,
ор унд а

б уттун ж ан а тулк у б ойд ун н ег изги а ба лы жан а бир

а ткары лууч у

к ы ймы лдары ,

ко лдор

м енен

де не

кы ймы лдар ын бут к ы ймы лд арын а а йка лы штыр уу; б уюм дар м енен
( ги мна сти ка лы к тая ктар , же лектер , обр уч тар , чоӊ жан а
топтор ) ж ана б уюмд ар жок көнү гүүлөрдү н топ то мдор у.
Д ем а луу к өнү гүү лөрү:

кичине
.

ар к анд ай аба лд а туура д ем а луу,

о тур ууд а , тур ууда , жа тууд а; б уюм с уз

ма шы г уу уч ур ун д а терең

де м а луу; туур ап д ем а луу ( " г ү л жыты " , "бо тко ү йлө йм" , "ко лд у
жы лы туу " ж .б.), б асы п б ара жатка нда тыбы ш тарды ай тууд а дем
а луу, м ур д у мен ен дем а луу.
Тулк у

б ойд у

корр екци я лоо

ү чүн

туур а

к армоон у

көнүгүүлөр:

к а лыптандыр уу
г имн ас ти ка лык

ж а на

д уба лг а

жө лөнүп ж асоочу к ө нүгүү лөр (ко лдорд ун , б уттард ын ар к андай
кы ймы лдар ы, д уб а лд ан б ашы м ен ен , ар ка сы мене н жы лмыш уу) ; ар
к анда й ко л кыйм ылд арын а ткарууд а тулк у б ойд у туур а к алыпта
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к арм ап

тур уу; ,

ж аныбар лардын

б ас уус ун ,

ч ур коос ун

жа на

и штег ен адам дын кыймы лын туурооч у к ый мы л үлгү көнү гүү лөр (
" тү лкү б асык " , коро з

к ана т ", а юу ба с ык ", "жы лкыдай б ашыӊ

кы ймы лда т" , " жар ык берүү чү ши ше лер мен ен ойнойб уз" , " мык
к адап " , " а лма үз" "кир чай коо" ж .б .; ар

түрдүү д иам е трдеги

с енсор б ас ма топ тор ме нен көнү гүүлөр , (топ ко отур ган
түрдүү с та тик алык

кыймы лдард ы

бо юнч а

ко л кый мы лдары мен ен

ко ш тоо) ба шына ба шты к ко юп б уттун уч ун а тур уп , со гончо г уна
тая н уу; а ртка ийи лип да лы ж ана ич б улч уӊд арын б еке мдөө;
бүк тө лүү

ме нен

ар тк а

кыймы л
үчүн

бек емдөө
д енен и

ар

үчүн

көн үгүү лөр;

о м урткасы н

бек емд етүү

тар апка

б ур ууч у

көнү гүү лөр ,

жам баш б е л, сан , бутт а рдын тара мы штарын күчө түү

үчүн көнүгүү лөр.
М ай

там андыкты а лдын а луу жа на корр екция лоо бо юнч а

пр ак тика лы к көнү гүү лөр: о тург ан аб а лда ("чы гырык" , "оро к" ,
" тер е зе" ,

" шыба кчы ",

" же л

тег ирм ен" ,

"к ем е" ,

"б ас уу" ,

" ат",

" ма ма лак" ); отур ган аб а лда: там анды оңго ж ан а со лго а лма к с а лм ак ж ана бир уч урд а тег еретке н кый мылд ар;
м ен ен

тег ере тке н

кыйм ылд ар;

к ам сызд андыр уу

топту та маны
м е н ен

жип

бо юнч а а лды га к ада м ба с уу; там андын и чки жа на сырткы тарабы
м ен ен б ас уу; м ас са ж ки ле мч есинд е б ас уу.
Ж а лпы жан а майд а мотори ка ны өнүк түрүү ү чүн көнү гүү лөр:
ар түрдүү ди ам етрде ги топ тор ме нен ( того ло туу, өнө ктө ш менен
того ло туу) ; ор точо топ тор м ене н (о тур уп өнөк тө шкө ыргы туу,
өйдө ыр гы тып тос уу,

то пту д уб а лга ыргы туу) ; ки чине топтор

м ен ен (ко лдон ко лго с а луу, эк и ко лу м е нен т опту ө й дө ыр гытуу,
д уб алга эки колдоп ырг ытып

по лго сек иртүү ж ана к армоо) ;

ж ум ш ак шары - 1 к г ( топ ту кө төрүп 30 сек унд көкүрөк жан а
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ба шын а то кто туп к ар мап б асуу,

то п ту карм ап оӊ го , со лго ,

а лды га , артка бас уу) .
К ыймы лд ардын так ты гын ж ана коорди наци ясын өнү ктүрүү
үчүн көнү гүүлөр: бир ка тар
түрдүү б агы ттарг а жүрүү;

ти лк ег е ж ана ко лонн аг а ти зи лүү; ар
д аярда лган чий инг е ба гыттап ч уркоо

( бардык тап шыр ма лар м уг а ли м м е нен бирг е и шке а шыры ла т);
э ки уд аа ла ш тактай ү стүндө ж арда м м енен б ас уу)
К ыймы л

көндү мдөрүн

ж ана

ы ктарын

өнүк түрүү

ү чүн

көнү гүү лөр . Тизи лүү ж ана сап тык ти зи лүү: " Ти зи л! " , " Түздө н" ,
" Ка кайып

тур" ,

" Эркин

тур " ,

" Алг а ,

ко манд а ларын аткар уу; с ызы к м ен ен
с ызы к м енен

ко лон нада тур уп

а лга !" ,

ко лонна ны

с ун улг ан

" Ток то!"
ч ачыра туу;

ко лго а лы стык ты

к армоо; б агы тты көр сөтүү мен ен со лго , оӊ го к айры луу;
Ба с уу, ч ур коо :

б утун ун уч у, со гончо г у м ен ен б ас уу; а р

к анда й те мп м ен ен: тез, ж ай; ба с уу м е нен ч ур коон у а лма штыр уу;
ар а лык ты са ктоо мен ен

жа й те мп те бас уу, ч уркоо; бир ка лыпта

м ам ыча д а ч уркоо; арыш ч ур коо

3 X 10 м етр; ж огор к у с тар т;

жо горк у с тар т м ен ен 30 ме трг е ы лда мдык кка чур коо .
С екирүү: 180 ° ж ана 360 °к а ка йры луу
б уттап с екирүү;
түртү лүп

бир б уттап а лга с екирүү; эки б уту м ен ен

уз ун д ук ка с екирүү; 50 с м б ийик тик тен тер еӊдикк е

с екирүү; эки -ү ч к ада м
с екирүү;
с екирүү;

м е нен бир б уттап , эки

ка пталдап

а ттап

бир түр түлүү м ен ен узун д укк а

ги мна стика лы к

о тург уч тан

г / отур г уч ту б асып с екирүү;

та яныч

менен

бир к ада м мене н

бийи кти кк е се кирүү .
Буюм дарды , топ ту ыргы туу, к ар моо, өткөрүп берүү : кичине
топту а лы ска «ийни нен б аш тан ашыры п » оӊ ( со л) ко лу м ене н
1906

ыр гытуу; топ ту гори зон та лд уу

м акс а та ыргытуу ( ми ше нь г /

д уб алд а); топту тик м акс атка ыр гытуу; ч оӊ топту ум тул уу м е нен
ыр гытуу, а н ы к ар моо; бир чоң топ ту бийи кти кке ыргы туу

м е нен

ж ерг е с екир генде н кийин , аны к армоо; түбүнөн эки ко лу ме нен
э ки -экиде н бири -бири мен ен бир чоң то п ыргы туу ж а на тос уу,
с а лм агы 1 кг то лтур улг а н топ ту ар канд ай жо лдор мен ен ыргы туу;
ар канд ай фор мад аг ы б уюм дарды 2 -3 - төн (ж е лек че ле р, та як тар ,
топтор ж .б .) бир уб ак та кө төрүү; б уюм дарды 20 ме тр ге чейинки
ар а лык ка б ерүү ж ана кө төрүү ( жый ма шар -1 кг , г / таяк тар , чоң
топтор ж.б .) .
Теӊ са лмак туул ук: б уюм мен ен г / отур г уч та б асуу ( ж е ле кч е,
г / топ , г / таяк ); колун ун ар к анда й аб а лы
с то лун ан б ас уу; бир ти зе син бү гүп

м ен ен м енен г /

гимн ас тик а лык так та йда

ба с уу; г им нас тик а лык та ктайд а 15 -20 с м б уюм дард ы а ттап б ас уу;
г имн ас тик а лык так тайда ай ла н уу м е н ен б ас уу;
так тайда

ба с ууд а

жо луг уш ууд а

г и мна с тика лык

айрылыш уу;

«К ороз»,

«Ч аба лак ей » көнү гүүлөрү н жерде ж асоо .
Жөрмө лөө , чы гуу, а с тын ан жөрм өлөө:
г / д уба лга төрт ая к тап жөр мөлөө , г /д уб а лдан ү стүнөн сой лоп
ө түү; ко лдоо ме не н г имн ас тика лы к д уба лг а
бийи кти кк еги
жөр мө лөө

тоскоо лд ук тарг а

жөр мө лөө ,

чы г уу, а р к андай
чы г уу,

а с тынан

( ж ум ша к мод улдар , г / так та й, обруч тар , г / арка н,

так тала р , ж .б .);
сын ак -тун не лге жөр мө лөө; б уюмд ардан а ттап ө түү: б лок тордон,
к а зык тард ан , чоң топто рдон; ко лдор у м ене н ги м. д уб а лг а 1 -2
с ек унд асы лып тур уу;
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то скоо лд ук тан ө түү

тап шырм а а ткаруу.
1907

бо юнч а

И н сан дык ма дани ятты ка л ып та ндыру у жаа тын да :
 " жак шы бо луу" де ген

ж а лпы ад еп -ах ла кты к ый гары м

өбө лгө нү түзүү – о юнд ук - ок утуу и ш и , пр едм еттик -өндүрү штүк
ж ана

коомд ук -ба гы тта лг ан

иш

уч ур ун д а

а деп -ах лак тык

та ла птардын , аде п - ахлак нор ма лар ына не ги зде лет;
 «Ж ак шы де ген эм не? » ж ана «жам ан д ег ен эмн е? » ад еп ах лак тык ойд у п айда кы луу, о кууч ун ун

«ж а кшы » бо луу д е ген

с е зимди аӊ - се зим ине орно туу;
 ө здөрүнүн

ад еп -ми лд еттерин

и ш теп

ч ыг уу

м үмкүн чү лүгүн түзүү , адеп -ах ла к норм а ларын а ж ара ша ө зүн
ба шк ар уу,
кы луу,

ө зүнөн

мора лды к

ч ене мде рди

а тк ар уун у

та лап

ө зү нүн ж ана б аш ка лардын и ш - ара ке ттерин е ба шта лгыч

м ора лдык б аа берүү;
 ок уун ун а деп тик м аан исин о к ууч ула р дын аӊ -сезими нде
к а лып тандыр уу;
 ад еп тик

не ги здерд и

туур а жүрү м - тур ум д ун
ж ак шы лык

мене н

ка лып тандыр уу

к еректигин ,

ж ам андык ,

–

ок ууч ула рды н

коомдо к абы л а лын ган

туур а

ж ана

туур а

эме с

түшүнү ктөрү аӊ -с е зимин де к алып тандыр уу;
 н еги зг и ада мдык б аа луул ук тары жөнүн дө элестөө лөрдү
к а лып тандыр уу;
 н еги зг и улутт ук , этнос тук ж ан а диний к аад а - са лттар
жөнү ндө эле с төө лөрдү к алыптандыр уу;
 эс те тик а лык
с е зимд ерин

мук та ждык тарды ,

калып тандыр уу;

өз

ба алуул ук та р

н ие т,

ой лор

ар ак еттер ине сын ма ми лени ка лы птандыр уу,
тандоо ,

а лардын

өз

иш -ар акеттери

н атый жа сы ү чүн жоопк ерчи ли кти
1908

ж ана

ме нен

жан а
иш -

ад еп - ах ла ктык
жүрү м - тур умд ун

би лүүнүн н ег изи нде к абыл

а лы нга н

иш -ара ке ттерди

жа на

и ш -ч ара лард ы

бөлүү

жөндө мдүү лүгүн к а лыптандыр уу;
 эм ге кти

сүйүү ,

жөндө мдүү лүгү ,

кыйынч ылы ктарды

на тыйж а лар га

же ти шүүгө

че чүү

тур ук туу

б о луу;

коо мд ук мад ания ттын ка лы птаны шында;


өз Ата -М еке ни , кыр гы з эли

жан а Кыр гызс танд ын

тарыхы үчү н сый мык тан уу с е зим ин ойго туу;


ул уттук

ж ан а

этн ика лы к

тие ше лүү лү ктү

с е зүүсү ,

а лардын ма м ле ке ттик ти лге ж ана ул уттук м а да ния тты кар ата оң
м ам илени тарбия лоо;
 п атрио ти змди жа на жам аа ттык иш терг е таа ндык с е зимин
к а лып тандыр уу;
 ар

к анд ай

коом д ук

кырда а лда

чо ӊ

киши лер

жана

к урд аш тар ы мене н кы зм атта ш уу көндү мдөрүн өнүк түрүү;
 ба шк а ад амд арг а иш ени мин күчөтүү;
 ж ак шы ние т мене н этик а лык се зи мдерин ө нүк түрүү ж ана
р уха ний

жан а

аде п - ахлак тык

ж ак тан

ий ке мдүүлү гүн,

ба шк а лар га түшүнүү ж ана боор ук ердик се зимд ерин өнү ктүрүү;
Ар бир к ла сс та гы «Ад абий о к уу» пр едм етинин м а зм ун у
и штин

ба гыттарын

ча гылдыра т

ж ана

тө мөнкү

н е ги зги

бөлү ктөрдү

к ам тый т:
Ба лдар дын ок уу чөйрө сү .
Ок уу те хни ка сы .
Ок уп

ж ана

угуп

жа тк ан

учур да

ок уп -

тү шүнүүнүн

ык ма ларын к а лып тандыр уу, о к уу иш мердүү лү гүнүн түр лөрү.
Ок улг анды

эм оциона лды к жа на эстетика лы к с е зе би лүү .

Те кс т та лдоо эле ме нттери .
1909

Адабий про педевтика .
ок ууч ула рдын чы гар ма чы лык и ши (ад абий чы гар ма лардын
н еги зинд е) . Оо зе ки жан а жа зуу ти лин өнүк түрүү.
Прогр ам м ад а
ок уус ун ,

б а лдардын

с абак та н

жан а

ө з а лдын ча

үйдөн

ты шкаркы

о к уун у

саб ак та н

уюш тур уу к а р алг ан , б ул о к уун ун н ег изги ө згөчө лүгү
с аба ктарда

ок ууч ла р

хр ес то ма ти я

ба лд ар ки теби м ен ен иш те ше т.

китеби

м ен ен

б ул
эме с,

с аб ак тан тыш кар кы ок уу

с ис те ма сынын не ги зги өзгөчө лүг ү ба лд ар "ок уу к и тебинин
ич инде"

ок уш ат,

б аш кач а

а йтканд а

уш ул

б ө лүмдүн

ж азууч ула рынын о к уя ларын же ыр ларын , по ве с ттин
ки тебине

кир бе й

ка лган

баш ка

Ош ен тип , көркө м чыг арм анын

бө лү мдөрүн

ж алпы

ок уу

ок уш а т.

то лук к абы л а луу

принц иби ишк е а ша т. С абак тан тыш каркы о к уу с аба ктарында
ар бир бө лүм

бо юнча

ок уу иш тер и аяк тага ндан кий ин

ө ткөрү лө т. Бул с аба ктарг а ч ыг ар ма ларды

ж ана те ма ларды

тандоо – м уг а лим дин ж еке иш и. Ар бир ок уу ж ылдын ая гына
к ара та

өз

ти зме си

а лдын ча

о к уу

көрсө тү лөт,

ү ч үн

а ларды

ки теп тердин
к ла сс та н

б олжо лд уу

ты шк аркы

ок уу

с аба ктарынд а колдон ууг а бо лот
Ок уу к и теп терин е кир ген б ардык ыр лар

ж аттоо

үчүн

с ун уш та лат, о шондой эле м уг а ли мдин та ндап а луус у б о юнча
про заны н

ч акан

(3 -4

ү зүнд ү лөрү . М уг а лим

сүй лөм дөн
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сүй лө мгө

чейин )

ү чүн жа ттоо ыр лардын с аны ж ана

кө лө мү ө тө чоң көрүн гөн бо лсо, б а лдар ө з тандоос у м е нен 2 3 ыр жа тта са боло т.
Адаб ий ок уу с а ба ктары бо юн ча о к уу и ш - арак е ттеринен
( же миш түү ок уу техно ло гия сы)
к ам сы з кы лууч у техно лог ия
1910

туур а ок уу и ш м ердүү лүгү н

нег иги бо луп с анала т, а л

жа ш

ок ууч ула рдын

ок ур манды к

ко мпе тенци ясын

к а лып тандыр уун у к а м сыз кы ла т.
Те кс т

ме нен и штөөнүн технолог иясы

үч эта пты

к ам тый т.
I этап . Те кс т мен ен ок ууг а че йин иш төө .
Ан тиципа ция ( кү түү , а лдыда гы ок уун у п ро гно здоо ).
Те кс т тин

се мантик алык ,

те ма тик а лык ,

эмоцион алд ык

ба гы тын а нык тоо , ан ын к аарм андар ын чы гар манын ата лышы
бо юнч а

ба са

сө здөрү ,
тая нып

бе лги лөө ,

тек с тти

ж азууч ун ун

ок ур манд ардын

иллюста ция лар

да ярдыгы н

мен ен

а ты - жөнү ,

м ур унк у

түйүндүү

та жрыйба сына

иш төө .

ок ууч ула рдын

эс ке а луу м е не н саба к ма кс аттарын и штеп чыг уу

( ок уу, ум тул ууч ул ук , эмоцион а лдык , п сихо логи ялык ) .
I I этап . Ок уу уч ур ун д а
Те кс тти

а лг ач кы

к ур агы на

ж ана

ы ла йык ,

өз

ар а ла ш

ок уу

к абы лдоон у
түр лөрү

те кс т ме нен и штөө .

ок уу.

ж ек еч е

о к ууч ула р дын

ө згөчө лүк төрүн

алдынч а ок уу к ла сс та
( м уг а лим дин
м уг а лим дин

бо юнча ,

Ок ууч ула рдын

ан ге менин
м а зм ун у,

ж аш

мүнө здөмө лөрүнө

ок уу, уг уп ок уу, ж е

та ндоос у

тандоос у

текс т,

бо юн ча ) .

м е нен ,

ж арда мы

ба ар ла ш уун ун

мен ен )

эмоцио на лдык

н еги зги

түсү

а нык тоо.
бо юнч а

ба ш тап кы бо жом олдор ун туур а лоо .
Те кс тти к айра ок уу. Ж ай "ой лон уп " к айра -ок уу ( те кс т
ж е анын айрым ү зүндү лөрүн). Те кс тти та лдоо (ык ма лар:
тек с т аркы луу ж азууч у м е нен ди ало г , ок улг ан тек с т боюн ча
а нг еме лешүү , т үйүндүү сөздөрдү бө лүү ж .б. )
Те кс ттин

ар

с уроо лор ун ко юу.

бир

м а ани лүү

Ок улг ан текс тти

1911

бө лү гүнө

түш үндүрүү

ж а лпы лоо.

Те кс ттин

м а зм ун у бо юнч а

ж алпы лоо с уроо лор ун бер үү . Те кс ттин кээ

бир ү зүндү лөрүн ө к айры луу. К өркө м ок уу.
I I I- этап . Ок улг ан

текс т м енен иш тоо .

Те кс т бо юнч а тү шүндүр үүчү (ма ани лик ) ма ек . Ок улг ан
тек с тти

жа ма аттык

по зици ясын
Те кс ттин

та лк ууло о ,

окур м андын

дис к ус сия .

Авторд ун

ч е чм е л өөсү м енен с а лыш тыр уу.

не гизг и ма ани син нег изги ид ея лар жый ындысын

а нык тоо жан а иш теп чыг уу.
Ж азууч у

м ен ен тааны ш уу. Ж а зууч у

туур а луу о к уя.

ж азууч ун ун и нса ндык сап аттары жөнүндө сүйлөш үү . Ок уу
ки тебинин м атери алы, кош ум ча б ула ктар м енен и шт өө .
Ата лыш ы

м ен ен

иш төө

и ллюс трац ия лар .

м аа нисин та лк ууло о . Ок ууч ула рдын
к айры луус у.

о к ур м андын

кө з

Ата лыш

даяр и ллюс тр ация лар га

к ара шы

мен ен

с үрөтчүнү н

кы я лдан уу,

м а зм унд у

к атышы .
Ок ууч ула р дын

( се зи мдер ,

түшүнүү , көр көм түрү ) ок урм андык и шм ердүү лүк тар ма гына
тая нг ан чыг арм ачы лы к тапшыр ма лар .

Мат емат ика жа на инфор матика
К ОБ

ок ууч ула р

үчүн

б аш талгы ч

м ек теп те

к ур с ун ун не ги зг и ма кса ты , ок ууч ула р дын

м а тем а тика

тур ук туу эс ептөө

жөндө мдүү лүк төрүн , ма се ленин ш ар тын та лдоон ун , анын айрым
ко мпон енттер инин ор то с унда гы б ай ланы шты аны ктоо , ма се лени
ч ечүүнүн туур а жо лун таб уу ү чүн о к ууч ула р дын
жөндө мдүү лүк төрүн , кө ңү л б ур уус ун ,

м а те ма тик алык

эс ке тутуус у н ,

к абы л

а луус ун , ой жүгүр түү , логи ка лык с алыш тыр уус ун , клас сифи кация ,

1912

с ериа ция ,

кор утун д уларын

өнүк түрүү гө

с а лым

ко ш уу

б о луп

с ана лат.
К ОБ

ок ууч уларды н

ма тем а тик алы к

иш -көр гө змө -

кы ймы лда тк ыч , к өргө змө -к айма на , оо зе ки ж ан а логи ка лык ой жү гүртүү өнүгүүсү нө ө бө лгө тү зөт. Бул а бс тра кттуу ж а м аа ттык
ш ар ттарды

түзүү

ж ана

бе ке мдөөгө

мүм күндүк

берет,

м а те ма тик алык сө з б ай лык ты , түшүнүү ж ана та таа л логи ка лык г рам ма ти ка лык к ур улуш та рды па йда лан уу

ө нүктүрүүгө са лы мын

ко шо т.
М а тем а тика

саба ктары

бай коо,

элес те тип ,

чы г ар мачы лык

м ен ен иш теп , өз а лдынч а иш төө ык ма ларын үйрө түү өзүн -өзү
ба шк ар уу к өндүм дөрүн ка лып тандыр уу ү чү н са лы м кошо ала т.
М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
 м а те ма тик алык м ас е ле лерди че чүүдө логи ка лы к ж ана
а лгори тмди к иш уюш тур уу;
 ко юлган м ак са т ын а жан а аны иш ке ашыр уу ш а рттарына
ы ла йык

иш -арак еттерин п ланд аш тыр уу;

 н атый жа бо юнч а а кыркы

жан а кад амд ык кон тролд у иш ке

а шыр уу;
 м ас е ле лерди че чүү үчүн и ш - ара ке ттердин ы км а ларды жа на
н атый жа сын

айыр ма лоо;

 м ак са тк а же түү үчүн

жо л тандоо;

 о луттуу н е ги зи бо юнч а с алы ш тыр уу ж а на к лас сифи каци я
( ми с, об ъек ттер , с андарды , гео ме три ялык ка лы птарды );
 эле мен тарды к ма се ле лерди ч ечүүдө ж алпы ыкм алар;
 м а те ма тик а саба ктарынд а

м а те ма ти ка лык ж ана

пр ак тика лы к м ас е ле лерди че чүүдө , ми са лы дүкөндөн эс ептөө
1913

с ыяк туу, өнө ктө штөр мен ен иштөө жөндөмдүү лү гүнө ээ
бо луш а т;
 пр ак тика лы к милде ттерди и шк е а шыр ууд а ма те ма ти ка лык
к еп ти аң - се зи мд ү ү пайд а ланы ша т.

М а тем а тика нын ба ш тап кы к ур с унд а н атур а лдык с ан тү шүнү гү
борборд ук тү шүнүк төрдүн бири бо луп с ана ла т. Бул тү шүнү ктү
к а лып тандыр уу ок утуун ун д ээрлик б ардык уб аг ында
а шыры ла т.

Бул

түшүнү к

пред ме тти к

көп түктөр

жү зөгө
м енен

иш

жү зүндө и штөөнүн

на тыйж ас ында а чы ла т; за ттарды эс ептөө ,

кө лө мдөрдү өлчөө

уч ур ун да . На тыйж ада , " сан" түшүнү гүнүн

м а те ма тик алык м оде лин к ур уу ү чүн үч ы кма а чы ла т: санды к с ан,
ир еттик сан , с ан кө лөмдөрдү ө лчөө бирди ги к атар ы.
С ан түшү нүгүн к а лып тандыр уу эс еп төөнүн онд ук си стем асы
түшүнү гүн

к а лып тандыр уу

м е н ен

тыгы з

ба йланы шкан .

Бул

проц ес с ном ур лоо ж ана н атур а лдык санд ар ме не н ариф ме т ик алык
а ма лд арды

а тк ар уу

Нум е рац ияны

ж үргү зүү

изи лдеп

уч ур унд а

ж атканда

тур ум д ук онд ук си стем асын

да ,

о к ууч ула рдын

иш ке а шыр уу ж ан а

к а лыптанат.
иш -ар ак еттери
бирдик тердин

к атышын а б агытта лг ан .
М а тем а тика нын
түшүнү гү

б аш та пкы к урс ун да ариф ме тик а лык ам а лдар

м аани лүү ор унд у ээлей т. Ар бир ариф ме тик а лык

а ма лдын м аани си об ъек ти лери н топ тор у бо юнча иш -ар ак еттерди
а тк арып , б елги лүү бир ти еш е лүү б е лги лерг е жа на тер минд ерге
тая на т. Ар бир изи лдөө -и ши анын
С анд ар

ме нен

мү мкүнчү лү ктөрүнө кар а ла т.

ари фм ети ка лык

ам а лдарды

көбөй түүнүн ж ан а ко ш уун ун ж ад ыба лдары
э элей т. Алардын

и зи лдөөдө

м аа ни лүү ор унду

бек ем өздөш түрү лү шүн к ам сы з кы луу ү чүн ,
1914

бирин чиден , эсте п к а луу ү чүн

б а лдар га ма кс атты өз уб а гында

а нык тоо, экинчиде н, дээр лик ар бир саб ак та маш ыг уу м ү нө здөгү
ок утуун у уюш тур уу. Ба лдар үчүн кара лган та пшыр ма лар көп
түрдүү лүгү мене н айыр ма ла нып ж ана к лас с тын б алд арын
и шине ар а ла ш ууг а тартуу к е ре к.

бүт

ба лд ардын кы зык чы лык тарын

и шке ашыр уун у, ошондой эле пи кир лер ар түрдүү к араж а ттар
м ен ен жард ам берип , и ш ы км а ларын , түрлөрү н ко лдон уу к е рек .
Баш та лгыч

м ек те птин ма те ма тик а к урс ун да , а лб етте, абдан

м аа ни лүү болуп м а те ма тик анын
а нын пр ак тика лык
Ба шкы

не ги зги мый за мдары га на эм ес,

тирк еме лери

эке нин б елги ле й к етүү кер ек .

нер се - б ул мый за мдарды оо зек и жан а ж азуу ж ү зүндөг ү

э с ептөө лөрдү ,

ө лчөөлөр дү

а тк арып жа тк анда ,

м ас е ле лерди

ч ечүүнүн жүрү шүндө ко лдон ууг а ба лд арды о к утуу за р ы л. Оо зеки
э с ептөө ыкм а лары үйрөнүү үчүн ар к андай м а тери а лдык ж ана
с им во лд ук мод елдери п айда ланы ла т.
С тандар ттын
м а те ма тик аны

та лап т арын а
и зи лдөөдө ,

ы лайык

ба шта лгыч

а ӊ - се зимдүү

бе ке м

ме ктепте
эс ептөө

көндү мдөрүн к алып тандыр уу к е ре к , к ээ бир уч ур лард а , а ларды
а втом атташ тыр ууг а а лып ке лиш к ере к.
Эс ептөө

көндү мдөрүн

м а те ма тик анын

к ийин ки

м аа ниси ,

бө лү мдөрдүн

а ларс ыз

ок ууч улар

мазм ун ун

ө здөш түрө

а лб ай т экени нде г ан а эме с . Алар бо лбо со, си стем а луу а р ка ндай
э с ептөө лөр

ко лдон улч у б аш ка ок уу с а бак тар ын, ө здөш түрө

а лб ай т экенди гинд е.
Прогр ам мад а оо зе ки эс еп төө тех ника лары мене н бир ге жа зуу
э с ептөө ык тарын а ба лд арды окут ууг а зор м аани
жү зүндө гү

ы км а ларды

ок утуп

м аа ни лүү.
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ж атканд а

б ери ле т. Ж а зуу

алгор итмде штирүү

К ОБ ок ууч ула рдын сү йлөө р ечинин
к еп тин

ма анилүү

ролун

эс ке

б узул уу м үнө зүн ж ана

а лып ,

и шм ердүү лүгүнүн бард ык ба скычтарынд а
өнүк түрүү , эсеп төө

м атем ати ка лык
к еп тик

сү й лөө и шин

пра кти калык иш -ар ак еттерд ен

б аш тоо

зары л.
Са ндар

жа на көлөм дө р . Буюмд арды

эсептөө . Нө лдөн

м иллио нго ч ейинк и санд арды ж азуу ж а на ок уу. К ла сс тар ж ана
ра зр яддар . Кош улуч ула р дын с ум ма сы к а тары көп ор унд уу с андар
м ен ен тааны ш тыр уу. С а ндарды

са лыш тыр уу ж а на санд ардын

тар тиби , са лы штыр уу б е лги ле ри .
( гр ам м,
уб а кы т

ки ло гра мм ,
бирди ги

цен тн ер,

(с ек унд а ,

С а лмак ты ө лчөө бирдик тери

тон на );

мүнө т,

кө лөм бирд иги

с аа т) .

Бир

бирди ктеринин ор тос унд агы мам иле л ер . Бир
с а лыш тыр уу ж ан а эс еп төө.

тек түү

( ли тр ),
ө лчөө

те ктүү кө лөмдөрдү

Кө лөмдү н ү лү шү (ж арымы , үч төн

бири , төрттөн бири , ондон бири, жү здөн бири , миңд ен бири) .
Ариф ме тик а лык а ма лд ар .
Ко ш уу,
а ма лд ардын

к е ми түү ,

көбөй түү

ком понен ттеринин

жа на
а ттары ,

бө лүү .

Ариф ме тик а лык

б е лгилери .

Кош уу

ж адыба лы . Көбөй түү ж адыб алы . к ош уу, к е ми түү , көбөйтүү ж ана
бө лүү орто с ундаг ы б ай ланы ш . Ариф ме тик а лык ам а лдын бе лгисиз
бир компо нен тин таб уу.
К аш аа луу
тар ти би .

ж ан а
Сандык

К а лдык м енен бөлүү . С андык туюн тма.

к аш аа сыз с анды к туюн тм а ларды а ткар уу
туюн тм анын

ма ани син

таб уу.

Эс еп төөдө

ар ифм етика лы к а ма лд ардын ка сие ттерин пайда лан уу ( с ум м ада
ор ун а лм аш тыр уу ж а на топ тоо; с ум м аны

жан а а йырм аны

сан га

көбөй түү ) .
Кө п ор унд уу с а ндарды жа зуу түрүндө ко ш уу, к ө бөйтүү ж ана
бө лүү а лгоритмдер и.
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Э с ептөө лөрдү те кш ерүү
ар ак еттер ,

туур а лы гын

ы км алар ы

ба алоо ,

( а лгори тм, те ск ери и ш -

жыйын тык ты

бо лжо лдоо,

к а льк уля тор м ене н эсеп төө) .
Те кс ттик м ас е лелер мен ен иш төө
Те кс ттик

м асе ле лерди

арф ме ти ка лык

М ами ле лерди ка м тыг ан ма се лелер:
( мын ча га а з, мын ча эсе а з)

жо л

м ен ен

чыг аруу.

эс е г е көп , мын ча га көп

кы ймы л - ара ке тти мүнө здөгө н

иш

ар ак еттер , с атып а луу ж ан а са туу, ж .б. Ы лд амдык , уба кыт, жо л,
ж ум уш ,
ба асы

эм г ек ө ндүрүмдүү лүг үнүн кө лө мү; товар с аны , анын
жан а нар кы , ж ан а баш ка лар. М ас е лени ч ечүү

жо лун

п ла нда штыр уу. М ас е ленин ш артын ж азуу ( с хем а лар , таб ли ца лар
ж ана ба шк а моде лд ер) . Үлү ш түн жа лпы с аны
ү лүшү

таб уу

бо юнч а

ма се лелер .

Г еом етри я лык фи г ура лар .

ж ана анын

М ейкиндик

Пред ме ттердин

ж алпы

м ами ле лер.

ме йкинди кте ж ана

ж а лпа кты кта жай га ш уус у ( өйдө, тө мөн , жо гору - ы лдый , оң -сол,
ор тос унд а , жак ын -а лыс ж.б . у.с .).
Гео ме трия лы к

фи г ура ларды

с ызы к (ийри , түз) ү зүк сы зы к,
тик

б урч тук ,

төрт

та ан уу

ж а на

чийүү:

чеки т,

б урч , көп б урч тук , үч б ур чтук ,

б урч тук ,

ай ла на ,

те гере к .

К ур улуш тарды

а тк ар ууг а чийүү ин с тр ум ен ттерин ко лдон уу. Ай лан а - чөйрөдөгү
г еом е трия лык

фи г ура лар .

п ара лле лепипед , пир амид а,

Таа н уу

ж ан а

айтуу:

шар ,

ци линдр , кон ус .

Г еом етри я лык кө лөмдөр а ларды ө лчөө .
уз ун д уг у. У зун дук

к уб ,

б ирди ги ( мм , с м , дм , к м) .

Үзү к

сы зык тын

Пе ри ме тр . Көп

б урч тук тун п ерим е трин эсеп төө .
Г еом етри я лык фи г уранын аян ты. Аян т бирдиг и ( см 2 ,
м 2 ) . Тик б урч туктун аян тын эс ептөө .
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дм2,

М аа лы ма т м енен и штөө . Эс еп , көлөмдү ө лчөө м ен ен бай ланыш кан
м аа лы ма ттарды
тур ук та штыр уу,

ч ог ултуу
та лд оо.

ж а на

б ерүү ,

Логик а лык

а лын ган

бай ланыш

ма а лым атты

ж ана

сө здөрдү

ко лдон уу м е нен ж өнөкөй туюнтм аларды тү зүү ( «ж ана », «жок»,
«эг ер ... анда ...», «чы ныгы / ж а лган экени н ...», «а р бир и»,
«ба арды гы »,«к ээ

бири ») .

Пер едм еттердин ,

санд ардын,

г еом е трия лык фи г ура лард ын катарын ( чынжырын ) эре же бо юнч а
да ярдоо . Ма а лым а т

и здөө п ланын , жөнө көй алгор итмин , жа зуу,

түзүү жан а и шк е а шыр уу. Та б лиц аны ок уу ж а на то лтур уу.
Ме ке н таа нуу ,

коом таа нуу жа на таб ият таа нуу

М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
 а йлана -чөйрө , өз ө лкө сү , ш аары , айы лы ,

ө зү жөнүнд ө

н еги зг и түшү нүк төрдү к а лыптандыр уу;
 эко ло гия лык жүрү м - тур ум нор ма ларын ко лдон уу;
 н еги зг и

адеп -ах лак тык

норм а ларды

ж ана

ба шк а

ад амд арг а , коомд ук топтор ж ана жа ма аттар арасынд агы
м ам иле лерин ин эреж е лер ин би лүү; а ларды и шке а ш ыр уу
бо юнч а ба гыт а луу;
 с ерг ек ж ашоо н у орно туу б о юнча (ан ын ичинд е бардык
а на ли за тор лор

кор гоо

ж ана

и ш- арак е ттерди ж а соо

на чар

көрүүнүн )ре а лд уу

жан а жүрү м - тур ум ун да

а ны

и шке ашыр уу;
 бе лги -си мво лд ук

кар аж аттарды

ич инде да яр моде лд ерди

п а йда лан уу,

к уб улуш та рын түшүндүрүүдө

ж е об ъек ттердин к аси еттер ин анык тоо үчүн;
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а н ын

 ж анд уу

ж а на

ж ансы з

жар атылыш тын

об ъек ттерин

т

ы шкы б елги лери же б елги лүү м үнөздүү ка сиеттеринин
н еги зинд е са лыш тыр уу;
 с ак та лган ана лиза тор лорд ун и шм ердүү лүк түн ар к андай
то лук тооч у

ж олдор ун

к алып тандыр ууг а

ш айк еш

п айда ла н уу;
 ар

канд ай

ба йланы ш

ми лде ттерди

тие ше лүү к еп кар аж аттары н

чечүү

үчүн

ко лдон уу, м оно ло г кебин

түзүү , к еп тин ди ало г форм асына ээ бо луу;
 ө з иш -ар ак еттерин жан а өнөк м ен ен кы зма тта ш уун у
уюш тур уу ү чүн зары л бо лго н с уроо лорд у берүү гө;

Би зди
таби гый

к урчап тур ган ж ара ты лы ш. Ада м
об ъекттер

ж ара ты лыш .

буюм д ар .

Об ъе кттердин

с а лыш тыр ма луу
ж айг аш уус у

жан а

ө лчө мү

(оң,

көрүнү ш төрүнөн

со л,
м ис а л:

тар абын ан тү зү лгөн

Ж ансы з

бе лги лери

ж .б .) .
жы л

( тү с,

М ейкинд ик те

жо гор у,

төмө н,

жан а

форма сы ,

пред ме ттердин

ж .б .) .

м е зги лд еринин

ж андуу

Жар аты лыш

а лма ш уус у,

к а р,

ж а лбыра ктардын тү шүүсү , к уш тардын уч уп к етүүсү , күн чы гыш ы,
күн б аты шы , ш ам а л, жа мгыр ж ааш ы, бороон , кү н м енен түн .
Ай лан а

-чөйрөдө гү

за ттардын

ар

түрдүү лүгү .

З аттард ан

м ис алд ар: туз, к ум ш екер , с уу ж а на жар а тылыш га зы . Ка туу
за ттар , с уюк туктар , г азд ар . За ттар , с уюк тук тар, г азд ар

мен ен

жөнө көй прак тик а лык иш тер . Жы лды здар жан а п ла не та лар . Күн би зг е жа кын жы лды з, жер бе тинд е жа шоо ү ч үн ысы кты к жана
ж арык б ула гы . Ж ер
жөнү ндө

ж а лпы

-

п лан ета , Ж ер

тү шүнүк .

Глоб ус
1919

түзү лү шү

Ж ердин

жа на ө лчө мү

мод ели

к атары.

Г еогр афия лы к

к арта

ж ана

п ла н.

Ма тери ктер

ж ана

ок еан дар ,

а лардын а та лы штары , г лоб ус та ж ана к ар тад а жай га ш уус у.
Өз ө лкөбү здүн , а й мак т ын м аани лүү табигы й о б ъек ти лер и.
Ай мак та

б агы т

а луу.

К о мпа с.

Жерд еги

күн

м енен

түндүн

а лма ш уус у. Ж е рдин Күндүн те гер ег инде ай лан уус у, к үн м ене н
түндүн а лма ш уус ун ун с ебеби катары . Жы л ме зги лдер и, а лардын
м үнөздө мө лөрү
а йм ак таг ы

( бай коолорд ун

н еги зинд е) .

Өзүнүн

туулг ан

жы л м езги лдери нин ө згөчө лү ктөрү Аба ыр айы , анын

ко мпон енттер и

( аба нын

ч ачынд ар , ша мал) .

тем пер атур асы ,

б улутттар ,

Өз а йм ак тын аба -ыр айы .

ж аа н -

Ж ер кы рты шынын

фор ма лары: өрөөндөр , тоо лор , адыр лар , ко ло ттор (ж а лпы түшү нүк
өрөөндөрдүн ж ан а т оо лорд ун кар тада гы шар ттуу б е лг илери ). Өз
а йм агынын

Жер

кыр ты шынын

фор ма лары:

( байкоо лорд ун

н еги зинд е кыс кач а мүнө здө мөсү ) ө згөчө лү ктөрү .
С уула р , а лардын көп түрдүү лүгү (о ке ан , д еңи з, дары я , кө л,
кө лмө , с аз) , ада м тар абынан п айда ла н уус у.

Өз

а йм агынын

с уула р ы ( ата лыш ы, б айкоо лордун н еги зинд е кыс ка ча мү нөздө мө ).
Аба - га з ар а ла шм асы . Аба нын

ка сие ттери . Өсү мдүк төр,

ж аныбар лар , адам дар үчүн аба нын м аани си . Аба ны кор гоо , абаны
с ара мж алд уулук м ене н пайд алануу. С уу. С уу к а с ие ттери . С уун ун
аб а лдары ,

тирүү

ч арба чы лыгы

о р гани змдер ,

үчүн

ж ара ты лы ш,

м а анис и.

С уун ун

ад амд ын

ж ашоо

к оргоо ,

с уун у

с ара мж алд уулук м енен п айда лануу.
Пай да луу к е ндер , ж ашоо чарб ачы лы гы үчү н
с ара мж алд уулук ме нен пайд а ла н уу. Өз
к ендер и (2 -3 мис а лдар ) .

1920

м аа ниси , а ларды

ай ма гынын па йда луу

Топ ур ак , анын к ура мы ,
ч арба чы лыгы үчүн

тирүү жар аты лы ш , ада мдын жашоо

м аани си .

Ж ер кырты шын

коргоо , аны

с ара мж алд уулук м енен п айда лануу.
Өсү мдүк төр , а лард ын кө п түрдүү лүгү .

Өс үм дүк ( тамыр,

с аба к , ж алб ырак , гү л, мө мө , ур ук ) бө лүк төрү . Өсү мдүк төрдүн
ж ашоо с у

(ж арык ,

ш ар ттарды

жы луул ук ,

тү зүү .

аб а ,

Өсүмдүк төрдүн

с уу,)

үчүн

ө сүшү нө

зары л

ба йкоо

бо лгон

жүргү зүү,

ө згөрүү лөрдү бе ке мдөө . Д арактар , б ада лд ар, чөп төр . Ж апа йы,
м ада ний жан а бө лмө ө сүмдү ктөрү . Өсү мдүк төрдүн ад ам жашоо
ч арба чы лыгы , ж ара ты лыш үчүн

м аани си .

Өз

а йм аг ынын

өсү мдүк төрү , а лард ын а та лы шы, бай коо лорд ун не ги зинд е кыс кача
м үнөздө мө . Козу- к ары ндар: ж еге нг е жар аг ан

ж ана уул уу. К о зу

к арындард ы чогулт уу эр еже лери . Ж аныбар лар ж ана а лардын ар
түрдүү лүгү . Ж аныб ар лардын ж аш оос у үчүн зары л бо лгон шар ттар
( аба , с уу, ж ы луул ук , а зык - түлүк ) . К урт -к ум ур ск а лар , ба лык тар,
ж ерде -с ууд а жаш ооч улардын , сой лоп жүрүү чүлөр , ка на ттуула р,
ж аныбар лар

жа на

ж аныбар лардын

алардын

а йырм ачы лык тары .

та м ак тан уу

ө згө чө лүк төрү.

Ар

к анда й

Ж аныб ар лардын

көбөй үүсү . Жа па йы жан а үй жа ныбар лар ы. Жар а ты лыш менен
ад ам тур м уш ун да жа ныбар лард ын ро лу. Ж ап айы
кор гоо ,

а лар га

аяр

м ами ле ,

үй

ж аныб арларды

ж аныб арлар ын

б аг уу.

Өз

а йм агынын ж аныб арлары , а лардын а та лы штары , б айкоо лорд ун
н еги зинд е кыс кач а сып атта ма сы .
Токой , ша лб аа , кө лмө - ж анс ыз ж ана жанд уу та бия ттын ( күн
н ур у, аб а, с уу, топ ур ак , ө сүмдү ктөрдүн , жаныб ар лар ) биримди ги.
З аттарды н

тегер енүүсү .

өсү мдүк төр

-

ж аныбар лар

Таби гый
үчүн

ж аа ма ттын
а зык -тү лүк

ж аныбар лар - мө мө ж ана өсүмдүк төрдүн үрөн
1921

б ай ланы шы:
жан а

үй - жай;

та ра тууч ула р ы .

Таб ия тка ад амдын таа сири . Өзү туулг а н ж ерде (бай коолор ун ун
н еги зинд е 2 -3 үлгү ) таби гый жам аа ттар
Ада м - ж ара тылыш тын бир бө лүгү . Таби ят
ж ашоо с ун ун көз к ар анды лыгы . Таб ия ттын
э тика лы к ж ана эс те тик а лык м аа ниси .
таби гый

мый за мдард ы

и шм ердүү лүгүнүн
а йм ак тын ,

оң

ж ана

миса лы нын

э реж е лери .

тер с

ар кы луу а д амдын
Ж ара ты лы шка

таас ирлери

не гизинд е) .

Жара ты лы ш

а дам ж ашоо с унда гы

Иш

ө здөш түрүү сү.

м ен ен ада м

( те гер егинд еги

Таби яттаг ы

рес ур с тарын

адам

жүрүм -тур ум

корг оо:

с уу,

а б а,

м инер а лдар , өсүм дүк төр ж ан а жа ныбар лар дүйнөсү н. Ж ара ты лыш
кор ук тары ,

улуттук

п ар ктар

кор гоодог у м а ани си .

ж ана

Ж ара тылыш ты

а лардын

жара ты лыш ты

с ак тоого ар бир ада мдын

ж ек е жоопк ерчили ги.
Ада м . Ба ла , бой го же тк ен , улг а йг ан ада м . Эрк ек тер менен
а я лдар , б а лдар ж ана кы здар . Ада мдын

ден е түзү лүшүн тү шүнүү .

Орг ан си стем а лар ы (кый мы л - таяны ч , тама ктануу, д е м а луу, к ан
а йлан уу,

с е зүү

ор ганд ары,

н ер в

сис тем асы ) ,

а лардын

ор гани змд ин жаш оос унд агы ро лу.
Ги гиен а: тери , тырм ак , ч ач , тиш терд ин ги гие нас ы. Дени сак
ж ашоо , кү н тартибин с ак тоо , кый мы л - та яныч , та мак тан уу, д ем
а луу, к а н ай лануу,
б узул уш ун ун

с е зүү орг анд ары, нер в си сте ма сынын ишин

а лдын

а луу.

Д е не

темп ера тура сын ,

со г уус ун ө лчөө . Д ен соол уг ун ун аба лын тү шүнүү ,
соо лук

ү чүн

ар

бир

ада мдын

өзү нүн

жек е

тамырдын
чыӊ ден

жоопк ерчи ли ги,

а йланад аг ы ада мдар дын ден соо луг ун а жооп керчи лик ти се зүү .
Адам жана коо м.

1922

Коо м - жа лпы мада ния ты м енен бири кке н

ж ана бири -бири м енен

бир ге ле шк ен иш -ч ара лар м енен ор ток бир мак са т мен ен тыгы з
ба йланы шта

болго н

ада мдардын

чо г улуш у

к атары .

Кыргыз

коо м ун ун н еги зи к атары р ухий , ад еп - ах ла ктык ж ан а мад аний
ба а луул ук тар .
Ада м коо мд ун м үчөсү к а тары ,
а лы п ж үрүүчүсү.

мад ания ттын

коомд ун ж ана анын мүчө лөрүнүн а р бирин ин

м ада ния тын өнүк түрүү . Ба шка
К ыргы з

жар а тууч у ж ана

Р есп ублик асыны н

топторд ун

өкү лдөрү

көр сөтүү ,

өз

ар а

ар

мен ен

а да мдар мене н
к айсы

баар лаш уу

ж арда м ,

улуттун

ма миле лер .
ж ана

м а д ания ты:

ба шк а лардын

коомдук
ур ма т - сый

пи кир лерин

уг уу

жөндө мү . Ада мдын ж ан дүйнөс ү: ад амды к к аси еттер жан а ж акшы
м үнөздөр .
Үй -бүлө – ад амдын эӊ жа кын чөйрө сү . Үй -бүлөнүн к аад а с а лттары. Үй -бү лө мүчө лөрүнүн к арым -ка тн аш ы ж ана ө з ара
ко лдоо ма ми ле лер и.

Чоӊдор го

ко лдон ке лген ж арда мды берүү .

Ба лдар га , кары лар га , оор ук ча ндар га ка мкорд ук - ар бир адамдын
м илде ти . Же ти а та. Өз

аты -жөнү , а тасынын аты , ж ашы . Үй -бүлө

м үчө лөрүнүн а ттары . Үй -бү лөнүн тарыхынд а м аа ни лүү да та лар
ж ана ок уя лар, ө лкөнүн ок уя ларын а үй -бүлөө нүн ка тышы . Үй бү лөсү мен ен эс а луу, к а ад а - са лттар .
Ба шта лгы ч мек те птин ок ууч у с у. К ла сс та , с аба кта , м ек теп те
ө зүн а лып жүрүү эре же лери . Муг а лим ге кайр ылуу. К ла с с, ме ктеп
ж ам аа ты , чог уу о к уу, эс а луу. М е ктеп , майр ам күндөрү ж ана
с а лтана ттуу уч ур лар . М ек теп ок ууч ус ун ун

күн тар тибин тү зүү .

До стор , а лардын орто с унда гы мам иле лер; дос т ук, ынты ма к, ө з ара
ж арда мдын ба алуул уг у. Ч о ӊдор , к урд аш тары мен ен бо лгон өз ара

1923

м ам иле лердин эре же лери. Та аны ш

жа на бейта аныш ки ши лер

ж ана к урд аш тары ме нен өз ар а ар ак етте нүү.
ба шк а

коо мд ук

ж ай лард а

жүрү м - тур ум

М е ктеп терд е

мада ния ты .

жана

Ад амдын

ө мүрү нө ж ана коо мдог у эм ге ктин н аркы . Эмгек -Кыр гы зс танд ын
ж ана

дүйнө

элинин

ба а луул уг у

к атары .

мад аниятынын
Ад амд ардын

н атый жа сы ар бир ад амдын

бир

коо мд ук

м аани лүү

ке сип тери.

Эм г е ктин

жек е жоопк ерчи лиг и ж ана к еси птик

ч ебер чи лик .
Коо мд ук тран спор т. Ша ардык
Ж ер ,

аб а

ж ана

э реж е лери .

с уу

тр а нспор ту.

М ас са лы к

жа на ай ылдык тран спор т.
Тран спортту

маа лы ма т

п а йда лан уу

к араж атта ры:

р адио ,

те ле көрсө түү , бас ма сөз, Ин терне т.
Би здин мек ен - К ыргы зстан , Кыр гыз Р есп уб лик асы . «Ата М ек ен »

түш үнүгүнүн

ба а луул ук - м аани лик

м а зм ун у.

К ыргы зс та ндын м а млек етти к си мво ли ка сы: Ма м ле ке ттик герби ,
Туус у,

Г и мни;

Ги мнди

угууд а гы

жүрү м -тур ум

эре же лери .

Ко нс титуц ия - К ыргы з Р есп уб лик асы нын не гизг и мый за мы . Бала
ук ук та ры . Кыр гы з Р есп уб ли ка сынын Пр езид ен ти .
М айра м - коо мдун тур м уш ун да коо мд ук ти лек теш ти кти ж ана
м ек енде ш тер ор тос унд агы

ба йланы шты бек емдөө кар аж аты

к атары .

ж ердин

Өзү

ө згө чө лүк төрү,

туулг а н
к е сиптери .

Өз

ада мдардын

эмг егин ин

а йм агын ын ж аш аг ан элдердин

а ттары , турм уш тук ө згө чө лүк төрү , с алттары .
Туулг а н

ж ерин е тарыхыны н м аа ни лүү ок уя лар ы. Д ен -

соо лук ж ана дени са к ж ашоонун м а анис и. М ек те п ок ууч ус ун ун
күн тар тиби ,

эм ге к жан а эс алуу к е зек те шүүсү; ж еке гиг иен а.

Д ене тарбия ,

та за аб ада гы о юн ден соолуг ун с а к тоо ж ана

1924

бе ке мдөө үчү н ш ар т к а тары . Ч ыӊ

д ен соо лук ү чүн ар б ир

ад амд ын ө зүнүн ж ек е жооп кер чи ли ги . Те з ж арда мдын н омер лери.
Ж еӊи л

жар ака тта , ү шүк а лг анда , күйүп ке түүдө а лг ачкы жарда м

көр сөтүү . Үйдөн

м ек теп ке ч ейин ки жо л, жо лдо

кооп с уз жүрүм -

тур ум эр еж елери . Жы лдын ар к айсы м е зги линде жо лдо , токо йдо,
кө лмөдө ко оп с уз жүрү м - тур ум эреж е лери . Өр т

кооп с узд уг унун

э реж е лери , га з, эле ктр энер гияс ын, с уун у к о лдон уун ун н е ги зги
э реж е лери . Ж араты лыш та коо пс уз жүрүм - тур ум эре же лери.
Коо мд ук жа йларда кооп с уз жүрү м - тур ум эр еже лери . Бей тааныш
ад амд ар мен ен өз ар а арак е ттенүү эре же лери. Айлан ада ж аш аган
ад амд ардын д ен с оолуг у ж а на

кооп с узд уг у ж өнүндө ка м көрүү -

ар бир ада мдын м ора лдык п арзы.
И с кус ство пре дм еттик а йма г ы.
Муз ыка
М узы каны

изилдөө н атый жа сынд а,

ок ууч улар се зи мдик

а ктивдүү к абы лдоо ар кы луу м узык а лык м адания ттын

н ег изд ери

к а лып тан ат.
К ОБ о к ууч ула рда

ад амдын рух а ний ж ана аде п - ахлак тык

өнү гүшүнө адам ж ашоос ун да м узы ка жа на а нын ро лу ро лу
туур а луу
м узы ка лык

б а штап кы

элес төөлөр

мада ния тт ын

ка лып тана т.

н ег издер ин

( анын

Ок ууч ула р

ич инде ,

м узы ка лык мад ани ятыны н ма тери алында ) ү йрөнү шөт.

кыр гыз
Алардын

м узы ка ис к усс твос ун а жан а м узык а лык иш мердүү лүк кө көр көм
таби ти жа на кызыг уус у
ж ана

өнү гөт. Алар м узык аны к абы л а лг анды

м узык алык чыг арм а ларг а

үйрөнө т;

теа тр алд ык

жа на

ө з м ам илес ин би л дирүүгө
м узык алык -п ла сти ка лык

чы гар ма ларды ж ара тып жа тканд а, импро ви заци я уч ур унд а , үн

1925

ж ана

хор

чыгар ма ларын

а ткар ууд а

м узы калык

обр а здарды

ко лдон уу та жрыйб асын а ээ бо луш а т.
Пред ме ттик

талап тар б ул пр ед ме тти ок уу ү ч үн мүнөздүү

бо лго н тажрыйба сын жаңы би ли м а луу

и ш ине ,

об ъек ттин

өнү гүүсүн изи лдөө гө, анын өзгөрү шүн ж ана ко лдон уун у, о ш ондой
э ле

дүйнөнүн

би ли мдердин

за м анбап

и ли мий

си стем асынын

сүрөтүн ,

не ги зги

н ег изги

элем енттерин

и лим ий

и зи лдөөнү

к ам тый т.
1 . Ад амдын

р уха ний ж ана ад еп -ах ла кты к өнү гү шүнө, ад ам

тур м уш ун да м узык анын ро лу туур а луу б а ш тапкы түшүнү ктөрдү
к а лып тандыр уу.
ад амд ын р ухий өнү гүүсү нө м узык анын ма аниси жан а ро лу
а лга чкы түшүнүк төрдү

тү зүү үчүн биринчи жа лпы дабы ш

а гы мдан м узы калык үндөрдү
Ошо нд ук тан

1 -к лас ста

бо юнч а жан а о.э.
н еги зг и те ма

уг ууг а

б а лдарды

ок ууч уларды н

үйрө түү кер ек .

м узык алык

өнүктүрүү

б ардык кийин ки к ла сс тарда ула нтылууч у,

" кан тип м узык а уг а а лабы з? " ,

Бул ок ууч ула рг а

м узы ка , анын к айм ана таби яты , м узык ада се зи мдерди

ишк е

а шыр уу ж а гын ан , ад ам та бия тын а, жар аты лы шка бо лгон мам илеси
ык ма ларын тү шүнүк б ерүүгө мүмкүндү к бер ет.
" Ички М узы ка" де ге н бө лүм , окууч ула р ды
дүйнө сүн

а тайын

р ухий

топ тоо м ак са тында и ште лип чык кан: бе шик ыр ларын

уг уп (1 - к ла сс м узы ка та ан уун ун ж ана ж ашоон ун б аш та лы шы) ,
ин стр ум ен та лдык

жан а

үн

чы гар ма ларды ,

ко мпо зитор д ук обондорд у ук тур уу
ти лде

поп улярд уу

ок ууч ула рдын

өз

ы р ларды
а лды нча

(3

чык кан

жа на

( 2 - клас с) , ул уу м е лодия лык
ж ана

4 -к ла сс тар )

се зи мдерин

м узы канын та асири жөнү ндө о й жү гүртү шө т.

1926

элдик

уг уп

са лы штырып ,

2.

М узык а лык

м адани яттын

Р ес п ублика сынын

к алыптанышы ,

ма тери а лдык -м узы ка лык

Кыр гы з

м ада ния тынын

н еги зинд е өнү ктүрүү .
3 . М узык аг а

көркө м таби т жана кызыг уун у ө нүк түрүү .

Д .Б. Коба левскийдин принц ибинин борборд ук аба лы н кенж е
м ек те п ж ашында г ы о к ууч ула р дын олуттуу м узык анын жогорк у
ү лгү сүнүн же тки лик түү лүк о луттуу н е ги здерин иш теп чы г уу,
ж ана б ул ү лгү лөр бо юнча тарбия лоо

үчүн , дүйнө лүк р ухий

м ек те птерг е,

ши лтеме

кла сси ка лык

ба йланы штуу.

м узык аг а

берүү

м енен

м узы ка өнөрүнүн д аа мы ж ана па й ызды к не ги зин

бер ге н

м узык а к а тары И.С .Бах, В .А. Моц арт, Э.Григ , Ф. Шопе н,

П.

Чай ковски й,

И.

М.П.

Мус ор гс кий ,

М .И.

Г линк а,

С .В .

Р ах манино в, А.И. Ха ча турян , Д.Б. К аба ле вский , А. М а лдыб ае в, С .
Фер е

ж ана

дүйнө лүк

м узык алык

м адани ятка

м аани лүү

элес

к а лтыр га н б аш ка компо зи тор лор.
4 . М узык аны к абы л а луу, м узы ка га ө з ма ми ле син би лдирүүгө
жөндө мдүү лүгү .
М узы каны көркө м и ск ус с твон ун тирүү обр азы к атары кабы л
а луу,

ж а шоо

көр сөтүү чү

тур м уш

бө лү м

ме нен

"М узык а

тыгы з

уг уу" ,

бай ланы шта

ө зүн чө

бө лүм

экенди гин
ган а

эме с ,

и шм ердүү лүк түн н ег изги түрү бо луп , хор ырдоо , импро ви зац ия,
ж ана м узык а жөнүндө о йлордо кө рсө тү лөт.
м узы каны каб ыл а луу
жөндө мдүү лүгү;

Уг уу

ж а на аг а к ар ата ө з ма миле син б илд ирүүгө

ч ебер чи лик

к а тары

м узык анын

м ыйзамд арын жа на тү шүнүк төрдү би лүү .
тая нычы
а тк ар ууч у,
обонд уу

бо лгон
уг ууч у,
ы р лар ,

м а дани яты -

жа лпы лан га н

би ли м

м узы ка лык

ти лдин

б ий лер ,

мар ш тар ,
1927

н егизги

( кабы л а луун ун
дер )
көр кө м

ко мпозитор,

-

кар ажа ттары ,

интона ция ,

м узык аны

өнүк түрүүчү
с ызы кта р

жа на

к ур ууч у

ж ана

көр көм

к ара жа ттар .

к ласс тан к лас ска пред ме ттин ма зм ун унд а

а ма лкөй лүк

жан а

ыра а ттуул ук

Бул

м узы ка лык

ч еберчи ли гинд е

о луттуу

түшүнү ктөрдү ж ана а лардын кы зы г уус ун п айда кы лып к е лет.
м узы ка

м а змун ун

түшүнүү

үчүн

усулд ук

" ач кычы"

чы гар ма чы лыгы ж ана күнүмдүк ара ма се леси бо луп
Ба шка

сан ала т.

ма се ле лер ме нен бирг е , прак ти ка лык тапшыр ма ларды

( "м узык а лык лабора тори я") окууч ула р мен ен ка димк и көркө м
и ск ус ствон у а чып , ө з а лдынч а м узык аны изилдеше т.
5 . М узы ка лык
п ла с тика лы к

обр азд арды теа тр алд ык ж ана м узы ка лы к -

чы гар ма ларды

обра зд а рды

ж ара туу

ү чүн,

и мпровизацияд а, во ка лды к жан а хорд ук аткар ууда ко лдон уу.
" М узыка га обр аздык - о юн

аркы луу

к ир ги зүү жөнүндө"

принц ипке таянуу м е н ен ба лдард ын к айра , ойдон чы гары лган
и шин , кы я лын та лап кы лг ан ж агда йларды тү зө ала т. Ошонд ук тан ,
про гра мм ада

и мпровизация нын

с ахна лаш тыр уул ар ,

с юж ет

не ги зинд еги

(жо мок ,

ок уя ,

М ана с

о юнд ар,
жөнүндө

а йтуула р ) , м узык а лык асп ап тарды ко лдон уп , музы к а ж ана текс т
бири мдиг инде өнү гөт.
Оюн

с аба ктагы

чы гар ма чы лык та

-

и шм ердүү лүк
бо лгон

ка тары

байыркы

элди к

жан а

м аа ниси

мене н

с е зими

то лтур улг ан: Ыр ырдоо - д ем ек аны ойноо .
Не ги зги ж а лпы би лим б ерүү про гра мм аларын ө здөш түрүүс үнү н
Инс андык
ок утуун ун
м аа ни лүү

н атыйж алары

ө нүг үү

ж ана би ли м , ок уу
с ебеп терди

тү зүү

м ен ен

ө зүн -өзү

и шмер дүүлү гүнө
ж ана

ө нүк түрүү ,

өнүк түрүү,

кы зы г уу ү чүн
көйгөй лөрдү

ч ечүүдө жа ңы ма зм ун уна ж ана м е тоддор уна кызыг уу м е нен к абыл
а луу

ы к тар ын

көндү мдөрдү

ка лып тандыруун у; ж аңы

алуу,

н атыйжа лар га
1928

билим дерди

ж ети шүү гө

түр ткү

жана
тү зүү;

коо мд ук иш билг илигин ж ана же ке с апа ттарын ч агы лдыр ган ,
ж а лпы

ж а рандык

б ирдей ли ктин

н еги зд ерин

к а лып таны шын

ч агы лдыр ат.
4 . Ис к ус ство чыг ар мачы лы гына
чы г уу,

а н ын

дүйнө гө

с е зим та л м ами ле ни и ш теп

то луг у

м е нен

эсте тик а лык

кө з

к ара шы , көркө м ж ана турм уш тук ар түрдүү лүгүнө .
М узы ка лык
бар дыгын а ,
дүйнөнү

ис кус с тво

анын

дайы ма

тук умд ук

эс тетик алык

а йырм алан уус ун ун

а да мдын

ад ам

жөндө мдүү лүк төрүнүн

кабыл

а луус ун а ,

к атары

өнү гүшүнө ,

ж аныб ар ларда н

б ир жо лу к атары көргөн . Ба ла нын м узы ка

м ен ен ар бир жо луг уш уус у, б ала га м узык аны уг уу ж а на сүйүү ,
б ул мод алуу ж а н а кадыр -барк ту у б о лгонд ук тан эме с , м узыканы
к абы л а луу за рылды гы а л дүйнөдө эс те тик а лык м а зм ун ун б аа лоо а л абс тра ктуу с ул уул ук ж ана тур м уш коо зд уг ун и здөө эме с ,

ал

ад амд ын д үйнөдө жооп керчи ли ктүү жан а м аани лүү ж ашоо с у.
Ок ууч ула р га

а кырындап

м ада ния тынын алард ан
а лар

кыр гыз

көбөй түү

ж ана

ук уг ун а

коом д ун

көз к аранды эк енин

дүйнө лү к
ээ

таби гый
м адани яттын

экенди гин

с ези ли ши

зам анба п

тү шүнүү к е лет,

м ык ты
бо ло т.

са лттарын
Ба лдарда

ад ам заттын ийги ли ги ж а лпы жа на м узык а лык ба йлык тарды , жөн
г ан а

" м узей эк спона тта рынын" ж ыйна гы эме с , ошондой эле

тыным сы з не ги зг и ж аш ага н чы гар ма чы лык аркылуу ө з б айытуун у
бо луп тур ган , ар дайы м өнү гүп м ада ний - тарых ый жар аяны экенин
түшүнү шөт. Ба лдар дын

чыг арм ачы лы к прод ук тус ун а ма ми ле -

күүнү н к ура мына , ыр ырдоо го, та см ага , м узы калы к түрдү ой лоп
сүрө т тартууг а , ж .б . - ба ла ада м м адани ятыны н бир да ли л ка тары
көрүнө т.
1929

2.
ж ана

М узык а лык ок уу и ш м ерди гинин
ж ам аа ттык

( же ке )

ойноо

мо тивд ерин өнү ктүрүү

жүрү шүндө

чы гар мачы л

түшүнүү нү н

ин санды к

и ш м ердиг инин

мо ти вдерин

жөндө мдүү лүк түн и шке ашыры лы шы.
М узы ка лык
жый ынты ктары

и ск ус с твон у
м узык а лык

өнүк түрүү үчүн
тур ук туу

ок уу

об ъе кти вдүү ф унд ам ен т бо луп к а ла т. Биро к,

түрткү ,

ок ууч у

уг ууч ун ун ,

ко мпозиторд ун ,

а тк ар ууч ун ун ч ы гар мачы лы гынын б е лги лүү ма ани син түшүнүп ,
ө зү тү здөн -тү з аны к а йра тү зсө ,
С аба кты н,

ошо л уч урд а га на пайд а бо лот.

о к уу к и тептердин м а зм ун у

б аары бир эле н ерсе ге

ба гы тта лышы кере к: ок ууч ула рды чыг арм аны аткар ып ж аткан ж е
к айра тү зүп жатка н м узык анттард ын позиция сын а ко юу кер ек .
Ошо нд ук тан м уг а лим дин ба лдарг а к ай ры луус у:
 Ок уг ула . Ук к ула ( уг уу м ад аниятын ка лы птандыр уу) .
 Ой лон г ула .

Ырда гы ла .

Айткы ла

( чыг арм ачы лык

жөндө мдөрү) .
 К ла виа тура га

м анж а ларды

м узы ка лык үндүн төрө лүшү )
 Ойно г ула ( элдик о юнд ар

тийги зги ле

(б иринчи

.
мене н тааны штыр уу, о юнг а

" кош улуу" жо лд ор у) .
М а зм ун ун и шк е а шыр уун ун н егизги ми лде ттери:
 Көр көм өнөрдүн айры м же ткилик түү түр лөрүн каб ыл а луу
ж ана

ба амд ай би лүү

(ж .б ., ки теп ми са лдарды көрүү гө,

ба сы лм а лары )
 " с улуу"

жа на

" с улуу

с улуул ук ту к өрө би лүү

эм е сти"
ж өндөмү;

1930

айыр ма лоо,

тү шүнүү ,

 көр көм өнөрдүн чы гар ма лары нан ад ам , дүйнөнүн ар к айсы
тар абын ж ана тур м уш к уб ул уш тарын

с үрөттөө жөндөмү ,

та ан уу ж ан а сүрө ттөө;
 ар

түрдүү

көркө м

иш -чара лар

бо юн ча

ба шта лгыч

пр ак тика лы к билг ич тик тер ж ана көндү мдөр;
 м ейк индик те ж ан а тү здүк тө бир те ма бо юнч а жөнөкө й к урам
түзүү көндүмдөрү;
 сүрө ттү ок уу ж а н а таби гый түрү м енен са лы штыр а би лүүнү ;
 тар алга н

с алттуу

өнөрчү лү к ,

элд ик

зама нбап

ко л

өнөр чүлөрдү н

к есип терди

ж ана

кол

ичи нде

а та -

ай лан а - чөйрө гө

аяр

( анын

эне синин ) би лүүсү ;
 м а тери а лдар га ,

ж абд уула р г а

ж ан а

м ам иле жа соо эре же лерин би лүү;
 м а тери а лдардын
к е зде меде н,

айры м
чопо ,

түр лөрү

м енен

таби гый

иштөө

сүрө ттөр ,

жөндө мдүү лүк төрү; та пшыр ма га ы лайык

(к аг аз,
ж .б .)

өндүрүү үчүн

м а тери а лдарды та ндап а луу м ү м күнчү лү гү;
 а йрым

м а териа лд арды

п айда ла н уу

к өндү мдөрү;

к айра

иш тетүү

кооп с узд ук

боюн ч а

та лап тар ын

к ура л
ж ана

с ани тарды к та лап тарды би лүү;
 ө зүн -ө зү

ж арда м

көндү мдөр,

ко л

ме нен

иш тетүү

м а тери а лдардын к ээ бир ыкм а лары;
 к ур а лдар
( сы згы ч ,

мен ен

коопс уз

иш төө

көндүмдөрүн:

чийм е

б урч , цирк уль) , кесүү ( кай чы) ж ана с а юу (тигүү

ийн еси );
 б уюмд ун фор мас ын, бө лү ктөрүн аны ктоо ы ктары;

1931

 та та а л

эме с

фор мада гы

жөнө көй

б уюм дар ды

буюм д ардын

ч агы лдыр а

фор ма сын

би лүү,

ий ле п -ч ап тоодо,

г рафи кад а ко лдон уу.
Көр көм өнө р

т үр лөрү.

Ис к ус ство

чы гар ма лары н

чы гар ма чы лык
өнөр ,

анын

к абы л

алуу.

өзгөчө лү ктөрү: сүрө тчү ж ана көрүү чү . Көркөм

обра зды к

ма ани си:

көркө м

эле с

ш ар ттулуг у, ж алпы лык ты бир н ерсе ар кы луу
ах лак тык

К өрк өм

жан а

эс те ти канын

ж а лпы

сүрө т,

анын

көргө зүү . Ад еп -

ид ея ларын

п лас тик а лык

көр көм чыг арм алард а ч агы лдыр ы лы шы: ж ара тылыш , ада мг а ж ана
коо мго ма ми ле . Фото гра фия жа на көркө м өнөр чы гар ма лары:
ок шош тук тар жа на айыр ма чы лык тар. Ад ам ж ан а та бигый дүйнө
чы ныгы ж ашоодо: ад амды н эле си , көркө м мүнө зү .
Сүрөт
к а ле м,

( рису нок) .

п ас те л,

Тартуу

ф ло мас тер,

ү ч үн

кө мүр,

ма тери а лдар:
бор

ж .б.

к ара ндаш ,

Ар

түрдүү

г рафи ка лык ма тер иа лдар мен ен иш төө ык ма лары . Ис ск ус тводо
сүрө т

тар туу

ро лу:

не ги зги ,

кө мөкчү .

Ж ара ты лы ш,

ада м,

и мар аттардын , б уюмд ардын с улуул уг ун ж ан а көп түрдүү лү гүн
сүрө т

арк ылуу

көрсө түү .

ж аныбар лардын

Дар ак тардын ,

кан а ттуу ла р дын ,

с үрө түн тартуу: ж а лпы лыгы жан а мүнөздүү

ө згө чө лүк төрү.
Ж ивопись .

Живопис ти к

ма тери алд ар .

Ж ара ты лы ш,

ад ам ,

и мар аттардын , б уюмд ардын с улуул уг ун ж ан а көп түрдүү лү гүн
жи вопи с ь

кар аж атта ры

ти линин н еги зи.
түзүү ү чүн көркө м

аркы луу

к өрсө түү .

Түс

-

живоп ись

К о юлга н милде ттер ге ы лайык коо з сүрө ттү
к араж а ттарын тандоо . Ада м ба ласынын ж ана

таби ятын живопи стеги обр азд ары .
Скуль пту ра .
түзүүдө гү

С к ульптур а

ск ульп туранын

матери а лдары ,

ролу.
1932

к өркө м обра з

көркө м
тү зүү

обр аз
үчүн

п ла с тика лы к

ск ульп тура

м атер иа лдары

м ене н

элем ен тардык

ба ш та лгыч ы км алары (ы лай , чопо , того ло туу, к ө лөмдү , форманы
чо юу) . К өлө м

- а йк е л ти линин н еги зи . Ск уль п тур а нын

не ги зги

те ма лары . Адам ж ан а ж аныбарларды н с улуул уг ун ай ке л аркы лу у
би лдирүү .
Кө р көм долбоор лоо жана дизайн . Көркө м до лбоор лоо жан а
м оде лдөө ү чүн (п ла с ти лин , к аг а з - кар тон , ж .б.) ма териа лда рдын ар
түрдүү лүгү . көркө м обра з
м ен ен и штөөнүн

эле м ентардык ык ма лары (п ласти лин того ло туу,

кө лө мдү , форм аны чоюу,
Көр көм

тү зүү үчүн ар түрдүү м а териа лдар

до лбоор лоо

к а га з

ж ана

жан а кар тон

м оде лдөөнүн

- ийүү , к есүү ).

ык ма ларын

ада м

ж ашоо с унда п айда лан уу м ү мкүнчү лү ктөрү жөн үндө гү тү шүнүк .
Де ко рат ивдик -жа сал галоо
ж ас а лг алоо
а нын
ыр лар ,

Д екор ати вди к -

көркө м өнөрүнүн була к тары жа на ад ам жа шоос унда

ро лу.

тиричи ли к

көр кө м ө нөрү .

Элдик

м ада нияттын

б уюм дарын ан ,
бий лер ,

с интетика лы к

(үй

шайм анд ар,

эпос тордо ,

жа салг а лоо ,

турм уш -

кий им - ке чек ,

м узы ка,

ула м ыш тарда ,

м үнөзү жөнү ндө тү шүнүк . С а лттуу

ад амд ын обр азы.

жо мок тордо)
м ад ания ттагы

Эр к ек ж ана а я л с улуул уг у э лдик м ад ания тта ,

жо мок тордо , ырлард а . Сый кырдуу о бра зд ар элдик

мад ания тта

ж ана көр көм өнөрдө .
Ком по з иция .

Ко мпо зициянын

те ги здик те ги

ж ана

м ейк инди к те ги ба ш та лгыч ык ма лар . Тү шүнүк төр: ко мпо зицияны
к ур ууд а гы горизон та ль, верти ка ль ж ана д иа гон аль. Тү шүнүктөр:
г оризо нттун лини ясы , ж акын - кө бүрөөк , а лыс ыраа к - көбүрөөк ,
тос уула р . Ком по зицияд агы айыр мачы лы ктын ро лу:

төмөн жана

жо гор у, ири ж ан а ча кан , и чк е ж ана жоон , к ара ӊгы жан а жарык
ж .б . Си мм етри я жа на а сим ме трия .

1933

Тү с . Не ги зги

ж ана тү зүүчү түс төр . Жы луу ж ана м уздак

түс төр . Түс төрдү ара ла ш тыр уу. Ак жан а к ара боё ктун образдын
э моцио на лдык үнүн
с е зимди к

жа на

көркө мдөөдөгү

мүм күнчү лү ктөрү .

Түс

ролу.

и лимдин

Түс түн

н еги здерин

пр ак тика лы к билүү . Ка арм андын мүнө зүн , анын жан дүйнө сүн
түс

аркы луу к ө р гөзүү .
Линия . Линия лардын

жы лма кай ,
таби яты .

к ур ч ,

түрдүү лүг ү (и чке , жоо н, түз, тар ма л,

спир аль,уч ууч у)

Чийин , штрих ,

ж а на

а лард ын

бе лги лик

так ж ана көр кө м сүрө т. Жар аты лыш ,

ад амд ын, жаныбар лардын с езимдик аба лын

көрг өзүү .

Фор ма . Дүйнөнүн пр едм еттик көп түрдүү лү гү ж ана а ларды
те гиздик те

ж ана

ок шош туг у
Таб игый

ж ана

мей киндик те

түр лөрү .

форма лар .

фор ма сынын

ча гы лдыруу.

Фо рм а лардын

Жөнөкө й

г еом етрия лы к

форм а лар.

Ф орм а лардын

ө згөрү шү.

Буюм д ун

б уюм д ун мүнө здөмө сүнө

тий ги зг ен таас ири .

С илуэт.
Көлө м. Кө лөм

м ейки ндик те ж ана те ги здик те . Кө лөмдүү

ко мпо зиция лардын көр көмдү гү .
Ы рга к ( Ритм ) . Ыр га кты н
ж ана

б ашк а лар) .

Сүр өт

түр лөрү ( тынч , жа й, тын чы жок

Чийинд ердин

тү с төрдүн,

так тард ын

ыр га гы .

ж ана чийинди н эмоциона лды к үн к ур амынд агы ыр га ктын

ро лу. К омпо зицияд а эле мен ттердин ырг агы аркы луу к ый мы лды
көр сөтүү . Д екора ти вдик -көр көм өнөрдө ри тмд ин ө згө чө ро лу.
И с ку сст вону н маан илүү т емал ары .
Же р

-

жал пыб ыз дын

к уб улуш та рын а
э моцио на лдык
м е зги лд еринин ,
ж ара ты лыш ты

б айкоо
аб а лын

үйүбү з.

жүрг үзүү ,

Таби ят

түндүн ,

ч агы лдыр ууд а гы
1934

ж ара ты лыш

а лард ын

мүнө зүн

жана

Аба

ырайы нын ,

жы л

айыр малоо .

к үндүн ,

ж ана

ар

канда й

айырм а .

уб ак тарында

Пе йзаж

ж анры.

Таб ия ттын ар канд ай көр көм сүрө ттөрүн ж ара туу ү ч үн ар канда й
и ск ус ство

ма тер иа лдары н

жа на

к араж а ттарды

ко лдон уу.

Таб ия ттагы им ара ттар: к уш тардын уя сы , ийинд ер , ба л че лек , таш
ба ка к абы гы, ү лү лдүн үй , ж .б .
Адам , адам дар ор тос ун даг ы мами ле лер . Дүйнө жү зүндө гү ар
к анда й мада нияттарда ад амдын обра зы . З ам анда ш тардын обра зы .
Пор тре т жанры . Сүйүү , до стук , үй -бү лөө
Сүр өт

ка арм андар ынын

с апа ттарын

ойг отууч у

боор ук ердик ,

мык ты

те ма лар ы и ск ус с тводо.

ада мдык

се зи мдерди

жан

дүйнө сү

ж ана

м ээри мдүү лүк ,

к о лдоо,

к амкорд ук ,

бер еш ендик ж .б . Кыжырд ан уу,

же к көрүү

к өркө м

жана

обр азы:

ба атыр лык ,

ка ардык ка

себе п

ай ланабы зда .

коо з,

бо лууч у к а ар мандар дын сүрө ттөрү .
Ис ку сс тво
ыӊ гай луу

бү гүнкү

жана

тран спорт

күндө

к өркө мдүү

түрүнүн

би здин

тур м уш - тири чи лик

до лбоор лор ун

тү зүү

б уюмдарын,

ү чүн

и ск ус ство

м а тери а лдарын ж ана ар к анда й к ара жа ттарды колдон уу ы к м алары .
Ада мдын

күнүм дүк

уюш тур ууд а гы

турм уш унд агы ,

көр көм

түшүнү к. На тр юм орт

өнөрдүн

ф изик а лык

(п лас тик алык)

чөйрө сүн

ро лу

жөнүндө

жанры . Им ара ттар жан а с ейи л п арк тарын ,

тран спорт, идиш -а як , эмер ек жа на кийи м - ке че лерд и, к итептерди ,
о юнч ук тарды көркө м до лбоор лоо ж ана ж ас алга лоо .
Көр көм - чыгар ма чыл ык

иш

т а жрый бас ы .

Көркө м

өнөр,

сүрө т ж ана д екора ти вдик көркө м өнөр иш мердүү лүк бо юн ч а ар
к анда й и ш - чар алар га к а тыш уу.
де кора ти вдик

и ск ус ство

с аба ттуул ук тун

н ег изд ерин

ри тм ,

түс ,

сы зык ,

Сүрө т тартуу,

не ги здери н

кө лөм

өздөш түрүү:
ф ак тура .

пр едм еттик чөйрөсү нүн мод е лдер ин

1935

жи вопис ь, ай ке л,

ө здөш түрүү .
ком пози ция ,
Ада мдын

Көр көм
форм а ,

турм уш тук

тү зүү . Ий ле п -ч ап тоо жана

к аг а з п ла с тика сы ме нен иш төө б оюн ча ба шта лг ыч көндүмдөрүн
ө здөш түрүү .
Жи вопи сте , сүрө т тартууд а , апп ли каци я тү зүүдө , көр көм
до лбоор лоодо өз о юн

иш ке аш ыр уу ү чүн көркө м кар аж аттарды

тандоо ж ана п айд алан уу.
м ейк индик ти ,
ж арда мы

та ктарды ,

мен ен

Түс ,

тон, ком по зици яны , чийинди ,

кө лө мдү ,

м аан айды

м атериа лдын

ча гы лдыр уу.

Ар

ф ак тура сынын
түрдүү

көр көм

чы гар ма чы лык техни ка лар ды жа на м атериа лд арды ж еке че жана
ж ам аа ттык

и шм ердүү лүк тө

па йда лан уу:

ком пьютерд ик

ани маци я ,

а пп лика ция ,

м ультип лик ация,
ф ло ма стеров,

ко лла ж,

гр аттаж ,

толук

м а сш табд уу

к аг аз плас тик асы , г уа ши , аквар е ль, п ас те ль,

п ла с ти лин ,

чопо ,

г уа ш ь,

к аранд аш ,

сыя ,

ма змун ун

жана

ко лдон ууч у ж ана таб игый ма тери алд ар .
Көр көм

ис к ус ство

к ара жа тт арын

чы гар ма ларынын

та лк ууло о го

ка ты ш уу,

ч ыг арм аг а

м ами лесин

би лдирүү .
« Де не та рб ия, коо псу з жа шоо не г из дер и» .
Д ене тар бия боюнч а прогр ам мас ы үчүн ма ани лүү та лап К ОБ
ок ууч ула рдын де н соо луг ун ун , жын ысын а, д ене бой өнү гүүсүнө ,
кы ймы л

ө згө чө лүк төрү

с апа ттарын ,
ок ууч ула р га

,

п сихик алык

гиг иен а лык ч ен емдер дин

ка сие ттер ин

аба лын

жана

эс ке а луу м е не н

ар түрдүү жан а же ке че м ами ле кам сы з кы луу.

Прогр ам ман ын м а зм ун у:
Д ен е т арби я жөнү ндө бил имдер
Де не

тарб ия.

Д ене

тарб ия

жөнү ндө ба штапкы б илимдерди

к а лып тандыр уу. Ден е

тарбия

ден соо луук ту бек емдөө үчүн

көнү гүү лөрдү

уюш тур уу

с а ба гы

1936

к атары .

Ба с уу,

ч ур коо,

жөр гө лөө ,

лы жа

мен ен

ба с уу,

сү зүү

м аа ни лүү кыймы лдар ка тары . Д ене

ад амдын
тарби я

ж ашоо с уна

көнү гүү лөрүн

уюш тур ууд а же тки ли ктүү жү ктөм дөр.

М ашы г уу уч ур унд а кы рсы ктарды а лдын а луу эре же лери:
с аба к орд ун уюш тур уу, к ий им -ке че к, б ут кийи м ж ана
ж абд уула рды тандоо . Же ке гигие на .
Физи ка лы к көнү гүүлөр . Фи зик алык кө нүгүү лөрдүн фи зик а лык
с апа ттардын ө сүш үнө жан а фи зик а лык өнү гүүсүнө таа сири ,
көнү гүү лөрдүн спор ттук техник ас ынын не ги здери . Не ги зги
фи зи ка лык сап аттарын өнү ктүрүү м енен д ене тарбия нын
ба йланы шы . Неги зги физика лы к с апа ттарын мүнө здөмө сү: күч ,
ы лда мдык , чыд ам кай лы к , и йке мдүү лүк ж ана тең с а лм ак туулук .
С порттук

иш -ык ма лары . Өз а лдын ча м ашы г уул ар .

Д ененин

туур а тур уш ун а ш ар т түзүү жа на д ене б улч уӊд арын , не ги зги
фи зи ка лык

с апа ттарды

өнүк түрүү

үчүн

м аш ыг уу

а тк ар уу; к үн тар тибинде ден соо лук ту ч ыӊдоо
ч ара ларды

а тк ар уу;

( эр тең

топ том ун

б о юн ча иш -

м ене нки

ма шыг уу,

фи зк ультм ин утка лар) .
Өз
тур г ан

а лдын ча оюндар ж ана о юн -зоо ктор . Та за
к ыймылд уу

о юнд арды

уюш тур уу

ж ан а

а ян тча ларында ж ана спорттук за лд а) . Ою ндардын
с ак тоо . Фи зик алык мы кты лы к.

абад а ойной
(спор т

эреж е лерин

Д ене -бойд у туура кар моо , анын

оор улары н а лдын а луу ж а на түзөтүү , эртең м ен енки м ашы г уу,
фи зк ультм ин утка лар
с апа ттарды

бо юнч а көнү гүү топ то мдор у. Фи зи калык

өнүк түрүү үчүн көнү гүү лөрдүн топ том у. Туур а де м
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а луу к ө нүгүү лөрүнүн топ том у.

Кө з үчүн гим нас ти ка . Спор ттук -

де н соо лук ту чыӊдоо и шм ердүүлү гү.
Гим нас тика .

Уюш тур уу

к о ма нда лары

жана ыкм а лары .

Ти зи лүүнүн

жөнөкө й түр лөрү . С ы зык мен ен

к оло ннад а тизм е

ар ак еттер и;

муг а лим дин

м ене н

көр сөтмөсү

жөнөкөй

б уйр ук тарын тизм еде а тк ар уу. Буюм дар

мен ен ( ги мна сти ка лык

тая ктар , ж елек тер , обр уч тар , чоӊ ж ана

кичин е топ тор ) жана

б уюмд ар жок көнү гүү лөр (ар түрдүү б улч уң топ тор у үчүн ) .
Т аян ыч
чы г уун у

с екирик тер :

ишке

а шыр уу

ги мнас ти ка лык эш екк е
ү чүн

ими т аци я лык

ч урк ап

көнү гүү лөр

(

кооп с узд ук эреже лерин с ак тоон у кү чөтүү м енен ).
Көр көм

мүнө здө гү

ги мна сти ка лы к

көнү гүү лөр .

Жөө

б ас уу,

жү гүрүү , ыргы туу. Ж ип м енен с екирүү . тоскоолд ук тарды д уб алг а
чы гып , жөр гө лөп , гимн ас тик а лык так тад ан ба суу а р кы луу ж оюу
кы ймы лдар ы.

Ж үктөрдү

кө төрүү

жан а

таш уу

көнү гүү лөрү:б уюм га к ерек түү тар ап тан жа кындоо , туур а ж ана та к
кө төрө би лүү , туур а кы с уу, а ны та к ж ана аяр ко юу ( пр едм еттер:
ш ар лар ,

ги мна стик алык

таяк тар , о бр уч тар ,

ск ам ейк а лар ,

мат,

г имн ас тик а лык "эш ек" , " ат" жан а ба шк а лар .) .
Же ӊил а тл е тика .
Жөө б ас уу: түгөй мен ен , тү гөй м ен ен бир ай лана нын ичинд е;
бир ка тард а орточо те мп м ене н за лды тег ере нип м уг а лимди
кы йга п ө түп . Де не бойд у туур а с ак тап бас уу.

Ч ур коо м енен

ба с уун у а лм аш тырып ба с уу. Ч ур коо көнү гүү лөрү: б утту бийик
кө төр үп ,
жо горк у

ба гытын ө згөр түп ,
с тарт

м ен ен

ар түрдүү тур ган ор ун дан б аш та п,

ба штап
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те зд етип

ч ур коо .

С екирик

көнү гүү лөрү: бир б утта п, эки б уттап бир орун д а ж ана жы луу
м ен ен; узунд ук ка , бийи ктикк е; аттап с екирүү .
Ыр гытуу : чо ң топ (1 кг ) , ар канд ай жо лдор м ен ен алыск а.
С а луу: ки чине топ ту ти к жан а тү з м акс атка , ошондой эле а лы ска .
Лыжа тебүүгө ок у ту у . Лыж а м ен ен б ас уу; б ур улуу; тү шүү,
кө төрү лүү; ток то туу.
Сү зүү . Да ярдоо көнү гүү лөрү: с ууг а к ирүү; ба сс ейн түбүндөгү
кы ймы лдар ; к а лк ууг а

ү йрө түү; к а лк уу ж а на та й уу; ко лдорд ун

ж ана б уттарды н к ыймы лд арын
С ууд а г ы

о юндар .

м а к улда ш уу үчүн көнү гүү лөр.

К ыймы лд уу

жан а

спорттук

о юнд ардын

э ле мен ттери .
Гим нас тика

эле ме н ттери : ти зи лүү көнүгүү лөрүн ко лдон уу

м ен ен оюн тапш ырм алары , көңү л б ур уун у, к үч -к уб аттуул ук ту,
ш амд аг ай лык ты ж ана
Л ыжа

оку у

координ аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

ма териал ы

ш амд аг ай лык ты ж ана

бо юнча :

лы жач ан

эс та фе та лар ,

координ аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

Спо рттук о юн дар дын ма териал ы бо юнча :
Футб ол:

Тур ук туу

ж а на

тоголо ткон

топту

со г уу;

топ ту

ток тотуу; топ ме нен жүрүү . Футбо лд ун ма тери алынд а к ыймы лдуу
о юндар .
Ба ске тбо л:

бас ке тбо лч ун ун

кы ймы лдар ; топту то с уу;

тур уш у;

топ с уз

топту с а ктоо ; ша кек че

атайын

түбүнөн эки

ко лу м е нен бир ж ерд ен топ ту ыр гытуу, ө з көкүрө гү нө эки колу
м ен ен жер ге б ир топту к ар моо ж ана м уг а лим м ен ен бир ж уп та
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топту

ыр гытуу

жан а

тос уу;

бас ке тбо лд ун

ма териа л

боюнча

кы ймы лд уу о юндар .
Пион ербо л: топту ы р гытуу, торд ун жогор у, ы лдый жа гынан
э ки ко лу м ене н ж уп та ыр гытуу жа на к армоо; төмөн кү кирги зү ү
( тө мөндө бир колу м е нен ) .
Во лейбо л: топ ту ы р гытуу ж ана то с уу ы к ма лары; во ле йбол
м а тери а лы бо юнч а кый мы лд уу оюндар .
Ар түрдүү элдердин кый мы лд уу о юндары .
Кор рекц ия лык -

өнү ктүрүү чү

о юнд ар:

«Тар тип

жан а

баш

а лам андык », «Ка йдан ч а лды , тап », «Түшү м жыйноо » .
Жарышу у жа на с екирүү о юн дары : " Ак- Тер ек , Көк - Тер ек " " Тосмо
топ" , " То койдогу а юу" , " Ш ак ек са лмай ", "Күн -түн " , "Мы шык чы чк ан" ж .б .;
Т оп ме не н о юндар : «Топ са лма й », «К ачм а топ », «Ор то топ »,
«Те гер ек те ги топ »

Ы лай ык та штырып физика л ык ка лыбына ке л тирүү
Ж а лпы өнүк түрүүчү көнүгүү лөр:
Ги мна стика м а тер иа лынд а:
Ийк емдүү лү ктү өнүк түрүү: б уттард ы чоюу; чоӊ к ада м м енен
ба с уу, о тур уп , с е кирип ба с уу; жар ты шп аг ат; г им на сти ка лык таяк ,
ар кан

м ен ен

к өнү гүүлөрдү н

кый мы лдар

ийк емдүү лү гү

топ то мдор у.

Ти зи лүү
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өнүк түрүү

көнүгүү лөрүн

үчүн

ко лдон уу

м ен ен оюн тапш ырм алары , көңү л б ур уун у, к үч -к уб аттуул ук ту,
ш амд аг ай лык ты ж ана

координ аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

Коо рдинаци яны өнүк түрүү: жөнөкөй тос коолд ук тард ан ө түү;
г имн ас тик а лык
ба каны нда

отур г уч та

ба с уу,

ж а лп ак

ги мна сти ка лык

б ас уу; б елги ле нг ен оюн ка лыбын кар моо; көӊүл

б ур уун у к о тор уун у ө н үк түрүүчү о юнд ар , б ут, ко л, тулк у б ойдун
б улч уӊд арын эс а лдыр ууг а (о тур ган боюнча , тур ган жан а жа тк ан
бо юнч а); бир ко лдон экинч и ко лго топ ту ыр гы туу; бе л г илен ген
ба гы т боюнча ба сып , ч ур кап , с екирип ма кс атка сиг на л м енен
ж етүү .
Тулк у б ойд ун туур а турп атын к а лып та ндыр уу: а лдын а ла
бер илге н турпа т м енен ба шына б уюм ко юп б утун ун уч у м е нен
ба с уу;

м узы ка

м ен ен

сти лдик

ба с уу

түрлөрү;

се зимд ерди

ба шк ар уу ү чүн түз ө түүчү кө нүгүү лөр (б аш ты , ийинд и, жү лүндү
ба гы ттап кар моо ) ден енин турп атын кый мы л уч ур ун да туура
к армоо го ,

д ененин

аб а лын

о тур ууд а , ж атууд а

ж ана

ан ын

мүчө лөрүн

тур ууд а ,

контро лдоо бо юнч а көнүг үүлөр ;

б улч уң

кор се тин бе ке мдөө үчүн к өнүгүүлөр .
Кү ч жөндө мд үүлүк төрүн өнүк түрүү: с а лм ак сыз кый мы лд уу
көнү гүү лөр
үй лөн гөн

(ө з

де не

топ тор ,

г ан те лд ер,
к аршы лы гын

с а лм агын

100

г.

жо юу) ,

к ум

са лма к

са лын ган

м енен

баш ты кча лар

(1

кг

жана

г им на сти ка лык таяк тар ж ана чок мор лор) өнөк төш түн
жо юу

( ж упт аш кан

м аш ыг уу) ;

ж аты п

көтөрү лүү

( ги мна сти ка лы к о тург уч та) .
Ж еӊи л а тле тик а м а тери а лында:
Коо рдинаци яны өнүк түрүү: че кте лген таяны ч м ен ен ба гы тты
ө згөрүп ч уркоо; а р түрдүү к а лып ор ун дарын ан кыс ка сызыкты
1941

ч ур кап ө түү; бир жерде

бир б уттап , эки бутта п

арк анда н

с екирүү .
Ы лд амды кты
тур г ан

өнүк түрүү: жогорк у с тар т м енен ар түрдүү

к а лып тард ан

көнү гүү лөрүн

м ак си ма лд уу

к айра -а тк ар уу;

ар

ы лд ам дык та

канд ай

ч уркоо

ба ш тап кы

ка лып

ор унд арынан , те гер енип д уб а лга жан а д уба лдын ж анынд а тур уп
тенни с топ ту к ар моо.
Ч ыда мд уулук ту
ре жими нде ,

өнүк түрүү:

ба с уу

м е нен

б ирди ктүү

а лма ш ууч у

ор точо

ка туул уг у

ч ур коо ,

жо горк у

с ыйымд уул ук ре жими нде ч ур коо; 30 м ара лык ты м ак сим а лдуу
ы лда мдык мен ен к айта лап ч ур коо ( са кта луу ж е өзгөрү лмө эс а луу
м ен ен); 400 м ара лы кк а ч уркоо; бирди ктүү 6 мү нө ттү к ч уркоо .
Кү ч жөндөмдүү лүк төрүн өнүк түрүү: көп с екириктерди к айра а тк ар уу; тос коолд ук тарды ка йта лап жо юу ( 15 -20 см ) к айра; ар
к анда й ор унд арда н б аш тап макс им алд уу те м пте то лтур улг ан (1
к г)

топту ыр гытуу; өткөрүү д ары уба кыт жогорк у ч ен бо юнч а , ,

бир ай лан анын ич инде; б ир ко лдон эки нчи колго топ ту ыргы туу;
бе лги лен ге н б аг ыт бо юнч а бас ып, ч урка п, се кирип ар кандай
жо лдор

мен ен

кө күрөгүнөн )
а тк ар уу;

эки
ме нен

ко лу

(жо гор у

ыр гытуу;

тоого

ж ак тан,

ы лдый

ч ур кап

чы г уун у

жак та н,
к а йра

и лин ге н ори ен тирг е бийи кти кк е се кирүү м енен ко лун

тийги зүү; орд ун а н жы луу м е не н бийи ктикк е

се кирүү . (оӊ жана

со л кап та лы м ене н) .
Тү зөтүү - өнүк түрүүчү көнүгүү лөр .
Ба штын ,
ор унд а

б уттун ж ан а тулк у б ойд ун н ег изги а ба лы жан а бир

а ткары лууч у

к ы ймы лдары ,

ко лдор

м енен

де не

кы ймы лдар ын бут к ы ймы лд ары н а а йка лы штыр уу; б уюм дар м енен
1942

( ги мна сти ка лы к тая ктар , же лектер , обр уч тар , чоӊ жан а
топтор ) ж ана б уюмд ар жок көнү гүүлөрдү н топ то мдор у.
Д ем а луу к өнү гүү лөрү:

кичине
.

ар к анд ай аба лд а туура д ем а луу,

о тур ууд а , тур ууда , жа тууд а; б уюм с уз

ма шы г уу уч ур у н д а терең

де м а луу; туур ап д ем а луу ( " г ү л жыты " , "бо тко ү йлө йм" , "ко лд у
жы лы туу " ж .б.), б асы п б ара жатка нда тыбы ш тарды ай тууд а дем
а луу, м ур д у мен ен дем а луу.
Тулк у

б ойд у

корр екци я лоо

туур а

ү чүн

к армоон у

к а лыптандыр уу

көнүгүүлөр:

г имн ас ти ка лы к

ж а на

д уба лг а

жө лөнүп ж асоочу к ө нүгүү лөр (ко лдорд ун , б уттард ын ар к андай
кы ймы лдар ы, д уба лд ан б ашы м ен ен , ар ка сы мене н жы лмыш уу) ; ар
к анда й ко л кыйм ылд арын а ткарууд а тулк у б ойд у туур а к алыпта
к арм ап

тур уу; ,

ж аныбар лардын

б ас уус ун ,

ч ур коос ун

жа на

и штег ен адам д ын кыймы лын туурооч у к ый мы л үлгү көнү гүү лөр (
" тү лкү б асык " , коро з

к ана т ", а юу ба сык ", "жы лкыдай б ашыӊ

кы ймы лда т" , " жар ык берүү чү ши ше лер мен ен ойнойб уз" , " мык
к адап " , " а лма үз" "кир чай коо" ж .б .; ар

түрдүү д иам е трдеги

с енсор б ас ма топ тор ме нен көнү гү үлөр , (топ ко отур ган
түрдүү с та тик алык

кыймы лдард ы

бо юнч а

ко л кый мы лдары мен ен

ко ш тоо) ба шына ба шты к ко юп б уттун уч ун а тур уп , со гончо г уна
тая н уу; а ртка ийи лип да лы ж ана ич б улч уӊд арын б еке мдөө;
бүк тө лүү

ме нен

ар тк а

кыймы л
үчүн

бек емдөө
д енен и

ар

үчүн

көн үгүү лөр;

о м урткасы н

бек емд етүү

тар апка

б ур ууч у

көнү гүү лөр ,

жам баш б е л, сан , бутта рдын тара мы штарын күчө түү

үчүн көнүгүү лөр.
М ай

там андыкты а лдын а луу жа на корр екция лоо бо юнч а

пр ак тика лы к көнү гүү лөр: о тург ан аб а лда ("чы гырык" , "оро к" ,
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" тер е зе" ,

" шыба к чы ",

" же л

тег ирм ен" ,

"к ем е" ,

"б ас уу" ,

" ат",

" ма ма лак" ); отур ган аб а лда: там анды оңго ж ан а со лго а лма к с а лм ак ж ана бир уч урд а тег еретке н кый мылд ар;
м ен ен

тег ере тке н

кыйм ылд ар;

к ам сызд андыр уу

топту та маны
м е н ен

жип

бо юнч а а лды га к ада м ба с уу; там андын и чки жа на сырткы тарабы
м ен ен б ас уу; м ас са ж ки ле мч есинд е б ас уу.
Ж а лпы жан а майд а мотори каны өнүк түрүү ү чүн көнү гүү лөр:
ар түрдүү ди ам етрде ги топ тор ме нен ( того ло туу, өнө ктө ш менен
того ло туу) ; ор точо топ тор м ене н (о тур уп өнөк тө шкө ыргы туу,
өйдө ыр гы тып тос уу ,

то пту д уб а лга ыргы туу) ; ки чине топтор

м ен ен (ко лдон ко лго с а луу, эк и ко лу м е нен топту ө й дө ыр гытуу,
д уб алга эки колдоп ырг ытып

по лго сек иртүү ж ана к армоо) ;

ж ум ш ак шары - 1 к г ( топ ту кө төрүп 30 сек унд көкүрөк жан а
ба шын а то кто туп к ар мап б асуу,

то п ту карм ап оӊ го , со лго ,

а лды га , артка бас уу) .
К ыймы лд ардын так ты гын ж ана коорди наци ясын өнү ктүрүү
үчүн көнү гүүлөр: бир ка тар
түрдүү б агы ттарг а жүрүү;

ти лк ег е ж ана ко лонн аг а ти зи лүү; ар
д аярда лган чий инг е ба гыттап ч уркоо

( бардык тап шыр ма лар м уг а ли м м е н ен бирг е и шке а шыры ла т);
э ки уд аа ла ш тактай ү стүндө ж арда м м енен б ас уу)
К ыймы л

көндү мдөрүн

ж ана

ы ктарын

өнүк түрүү

ү чүн

көнү гүү лөр . Тизи лүү ж ана сап тык ти зи лүү: " Ти зи л! " , " Түздө н" ,
" Ка кайып

тур" ,

" Эркин

тур " ,

" Алг а ,

ко манд а ларын аткар уу ; с ызы к м ен ен
с ызы к м енен

ко лон нада тур уп

а лга !" ,

ко лонна ны

ч ачыра туу;

с ун улг ан ко лго а лы стык ты

к армоо; б агы тты көр сөтүү мен ен со лго , оӊ го к айры луу;

1944

" Ток то!"

Ба с уу, ч ур коо :

б утун ун уч у, со гончо г у м ен ен б ас уу; а р

к анда й те мп м ен ен: тез, ж ай; ба с уу м е нен ч ур коон у а лма ш тыр уу;
ар а лык ты са ктоо мен ен

жа й те мп те бас уу, ч уркоо; бир ка лыпта

м ам ычад а ч уркоо; арыш ч ур коо

3 X 10 м етр; ж огор к у с тар т;

жо горк у с тар т м ен ен 30 ме трг е ы лда мдык кка чур коо .
С екирүү: 180 ° ж ана 360 °к а ка йры луу
б уттап

с екирүү;

түртү лүп

бир

с екирүү;

а лга

се кирүү;

эки

б уту

м е н ен

уз ун д ук ка с екирүү; 50 с м б ийик тик тен тер еӊдикк е

с екирүү; эки -ү ч к ада м
с екирүү;

б уттап

м е нен бир б уттап , эки

ка пталдап

а ттап

бир түр түлүү м ен ен узун д укк а

ги мна стика лы к

о тург уч тан

г / отур г уч ту б асып с екирүү;

та яныч

менен

бир к ада м мене н

бийи кти кк е се кирүү .
Буюм дарды , топ ту ыргы туу, к ар моо, өткөрүп берүү : кичине
топту а лы ска «ийни нен б аш тан ашыры п » оӊ ( со л) ко лу м ене н
ыр гытуу; топ ту гори зон та лд уу

м акс а та ыргытуу ( ми ше нь г /

д уб алд а); топту тик м акс атка ыр гытуу; ч оӊ то пту ум тул уу м е нен
ыр гытуу, а н ы к ар моо; бир чоң топ ту бийи кти кке ыргы туу м е нен
ж ерг е с екир генде н кийин , аны к армоо; түбүнөн эки ко лу ме нен
э ки -экиде н бири -бири мен ен бир чоң то п ыргы туу ж а на тос уу,
с а лм агы 1 кг то лтур улг а н топ ту ар канд ай жо лдор мен ен ыр гы туу;
ар канд ай фор мад аг ы б уюм дарды 2 -3 - төн (ж е лек че ле р, та як тар ,
топтор ж .б .) бир уб ак та кө төрүү; б уюм дарды 20 ме тр ге чейинки
ар а лык ка б ерүү ж ана кө төрүү ( жый ма шар -1 кг , г / таяк тар , чоң
топтор ж.б .) .
Теӊ са лмак туул ук: б уюм мен ен г / отур г уч та б асуу ( ж е ле кч е,
г / топ , г / таяк ); колун ун ар к анда й аб а лы
с то лун ан б ас уу; бир ти зе син бү гүп

1945

м ен ен м енен г /

гимн ас тик а лык так та йда

ба с уу; г им нас тик а лык та ктайд а 15 -20 с м б уюм дард ы а ттап б ас уу;
г имн ас тик а лык так тайда ай ла н уу м е н ен б ас уу;
так та йда

ба с ууд а

жо луг уш ууд а

г и мна с тика лык

айрылыш уу;

«К ороз»,

«Ч аба лак ей » көнү гүүлөрү н жерде ж асоо .
Жөрмө лөө , ч ыг уу, а с тын ан жөр мөлөө: г / дуб а лга төрт
а як тап жөр мө лөө ,

г /д уб алд ан үс түнөн сой лоп өтүү; ко лдоо

м ен ен ги мна стик а лык д уба лга

чы г уу,

а р канда й би йик тик кег и

тоскоо лд ук тарг а жөрмө лөө , чы гуу, а с тын ан жөрм өлөө
м од улд ар , г / так тай , обр уч тар ,
с ынак - тунне лге жөр мө лөө;

( ж ум шак

г / ар кан , та кта лар , ж .б.) ;

б уюм дарда н аттап өтүү: бло ктор дон,

к а зык тард ан , чоң топто рдон; ко лдор у м ене н ги м. д уб а лг а 1 -2
с ек унд асы лып тур уу;

5 -6

то скоо лд ук тан ө түү

бо юнч а

тап шырм а а ткаруу.



Ү й-бү лө лүк

ма дани ятты

к ал ып тан дыру у

жаа тын да :
 үй -бү лөгө

коо мд ун

не ги зи

к атары

м ами лени

к а лып тандыр уу;
 ок ууч ула рдын

а та - эне лерг е ,

кар ыларды

с ыйлоо

ж ана

ж аш тар ү чүн кам көрүү ма м ле лерин к а лып тандыр уу;
 үй -бү лөлү к

ба а луул ук тары

ж өнүндө

эле стөө лөрдү

к а лып тандыр уу, г ендерди к, үй - бүлө лү к ро лдор ун , жан а
а ларг а кар а та сый м ам илени к алып тандыр уу;
 кыр гы з үй -бү лөсү нүн м аданий ж ана тар ыхый , этника лык
с а лттары ме нен та аныш тыр уу.
К ОБ

ба лдардын

Р ес п ублика сынын

ад еп -ах лак тык
ж аранынын
1946

өнүк түрүү

ад еп - ах лак тык

Кыр гыз
ж ак тан

к а лып тандыр уус ун ун

м а ани лүү

тарби ялык ба гыттар
Би лим

а сп ек ти леринин

бири

болуп

ме нен тыгы з бай ланыш та .

берүү

уюм у

а д еп тик

тарби я лоон ун

жа лпы

м илде ттерин улуттук ж ан а айм ак тык ш ар ттарын жа на би лим
берүү нү уюш туруу ө згөчө лү ктөрүн , ошондой эле

ок ууч ула рдын

ж ана

ө к үлдөрү нүн )

а лардын

а та - эн елеринин

(мы йзамд уу

м ук тажды ктарын эск е а луу м е нен кон кре ттеш тире ала т.
Аде п-ах лак тык
и шке ашыр уу,

ж ак та н

өнүк түрүү ,

тарби я

про гра мм асын

би зд ин өлкөнүн ад еп - ах ла к ж ан а мад аний к аада -

с а лттарын ка м тууч у тө мөн кү ба гы ттар бо юнча иш ке ашыры лат:
 ж аранды к би ли м, п атрио ттук , ада м ук ук тарын , эрки ндигин
ж ана ми лде ттерин сый лоон у тарбия лоо;
 ад еп ж ана этикалык се зимд ерин тарбия лоо;
 үй бү лө , д ен соо лук ка ж ана сер гек жа шоого

ба а луул ук

к атары м ами лени к а лыптандыр уу;
 эм ге кти сүйүүгө , ок ууг а , ж ана жа шоого чы гар ма чы лык
м ам иле кы лууг а тарби ялоо ;
 таби ятка ,

айлан а - чөйрөгө

сый

м ами лег е

тарби ялоо

( эко логия лы к билим б ерүү);
 с улуул ук к а эмоцион а лдык оң ма ми ле
эс те тик а лык

иде а лдар

ж ан а

к ы луу г а тарби ялоо ,

ба а луул ук тар

жөнүндө

эле стөө лөрдү к алып тандыр уу;
( Эстетика лы к билим б ерүү) .
Би лим берүү уюм у
тиги л

к өрсө түлгө н ба гы ттарды кең ей тип,

же б ул тар апк а ар тыкчылык бер ип, б агыттарды ар түрдүү

и шм ердүү лүк төрдүн

форм а л ары,

м үмкүн .
1947

түр лөрү

ме нен

то лук ташы

К ОБ ба лд арды аде п - ахлак тык ж ак та н өнү ктүрүү про гра мм асы
төмөн кү проце сстер ар кы луу и шк е а шыры ла т:
- аде пти к

тарбия лоо

-

н еги зги

улутт ук

б аалуул ук тарды ,

ж а лпы ада мзаттык ба а луулук та рды жан а мад аний , көп улутт уу
э линин Кыр гыз Р е сп уб лик асынын р уханий ж ан а ад еп -ах ла ктык
ба а луул ук тар сис тем асын ө здө штүрүү м енен окуп к абы л а луун у
п еда гоги ка лык

уюш улг а н проц ес си;

- аде п - ахлак тык

өнү гүү

-

ин сандын

баа луул ук - м аани ли к

чөйрө сүн ыр аа ттуул ук м ен ен жа йы лтуу ж ан а бе ке мдөөнү коомдо
со циа ли зац ия ланы шында

и шке

ашыр уу,

с а лттуу

м ор алдык

ч ене мдерди н н еги зинд е ө зүнүн аде п - ахлак тык иде а лдарын а кар а та
ба шк а ад амд ардын , коо мд ун , м ам лек еттин ,

бир бү түн дүйнөнүн,

м ам илеси н б аа лоо жөндө мүн тү зүү .
Прогр ам ма пр актик алык жа шоо и шм ердүү лүк тө и шке ашыр уу
үчүн ар бир м уг а лим , м ек теп ж ам аа ты , а та - эне лер
ад еп -ах ла кты к

ид еа лдары н

ж ана

р ух ий ж ана

ба а луулук тард ын

ө зөк түү

м аа ни лерин б агы ттап , коом д ук а чык мейк индик түзүүнү ка мтыйт:
с аба ктардын
тыш каркы

ма зм ун ун

иш тер ге

ж ана

жа ш

түзү мүн;

ба лдард ын

ок уу

жа на

ж а на

о к ууд а н

бир ге ле шк ен

ишти

уюш тур уун ун ус улд ары мен ен; чоӊдор ж ана балдар ор тос унд агы
ба йланы ш ж ана кы зма тташ тык мүнө зүн; же ке , топ тук , жа ма аттык
ок ууч ун ун иши н уюш тур уу б о юнч а иш тажр ыйбас ы;
бе лги лүү б аа луул ук тарды жана м аани син к ан аа ттандыр уу
үчүн ар на лг ан а тайын и ш -чар алар , анын ич инд е; о к ууч ула рга
ж ек е мис а л бо луу м е нен .
Бул м е йкинди кти уюш тур уу ж а на анын то лук к анд уу и ш т еши
үчүн

б ардык

коо мд ук

ка ты ш ууч ула рдын
1948

-

тарб иянын

к атыш ууч ула р ынын мак улд ашылг ан ар аке ттери та лап кы лы нат:
үй -бү лө, жар а ндык коом уюм дар ы, анын и чинд е ба лд ар жана
ж аш тар кый мылдары м енен уюмд ары , ко ш умч а би ли м б ерүү,
м ада ния т жан а спор т, ма сс а лык м аа лы ма т к аража ттарыны н.
Прогр ам ма ка мсы з кы лууг а тийиш :
 ар бир п сихик алык өнүгүү сү к еч еӊде ген ба ланын а лган
би ли мин , жүрүм - тур ум ч ене мдер ин , ө здө штүрү лгө н ү лгү лөрүн
и ш жүзүндө колдон ууг а жо л берүү чү тарбиялык и ш - тутум ун
уюш тур уу;


тарыхый -м адан ий

ж агд ай ларды

эс ке

этни ка лык

а лууч у,

с аба кты ,

жан а
с аба ктан

ай мак тык
тыш каркы ,

м ек те птен ты шк аркы и шмердүү лүк тү ка м тыг ан то лук канд уу
би ли м берүү чөйрөсү н тү зүү .
Аде п -ах лак тык ж ак тан өнү ктүрүү про гра мма сы төмөн кү
с ыпа ттам аны к ам тууг а тийиш :
ад еп тик
м ак са ттарын

тар бия лоо
ж ана

жый ынты ктардын

ишин

уюш тур уу

фор ма ларын ,

ми лде ттер ин ,

тарбиянын

кү тү лгөн

тизме син (коо мд ук ком петен ттүүлү к , ПӨК

ба лд ардын жүрүм - тур ум ү лгү лөрүн .
Аде пти к
м ек те п

үчүн

БЫ ББПтын

өнүктүрүүчү прог рам ма сы ж алпы би ли м б ерүүчү
иш те лип
не ги зинд е

м ук тажды ктарынын

чы ккан
К ОБ

К ОБ

о к ууч ул ар

ба лд ардын

ө згөчө лү ктөрүн

эске

алуу

үчүн

БЖБ

би ли м

алуу

м е нен

Уюм

тар абынан ө з а лдын ча иш т елип чы гыш ы мүм күн .
5 .4 .2 . Эколо г иял ык мада ният , с ер г ек жана коо псу з жа шоо ну
кал ыпта ндыруу про гра ммас ы

1949

Э ко лог иял ык ма да ният , с ер ге к жа на коо псу з жа шоо ну
кал ыпта ндыруу пр о грамма с ы –
э моцио на лдык

өнүгүү сүнө

б а лд ардын

кө мөк

а кы л - эс жана

көрсө түүчү

б аалуу

ко мпон енттер инин бири к атары фи зик а лык ж ан а п сихо логи ялык
де н соолуг ун с ак тоо го ж ана жайы лтууг а к ам сыз к ы лууч у
жүрү м- тур ум че не мдерин ,

ү чүн

инс андык б агы ттарын , би лимд ерин

к а лып тандыр ууч у п рогр ам ма .
Эко лог ия лык

м ада ния ттын

ка лы птандыр уу

про гра мм асы

би ли м берүү си стем асы -иш -ара ке ттери ж ана м ад аний - тар ыхый
м ам иле лер ,

ай мак тагы

этник а лык ,

коомд ук - эконо мик алык ,

таби гый ж ана ай мак тык жан а ба шк а ө згөчө лүк төрүн эс ке алуу
м ен ен,

үй -бү лөлө р

с ур амд ардын

ж ана

б ашк а

пред ме ттерди

н еги зинд е иш телип чыкк ан ж ана ми лд еттерди , п ла нда штыры лган
н атый жа лар га ш ар ттарын так тоо го б агы тта лат жан а аны иш ке
а шыр уу, ү й -бү лө , кош ум ч а билим б ерүү ме ке ме леринин ж ана
ба шк а

коомд ук

уюмд ар

ме нен

өз

ара

ар аке ттенүүн үн

н атый жа сында па йда бо лот.
Эко лог ия лык мад ания тты , серг ек жа на коопс уз ж а шоон у
к а лып тандыр уу

про гра мм асы ,

БЖ Б

БЫ ББПты

ө здөш түрүүнүн

ин санды к жыйын тык тары на же ке ө нүгүү боюнч а та лап тарын а
ж ети шүү гө са лым кош ууг а м и лде ттүү:
 дүйнөнүн

ор гани калык

бири мди ги

ж ан а

ж ара ты лы штын ,

э лдердин , м адани ят ж ана диндер дин ар түрдүү лүгү жөнүн дөгү
э ле стөө лөрдү к алып тандыр уу;
 к ур чап

тур ган

дү йнөгө

ы лайык та ш ууг а

көндү мдөрүн ө здө штүрүү;

1950

б аш та пкы

 ж ашоон ун
э м ге кке

коопс уз,

түр ткү

бо луу,

с алам ат жо лун
и ш тин

орнотуу,

чы гар ма чы л

жыйын ты гына

б агы т

а луу,

м а тери а лдык ж ан а р ух аний б аа луул ук тарды ур ма ттоо .
Прогр ам ма К ОБ ок ууч ула р дын мо ти ваци ясын өнүк түрүүгө
ж ана

д ени

сак

жан а

эко логия лы к

ж ара ты лыш ты рух ий өнү гүү ,
соо лук тун ,

м атери а лдык

та за

жа шоо

д аярдыг ын ,

м аа лы ма ттын , сул уул ук тун , ден

жыр га лчы лы ктын

б ула гы

ка тары

ба а лоон у к алыпта ндыр ууг а баг ытта лган .
Эко лог ия лык мад ания тты , серг ек жа на коопс уз ж а шоон у
к а лып тандыр уу про гра мм асы баш та лгыч би ли м берүү ба скы чында
ок ууч ула рдын

де н

соо луг ун а

о луттуу

та ас ирин

тий гизчү

с ебеп терди эск е а л уу м е н ен тү зүлө т:
 ж агы мсы з

коом д ук ,

эко номик а лык

жа на

эко ло гия лык

ш ар ттар;
 би ли м

берүү

уюм ун д аг ы

окууч ула р дын

д ен

соо луг ун

н ачар латуу к орк ун уч ун а алы п к е лүүчү ф ак тор лор;
 ар

канд ай

жооп тун

та асир лер ге
ж ай лы гы,

соо лук тагы

се згичтиги

таа сир

б аш тапкы

м ен ен

ж ана

мен ен

бир ге

а ларг а

жыйын тык тын ,

о луттуу

ден

ө згөрүү лөрдүн

ор тос унд агы уба кы тын ажыры мын а а лып к елү үчү ш арттар;
 ба ш та лгыч

мек те п к ура гында

ка лып тан га н жүрү м - тур ум

эреж е лери , ада ттар;
 ок ууч ула рдын
ба йланы штуу
ч ек те ли ши

"оор у"
ж ана
ка тары

тажры йба сынын
оор ун у
кабы л

жок туг уна

не гизинен

эр киндик тин

а лганд ыгын а

ба йланы штуу,

( өнөкө т оор улар мен ен оор уг ан о к ууч ула рдын б ашк а лары )
к енж е

м ек теп

ж ашынд агы

окууч ула р дын

к ара та мам илесинин ө згөчө лүк төрү;
1951

ден

соолуг ун а

 а лардын өзү лөрүнүн ден соо луг ун а ма ми ле си сала ма ттыгын а
к ес епе т тийги зерин алды н а ла алба шы .
Бул

п рогр ам маны

и шк е

аш ыр уу

с тр атеги ясын

тандоодо

с ерг ек жан а кооп с уз жа шоо мада ния тын ка лып та ндыр уу - б и лим
берүү с а ра мж а лд уу уюш тур уун у к а мсы з кы луун у, ти еш е лүү ички
түзү мдү орно туун у, ж а гы мд уу п сихо логи ялы к к ли ма тты тү зүүнү
та ла п

кы ла т

жа на

зары л

ден

соо лук -би ли м

берүү

уюм унун

а жыра гыс компон енти эк ени эс ке алынып нег изд е лг ен бо луш у
к ере к
Эко лог ия лык мад ания тты , серг е к жа на коопс уз ж а шоон у
к а лып тандыр уу про гра мм асы к ам сы з кы луус у за ры л:


эко ло гия лык

м адани яттын

не ги здери

жөнүндө

түшүнү ктөрдү тур м уш та ж ана таби ятта ай лан а - чөйрөнү кор гоо ,
ад амд ар ж ана ай ла на ч өйрө үчүн коопс уз ыр аа ттуу ж үрү штүн
м ис алы нда;


ба лд ардын ө з де н соо луг ун а ка м көрүүсүнө ка а лоон у

ой готуу ( ө з д ен соо луг у ү чүн кызык тар мам илени к а лыптандыр уу)
уюм д ун сер ге к ж ашоо эре же лерин к арм ан уу м е нен ж ана би лим
берүү и ш -ч ара лар ынын ж ана баар лаш уун ун д е н с оо лук ту с ак тоо
м үнөзү;


ж ара ты лыш ка та анып би лүү кызык чылыгы мен ен

ж ана

а яр ма ми ле кы луу к өндү мдөрүн к а лып тандыр уу;


туур а та мак та н уу б о юнча ы ктарды к а лыптандыруу;



ба лд ардын жа ш к ур ак , психи ка лык ө згө чөлү ктөрүн , д ене

тарби я жа на спор т к ерек төө лөрүн өнү ктүрүүнү

эс епк е а лу у

м ен ен, оп ти ма лдуу к ый мы л тартип те ри н ко лдонуу;


күндү н д ен соо лук к ур ууч у р ежи мин с ак тоо;

1952



ок ууч ула рдын

та асир

там еки , сп ирт, нар коти к жан а күч түү

тийги зүүчү

за ттар га

тар туу

м ен ен

тире шүү

би лгич тик терин түзүү , де н соо лук ка тобоке лдик ке бирд ен -бир
тер с ма ми ле тү зүү;


ок ууч ун ун

соо луг ун а

ө сүү

бай ла ныш туу

ж ана

ар

өнүгүү

к анд ай

тай манб ас тык ме нен кай рылуу

ө згө чө лүк төрү ,

с уроо лор

м ен ен

ден

док тург а

м ук та жды гын к а лып та ндыр уу,

ж ек е гиги енанын ко лдон уу а р кы луу ө з д ен соо луг ун с ак тоого
да ярдыгы н өнү ктүрүү;

ж ана

а йлана -чөйрөдө

экс тре малд уу

кооп с уз

( ө згө чө)

ж үрү м - тур ум

к ырда а лдард а

к өндү мдөрүн

ж өнөкөй

жүрү м -

көндү мдөрүн к алып тандыр уу.
К ОБ о к ууч ула рдын эколо гия лык м адани ятын , с ерг ек жан а
кооп с уз

жа шоос ун

ка лып та ндыр уу

п ро гра мм асы

төмөнкү

ба гы ттар бо юнча и шк е а шыры лат:
1 . о к ууч ула р дын

д ен соо луг ун с ак тоого

зар ыл бо лгон

ш ар ттарды и шк е а шыр уу ү чүн би ли м берү ү уюмун ун с а лам аттык
с ак тоо ич ки тү зү мдөрүн тү зүү .
2 . ок ууч ула рдын сер гек жан а кооп с уз жа шоо м ада ниятын
к а лып тандыр уу үчүн кооп с уз, с а ла ма т жа шоо прогр ам масынын
м а тери а лын колдон уу м е не н а лардын ден е лик , адеп -ах ла ктык
ж ана р уханий де н соо луг ун б еке мдөө , эс а луун у к а м сы з кылууг а
ба йланы шка н мас е ле лерди та лк ууло о .
5 . К ыймы л

реж имин

к ур улм а лардын

жан а

д ем

фи зи ка лык

өнү гүүнү ,

с ара мжа лд уу
а луу

и шин

уюш тур уун у,
уюштур уу,

ор гани зм дин

спор ттук
нор ма лдуу

ы лайык та ш уу

м үмкүн чү лүк төрүн көбөйтүүнү к ам сы з кы лууг а б агы тта лг ан дене

1953

тарби я жан а ден соо лук ту чы ӊдоо иш ин уюш тур уу, о к ууч ула рдын
де н соо луг ун бек емдөө жан а чыӊ д ен соолуг ун с ак тоо үчү н иш ч ара лардын

ар

канд ай

түр лөрүн

с екци я лар , с абак тард аг ы
күндө рү,
4.
ба с уула р

(ден е

тарб ия

саб ак тары ,

кыймы л тыны г уула р,

ден

соо лук

кон кур с тар, сына ктар , спор ттук тайма ш тар , ж .б .) .
туулг а н
ада м

жер

м ене н

бо юн ча

с аяк аттар,

жар аты лы штын

өз

эк ск ур сия лар , жөө
ара

ара ке ттенүүсү

ар кы луу эк о ло гия лы к мад ания тын , жар аты л ы шк а каад а - этик алык
кө з

кар ашын ,

а йлана -чөйрө нү

с аба ттуул ук ту,

эк о - мад аний

түшүнү ктөрүн

к оргоо

этик ас ын,

баа луул ук тардын

ө здөш түрүүнүн

жүрү шүндө

м ада ния тты ка лып тандыр уу;

эко логи ялык
не гизги

эко ло гия лык

к ур чап тур ган ч өйрөнү кор гоо

бо юнч а иш -ар аке ттер ге ка тыш уун ун б аш тап кы та жрыйба сын а луу
( ме ктеп те

жа на

м ек теп

ая нтча сынд а,

к ур чап

тур ган

чөйрөнү

кор гоо бо юн ча иш -чар а лардын уч ур унд а ж .б .); таби ят м ен ен
тажры йбаны

өркүн дөтүүнү

( мый за мд уу

ө кү лдөрү )

ок уту уч ула р ынын

к а мсы з

мене н

к урч ап

кы лууч у

би лим

тург ан

а та - эн елер

берүү

чөйрөнү

уюм ун ун

кор гоо

бо юн ча

бир ге ле шк ен иш - чар а лары;
6.

Ата -эн е лер мене н (мы йзамд уу өкү лдөрүнүн ) а лардын

би ли мин жо гор ула тууг а б агы тталг ан ок ууч ула рдын д ен соо луг ун
кор гоо жан а б ек емдөө с уроо лор у боюнча
ба янда ма лар
соо луг ун

түрүндө ,

ч ыӊдооч у

эс

аг ар туу и штери

ата -

ата -эне лер мен ен ок ууч ула рдын де н
а луу

и ш -чар а лары

ж ан а

спорттук

м е лде штерди ө ткөрүү үчүн бирг е ле шип и штөө , с ано ген ети ка лык
м онитори нг

өткөн

ж ана

де н

соо лук тун

п ара ме тр лерин корр екци я лоо бо юнч а с ун уш тарды

ар

к андай

а лг а н ПӨК

ок ууч ула р м енен бир ге с а ла ма ттык күндө лү ктөрүн то лтур уу;
1954

Ок ууч ула рдын
кооп с уз

эко ло гия лык

ж ашоон у

м ад ания тты,

ка лы птандыр уун ун

эӊ

с ер гек

жан а

н атыйж алуу

ж о лу

а лардын ө згөчө би ли м а луу м ук та ждык тарын эс ке а луу м ен ен чоӊ
ки ши лер тарабын ан ба шк ары лг а н жан а уюш тур улг ан пр ак тик а лык
и ши , а л:
с ерг ек
жү зүндө

жаш оо

иш те п

н еги здер ин

чыг уу;

аларды н

ж ара ты лы ш

а лг ан

чөйрө сү

би ли мин
ме нен

өз

иш
ара

ар ак етте нүү м ук та ждык тарын өнүк түрүү үчү н; кү н тартиби нде
ад амд ын

ж ашоо

ар ак ети нин

и шм ердүү лүгүнүн

а кти вдүү лүгү ,

туура

ро лун

тү шүнүү,

там ак тан уу,

ж ек е

кый мы л
ги гиена

э реж е лерин са ктоо го жо л тү зөт.
Прогр ам ма н егизги ма кса ттарды ж ана м илд е ттерди , кү тү лүп
ж аткан на тыйжа ларды , и шинин н еги зги б агыттарын , уюш туруу
түр лөрүнүн ти зме син к ам тыш ы кер ек .
Эко лог ия лык мад ания тты ,
к а лып тандыр уу про гра мм асы

серг ек жа на коопс уз ж а шоон у

жа лп ы б илим б ерүүчү ме ктеп үчүн

и ште лип чыкк ан К ОБ ок ууч ула р ү чүн БЖ Б БЫ ББПтын не ги зинде
п сихик алык

өнү гүүсү

м ук тажды ктарынын

кеч еӊд ег ен

ө згөчө лү ктөрүн

ба лд ардын
эске

алуу

би ли м

алуу

м е нен

Уюм

тар аб ынан ө з а лдын ча иш телип чы гыш ы мүм күн

5 .5 .1 .

Кор ре кциялык

-

ө нү ктүрүү чү

а ймаг ынын

а йм агы нын

к урс тары

кур стар ынын ма зму ну
Кор рекц ия лык -өнүк түрүүчү
корр екци я лык
проц ес синде
түзө түү

ж алпы

жан а/ж е

же кеч е

с аба ктарды

иш ке ашыры лат ж ана төмөн кү

к урс тары

м енен

бери лген:
1955

өткөрүү

ми лд еттүү түрдө

ло гопед ия лык

ритмик а,

сү йлөө ,

сө з

өс түрүү .

Жек еч е

с аб ак тард а

ар

б ир

ок ууч уг а

тие ше лүү к ептик өксү ктө р жо юлуп , к ла сс шартында ийги ли ктүү
ок утуу к а м сыз кы лын ат.
Ж еке

с аба ктар күн ичи нде с аба к уч ур унда (ад абий ок уу,

а йлана - чөйрө м ен ен тааны штыр уу, с ө з ө стүрүү с аба ктарында )
ж ана саб ак тан ты шкары уч ур да ө ткөрү лө т.
С аба ктар
топ

м ене н

б ир ок ууч у м е н ен 15 мүнө ттөн өткөрү лө т. Ч акан

(2 -4

о к ууч у)

2 0 -25

мүнөттөн

ө ткөрү лө т.

Жек е

с аба ктардын м езги лдүү лү гү бир ж ум ад а -2-3 жолу.
Ок ууч ула рдын сө з жан а а кы л - эс өнү гүүсүнүн буз ул уула рын
корр екци я лоо ж ана то лук тоо бо юнч а кон кре ттүү ми лд еттерди
и шке ашыр уу үчүн б ардык саб ак тар ж ан а атайын ж ек е жан а
топтук (ч ак ан) ондоо жан а би ли м б ерүү иш - чар а лары м енен
бирди кте иш ке аш ыры ла т.
Тү зөтүү к урс тары би лим , жөн дөм дүүлү к жан а про грам ма лык
м а тери а лдарды

көн дүмдөрүн

ий ги лик түү

иш ке

ашыр уу

ү чүн

зары л бо лгон , бул к а те гория боюнч а п сихо - фи зик а лык жа на кеп
өнү гүшүн изи лдөө гө б узуула рды жоюу б о юнча а ба лы , то лук тап
ж ана ок уп жа тка ндар дын өз мүм күнчү лү ктөрүн уза р тууг а бо лот.
Ар

бир

жа лпы

би ли м

б ерүүчү

ж ана

ок ууч ула рды кийин ки ба скыч ка ө түүгө

корре кция лы к

к урс

да ярдайт.

Ло го пе ди я ( жеке жана т опт ук са ба кт ар)
« Лого педия»

к оррек ция лык

с а бак тарынын

не гизги

м илде ттери:
- оо зе ки кеп тин

не ги зинде ж атк ан

м еха низмдерд и
фи зио ло гия лык

өнүк түрүү:
де м

а луун у
1956

пс ихофизио логи я лык
к еп

үчүн

к а лып тандыр уу,

оп тим а лд уу
к еп тик

д ем

а луун у, ү ндү , ар тик уляц ия лык м отори каны , ырг ак се зи мин ,
уг уп кабы л алуун у, ты быш тык си стем аны ка лыптандыр уу;
- эне ти линд еги тыбыш орто с унда гы б ай ланы ш с ис те ма сын,
эне тилинде ги бард ык тыбы штарды , а лардын артик уляц ия лык
ж ана а к ус тик а лык ө згө чө лүк төрүн , деф ек т мүнөзүн эск е а луу
м ен ен,

эн е

сү йлөө гө

ти линин
о к утуу

тыбы штарын

( сүй лө м

жа на

ч ене мдик
сө здөрдүн

/

толук тоо ч у
де ң гээлинд е,

к еп тик та лдоо ж ана жа лпы лоо и ш терин өнүктүрүү мен ен
к атар эле);
- сө здүн м уун д ук жан а тыбы ш тык

тү зү мүнүн буз ул уула рын

корр екци я лоо;
- ке птин просодик а лык сүй лөө ко мпонен ттерин (ыр гак , ри тм ,
тыным ж асоо , ин тонац ия , ло гика лы к ба сым ) ка лып тандыр уу.
" Ло гопеди я"

корре кция лы к

м а зм ун у К ОБ о к ууч ула рдын

к ур с ун ун

про гра мм асынын

м ен ен сү йлөө к ара ма гын а төмөнкү

ко мпон енттерд и к а лыптандыр уун у

ка мсы з кы ла т:

- кеп тин эне тил эр еже лерин е ы ла йык сүй лөө ж агын ;
- сүй лө м жан а сө здөрдүн де ң г ээлинде к епти к а на ли з ж ана
с инте з;
- сөздү н та та а л м уун д ук тү зү мүн;
- тыбы шты к кабы лдоо ( тыбы штык уг уу - а й туу а йыр ма лоо ).
Сү йлөө
« Сү йлөө» а тайын
- оо зе ки кеп тин

не ги зинде ж атк ан

м еха низмдерд и
фи зио ло гия лык
а луун у,

үн

с абак тарынын н еги зг и ми лде ттери:

өнүк түрүү:
де м

пайд а

а луун у
кы луун у,

1957

пс ихофизио логи я лык
к еп

үчүн

к а лып тандыр уу,
ар ти к уляция лы к

оп т им а лд уу
к еп тик

д ем

мо торик аны ,

ыр гак се зим ин , уг уп к абы л алуун у, тыбы ш тык сис те маны
к а лып тандыр уу;
- эне ти линд еги тыбыш орто с унда гы б ай ланы ш с ис те ма сын,
эне тилинде ги бард ык тыбы штарды , а лардын артик уляц ия лык
ж ана а к ус тик а лык ө згө чө лүк төрүн , деф ек т мүнөзүн эск е а луу
м ен ен,

эн е

сү йлөө гө

ти линин
о к утуу

тыбы штарын

( сүй лө м

жа на

ч ене мдик

/

сө здөрдүн

толук тоо ч у
де ң гээлинд е,

к еп тик та лдоо ж ана жа лпы лоо и ш терин өнүктүрүү мен ен
к атар эле);
- сө здүн м уун д ук жан а тыбы ш тык

тү зү мүнүн буз ул уула рын

корр екци я лоо;
- ке птин просодик а лык сүй лөө ко мпонен ттерин (ыр гак , ри тм ,
тыным ж асоо , ин тонац ия , ло гика лы к ба сым ) ка лып тандыр уу.
" Сү йлөө " коррекц ия лык к урс унун про гра мм асынын ма зм ун у К ОБ
ок ууч ула рдын

м ене н

сү йлөө

ко мпон енттерд и к а лыптандыр уун у
-

кара ма гын а

тө мөнкү

ка мсы з кы ла т:

к ептин эн е ти л эреж е лерин е ы ла йык сүй лөө ж агын;

- сү йлө м ж ана сө здөрдүн д е ңг ээлинд е к епти к а на ли з ж ана
с инте з;
- сө здүн та та а л муун д ук тү зүмүн;
- тыбыш тык

каб ылдоо

( тыбы шты к

уг уу - а й туу

а йырм алоо ) .
« Сү йлөө» коррекц ия лык к ур с унун

н е ги зги ок утуу б а гыты

бо луп төмөнк үлөр с ана лат:
-

эне

ти ли нде ги

тыбы ш

ор тос унд агы

ба йланыш

с ис те ма сын , эн е ти линде ги б ардык тыбы штарды , а лардын
ар ти к уляция лы к ж ана ак ус ти калык ө згөчө лүк төрүн , д е фект

1958

м үнөзүн

эск е

а луу

м е н ен

тыбы ш тарды

ай туун у

к а лып тандыр уу;
ар к андай типтег и

-

м уун д арды ж ана м уун д ук тү зүмү ар

к анда й сө здөрдү ө здөш түрүү;
ар канд ай түрдө гү м уун дард ан: а чык , жаб ык , үнсү з

-

тыбыш тард ын
сү йлө мдөрдү

ай ка лы шынан ,

3 -5

сө здөрдөн

турган

туур а , так , ырг ак туу а й туу к өндүмдөрүн

к а лып тандыр уу ( 2 -к л. ба ш тап ) .
Прогр ам мад а

сүй лөө

б узулуулары н

жа лпы

ж ана

ж ек ече

с аба ктарда корре кция лоо кар а лга н. Жа лпы ( фрон та лды к) саб ак тар
I

жан а

II

кла сс тард а

к ем чи лигин ин

өткөрү лө т.

о луттуул уг ун а ,

Бул

саб ак тарды

кеп

м ех ани зм

ж ана

табия тын а,

түзү лү шүнө ж ара ша жүргү зүү с ун уш кы лына т.
I к ла сс та н ба шта п, сүй лөө с аба ктарынд а тыбыш тарды туур а
а йтуу

ж а на

туур а

к абы л

а луу

к а лып тандыры ла т,

тыбыш тык тү зүм үн ө здөш түрүү

сө здүн

ж ана тыбы шты к та лдоонун

ба ш тап кы көндүм д өрүн өнүк түрүү

иш ке а шыры ла т, гр ам ма тик а,

ж азуу ж а на окуун у ө здө ш түрүү

ү чүн не ги з

тү зү лүп ,

ди слек сия , дис гра фия , ди зорфог рафи яны а лдын а луу б о юнч а иш
жүр гү зүлө т.
II

к лас ста

а як тай т.

к ептин

Ар

көндү мдөрүн

тыбыш

к а нд ай

ай туу

б аар лаш уу

авто ма тта штыр уу

ж а гын

ка лы птандыр уу

ж а гдай лар ында

жүр гү зү лөт.

сүй лөө

Ок шош тур улга н

к еп тик шар ттарда сө здүн гр амм а тик алы к түрү м ен ен ле ксик а лык
м аа ниси ,

алардын орто с унда гы с тр ук тура лык ж ана си с тем а лык

ба йланы штары бы шык та ла т.
корр екци я лан ат.

Ж а зуу

Ок ууч ула р дын

ти линд еги б узул уул ар
кеби нин

си с тем а луу

өнүк пөгөндү гүндө гү эске алы нып , ар бир с аба кта , тыбы штык
1959

к ем чи лик ти

түзөтүү гө

ба гытта лган

ган а

эме с ,

кеп тин

иш

с ис те ма сынын бард ык компон енттерин тү зөтүү ( фоне ма тик а лык,
ле кси ка лык , гра мм а тика лы к , се ма нти ка лык )

ми лд еттер

и шке

а шыры ла т.
I

жан а

II

к лас с тарда гы

сүй лөөгө

кер ек түү

п сихофи зио логия лы к м ехан измдерд и к а лыптандыр уу за р ы л: к еп
үчүн оп ти ма лд уу ф и зио ло гия лык д ем алуу,
п айда кы луу,
к абы л

к е п тик д ем а луу, үн

ар ти к уляция лы к м отори ка , ырг ак се зи ми , угуп

а луу,

тыбыш тык

а на ли з

ж .б .

м ындан

тышк ары

орфо гра фияны ө здөш түрүү үчүн к ептик көндүм дөрдү өнү ктүрүү
бо юнч а , б.а . дизорфо графи яны
ко юлат. Ок ууч улар
г рам ма ти ка лык

а лды н а луу б оюнч а ми лд еттер

м аа ниси ж ана уг ул уш у б о юнч а ар ка ндай

түр лөрдү

айыр ма л оон у

ба сым ын анык тоодо көнү гүшө т

бы шык таша т,

а лардын

(тур ук туу ж е ар ка ндай ), те ктеш

сө здөрдү таап , а лардын жа лпы бө лүгү н табы шат ж .б . у.с . иш тер
жүр гү зүлө т.
Прогр ам мад а
с аба ктарда
к лас стан

ки чи

топ тук

сүйлөө б узул уула рын
(I ко ш умч а) тар тып,

жа на

жек еч е

ло гопеди ялык

коррек ция ло о

кар а лг ан . I

саб ак тард а тыбы штарды туура

к абы л а луу ж а на туур а айтуу к а лы птандыры ла ба ш тай т, сөздүн
тыбыш тык тү зүмүн ө здөш түрүү , тыбыш тык ана лиздин
көндү мдөрүн өнүк түрүү

ишк е а шыры ла т,

ж ана о к уун у ө здө штүрүү

үчүн н еги з

ба ш тап кы

гра мм а тика ,

тү зү лүп,

ж азуу

д ис ле кси я,

ди сгр афия , ди зорфо гра фияны а лдын а луу б о юн ча и ш жүр гүзү лө т.
II

к лас ста

а як тай т.
көндү мдөрүн

к ептин

Ар

тыбыш

к а нд ай

ай туу

б аар лаш уу

авто ма тта штыр уу

1960

ж а гын

ка лы птандыр уу

ж а гдай лар ында

жүр гү зү лөт.

сүй лөө

Ок шош тур улга н

к еп тик шар ттарда сө здүн гр амм а тик алы к түрү м ен ен ле ксик а лык
м аа ниси ,

алардын орто с унда гы с тр ук тура лык ж ана си с тем а лык

ба йланы штары бы шык та ла т.
корр екци я лан ат.

Ж а зуу

ти линд еги б узул уул ар

Ок ууч ула р дын

кеби нин

си с тем а луу

өнүк пөгөндү гүндө гү эске алы нып , ар бир с аба кта , тыбы штык
к ем чи лик ти

түзөтүү гө

ба гытта лган

ган а

эме с ,

кеп тин

иш

с ис те ма сынын бард ык компон енттерин тү зөтүү ( фоне ма тик а лык,
ле кси ка лык , гра мм а тика лы к , се ма нти ка лык )

ми лд еттер

и шке

а шыры ла т.
Прогр ам ма
корр екци я лоо
- кол

кеп тин

тыбы штык

буз ул уула рын

уч ур ун д а иш тин тө мөнкү б агы ттар ын ка мты йт:

ж ана артик уля ция лы к моторик аны өнүк түрүү;

- д ем а луу ж ан а үн п айда кы луун у
туур а

-

ж агынын

ө нүк түрүү;

артик уляц ияны

жан а

тыбыш тарды

о кшо ш

ты быш тардын

а втом атташ тыр уун у к а лыптандыр уу;
ак ус ти ка сы

-

ж ана

ай ты лы шы

а жыра ты лышы ;
- ти лдик ана ли з ж ана синте здин бар дык ба скыч тар ын тү зүү;
-

сө здүн м уун дук ж ана тыбы штык түзүмүнүн туур а лоо;
- кеп тин просодик а лык ко мпон енттер ин ( сүй лөө те мпи жан а

ыр га гы,

тыным

ж а соо,

ин тона ция ,

ло гик алык

жа на

сө здүк -

фр аза лык б асы м ж асоо ) тү зүү .
К еп тин с үй лөө
ба скы чтарг а

ж а гын корр екц ия лоо проц есс и

бөлүнө т:

бир инчи

эта п

–

төмөнкү

ок ууч ула рдын

кебин

тек шерүү ж ана лого педия лы к кор утун д у тү зүү . Тек шерүү

окуу

жы лыны н (2 ж ум а) б ашынд а жы л с айы н жүр гү зү лөт. Те кшерүү
н атый жа лар ы ке пти к
да ярдоо

этабы .

к артаг а

Даярдоо

ча гылд ыры лат. Экин чи этап –
этабы нын

м ак са ты

-

ти лди

ө здөш түрүүнүн п сихофи зио логия лы к мех ани змдер ин тү зүү . Бул
1961

ба скы чтагы н еги зги ми лде ттер

тө мөнкү лөр бо луп с ана лат: ко л

ж ана ар т ик уля ция лы к мотори каны ө нүк түрүү, де м а луу ж а на үн
п айда

кы луун у

өнүк түрүү ,

туур а

арти к уляци яны

жана

тыбыш тард ы айтуун у та к тоо , ак ус тика сы жан а а й ты лышы ок шош
тыбыш тард ын

а жыра ты лышы н

э ле мен тарды к

форм а ларын

та ктоо ,

тыбы шты к

өнүк түрүү ,

ке пт ин

ан а лиздин

просоди ка лык

ко мпон енттер ин к а лыптандыр уу.
Үчүн чү этап - не ги зги . Бул этап туур а ар тик уляци яны
тыбыш тард ы

авто ма тта штыр уун у

к а лып тандыр уу,

жа на

а к ус тик асы

ж ана ай ты лы шы окшо ш тыбыш тардын ажыр аты лышын так тоо,
ти лдик ан а лиз жа на син те здин бард ык б ас кыч тарын тү зүү , сө здүн
м уун д ук жан а тыбыш тык

тү зү мүнүн туур а лоо , сүй лөмдөрдүн

а на ли зин к ам тый т. Тыб ыш тардын туур а ар ти куля ци ясын түзүү
ж ек е ло гопеди я лык саб ак тард а

жү зө гө ашыры лат, а л эми так тоо,

а йырм алоо жан а а втом атташ тыруу
топтордо ,

жан а

ж ек е

- к лас с тык с аба ктарда , ч ака н

логоп еддин

а шыры ла т.

б узулг а н

тыбыш тард ы

и штердин

ти зм ег и

тыбыш тард ын

он тог ене зинд е , сө з

ыра аттуулуг у,

саб ак тарынд а

да

корре кция лоо
к еп те

ишк е
бо юнча

п айд а

бо луу

а лар дын арти к уляци ялык

та та а лдыгы жана ар бир о к ууч ун ун кебини н б узул уу м ү нөзү жан а
тыбыш тард ын буз ул уу к ө лөмү
б узул уула ры болго н уч урд а
IV

к ла сс та

ула нты лат.

бо юнч а

с аба ктардын

м үнөзү

м енен

м енен ан ык тала т. Ке птин оор

(рино лалия , ди зартрия ) иш I II жан а

Сүй лөө
м азм уну

а нык тала т,

б узул уула рын
о к ууч ула рдын

о .э.

корр екци ялоо
кеп тик

с а ба ттуул ук к а

деф ек т
о к утуу

с аба ктарынын про грам ма сы (I ( I кош ум ч а) к ла сс ) , ма те ма тика ,
о шондой эле сөз ө стүрүү ж ана эне ти линин про грам ма сы ме нен
а нык та ла т.

Ок ууч ула р дын

бы шык тоо

логоп едия лык

пра ктика лы к
с абак тард а
1962

сүй лөө

ж үзө гө

көндү мдөрүн

а шыры лат.

Бул

ж агын ан

а лганда ,

ло гопеди я лык

саб ак тард а

ок утуу" , " Эне ти ли" с абак тарынын
үчүн

даярд ык

көндү мдөрүн

и шк е

а шырыла т.

бы шык тоо

" Саб аттуул ук к а

про гра мма сын ө здө штүрүү
Ок ууч ула рдын

кыйынч ылы ктарын

сүй лөө

эс ке

а лып ,

б ул

с аба ктар бо юнча те ма ла рды а лдын а луу о луттуу бо луш у м үм күн.
«Логоп едия » корре кция лы к к урс ун ун ма зм ун ун ө здөш түрүү К ОБ
ок ууч ула рдын

к ебин

өнү гүү

де нг ээли ,

дар аж асы кеп тик/ ти лдик/ ком м уник а тивд ик

көр сөтү лүш

ж ети шс изди гинин

м еха низми , кө лөм ү мен ен аны ктала т.
Да яр доо клас с ы
Лого педия
( жалп ы жана ж еке сабак тар )
Атайын

ме ктеп те о к утуун ун ж етек төөчү принци птердин

бири өнү гүү ж ан а тү зө түүчү окут уун ун бири мди ги бо луп с ана ла т.
Бул ж а гын ан а лып кар аг анда , К ОБ б а лдар үчүн ме ктеп те кепти
өнүк түрүү мен ен к а тар оо зек и ж ана жа зуу к е б ин

тү зөтүү ишке

а шыры ла т.
Прогр ам ма фрон та лды к
а шыр уу

жан а ж ек ече саб ак тарды д а жү зөгө

к а ра лга н, фронта лдык с аба ктар да ярдоо к лас сында жана

1 -к ла сс та

ж ум ас ына

3

саа т,

II

-к ла сс та

ж ум а сына

2

са ат

ө ткөрү лө т. Бул с аб ак тарды сүй лөө п ато ло гияс ынын мү нөзү нө ,
к атаа лды гына жа на түзү лү шүнө ж ара ша жүр гү зүү с ун уш кы лын ат.
Логоп едия лы к
ди слек сия ,

с абак тарда

дисг рафи я ,

оо зе ки

ди зорфо гра фияны

кеп ти

корре кция лоо ,

а лдын

а луу

жана

корр екци я лоо иш ке ашыры лат.
Д аярдоо ж ана I к лас старында оо зе ки к еп ти корре кция лоо го,
ок уу ж а н а жа зуу б уз ул уула рын а лдын а луу ж ан а корре кция лоо го

1963

ө згө чө көңү л бур ула т. I I к ла сстан б аш тап жа зуу к е бин түзө түү
бо юнч а

иш

жүр гүзү лө т,

бо юнч а и ш ула нты ла т

оозеки

к еп тин

б узулуула рын

жоюу

( тыбы ш а йтуу б узул уула рын , агр ам ма ти зм

ж .б .).
Ок ууч ула рдын

к ебинин

сис те ма луу

ө нү кпөгөндү гүндөгү

э с ке а лынып , ар бир саб ак та тыбыш тык к ем чи лик ти тү зө түүгө
ба гы тта лг ан

г ан а

эме с,

ко мпон енттер ин
г рам ма ти ка лык ,
ко мпон енттер ин

кеп тин

тү зө түү

иш

( фоне ма тик а лык,

с е ман тик а лык )
( сүй лөө

си стема сынын

тем пи

лек сик а лык,

кеп тин
ж ана

б ардык

про со дик а лык

ыр га гы ,

тыным

ж асоо,

ин тона ция , ло гик а лык жа на сө здүк -фр аза лык ба сы м ж асоо ) тү зүү,
сө здүн

татаал

м уун д ук

түзү мүн,

сү йлө м

жан а

сө здөрдүн

де ңг ээлинде к еп тик ана ли з жа на си нтез, тыбы шты к кабы лдоо
( тыбы штык

уг уу - а й туу

а й ырм а лоо) .

ком пле кс түү

ми лде ттер

ко юлуп , иш ке аш ыры ла т.
Д аярдоо жан а I к ла сс тард а и ште лип жа тк ан тыбы штардын
м үнөзүнө ,

сө здөрдүн

тыбы штык -м уун д ук

тү зү лүшү нө

жар аша ,

к еп тин ле кси калык жан а гра мм а тик алы к ж агын , фоне ма тик алык
а на ли з жа на с ин те зди к а лып та ндыр уу б о юн ча
танд а ла т.
ки йин ,

Ке птин

с аба ктардын

сүй лөө тарабы
те ма тика сы

тандоо , не ги зине н, ж а зуу к ебинин

жан а

к еп тик м а тери ал

норм алда ш тыры лгандан
к еп тик

тү зө түү иш тар тиби

ди слек сия мен ен дис гра фия м ехани змд ери м ене н
К еп
ий ги лик түү

түзөө нүн
оо зе ки

жүрү шүндө
к еп ти

м а тери алды

да ярдоо ,

I,

жан а

анык тала т.
II

к лас старда

к а лып танд ыр ууг а

к ер ектүү

п сихофи зио логия лы к мех ани змдерд и тү зүү зары л: туур а кеп тик
де м а луу, ү н п айда к ылуу, а р тик уляц ия лык м отори ка , ырг ак
с е зими , уг уп каб ыл а луу,

тыбыш ты к ан али з, ж .б . Мы ндан
1964

тыш кары орфо гра фияны

ө здө штүрүү үчүн кеп тик

өнүк түрүү бо юнч а , б .а. ди зорфо графи яны
м илде ттер ко юла т. Ок ууч ула р
к анда й

гр ам матик алык

көндүмдөрдү

а лдын а луу б о юнча

м аа ниси жан а угул уш у б о юн ча ар

түр лөрдү

айырм а лоон у

а л ардын ба сымын аны ктоо до көнү гү шөт

бы шык та шат,

( тур ук туу ж е ар

к анда й) , те ктеш с ө здөрдү таа п, а лардын жа лпы бө лүгү н табы шат
ж .б . у.с . иш тер жүр гү зүлө т.
Ар канд ай сөздөрдө б асы мды а нык тоо, ошо л эле сө здүн ар
к анда й түр лөрүндө ба сым ды анык тоо го чоң көңү л б ур ула т.
Прогр ам ма
корр екци я лоо
- кол

к еп тин

тыбы ш тык

б узулуула рын

уч ур ун д а иш тин тө мөнкү б агы ттар ын ка мты йт:

ж ана артик уля ция лы к моторик аны өнүк түрүү;

- д ем а луу ж ан а үн п айда кы луун у
туур а

-

ж агын ын

ө нүк түрүү;

артик уляц ияны

жан а

тыбыш тарды

о кшо ш

ты быш тардын

а втом атташ тыр уу н у к а лыптандыр уу;
ак ус ти ка сы

-

ж ана

ай ты лы шы

а жыра ты лышы ;
- ти лдик ана ли з ж ана синте здин бар дык ба скыч тар ын тү зүү;
-

сө здүн м уун дук ж ана тыбы штык түзүмүнүн туур а лоо;
- кеп тин просодик а лык ко мпон енттер ин ( сүй лөө те мпи жан а

ыр га гы,

тын ым

ж а соо,

ин тона ция ,

ло гик алык

жа на

сө здүк -

фр аза лык б асы м ж асоо ) тү зүү .
К еп тин с үй лөө

ж а гын корр екц ия лоо проц есс и

төмөнкү

ба скы чтарг а бө лүнө т:
Бир инчи

э тап

–

ок ууч ула р дын

лого педия лы к кор утун д у тү зүү .

к ебин

Те кшерүү

тек шерүү

ж ана

ок уу ж ы лынын (2

ж ум а ) б ашынд а жы л сайын жүр гүзү лө т. Текш ерүү на тыйж а лары
к еп тик к артаг а ч агы лдыры лат.

1965

Эки нчи э тап – да ярдоо этабы . (да ярдоо к ла ссы - 1 - вар иан т, I
к лас с

-

2-

вари ант)

Д аярдоо

этабынын

ма кс аты

-

ти лди

ө здөш түрүүнүн п сихофи зио логия лы к мех ани змдер ин тү зүү . Бул
ба скы чтагы н еги зги ми лде ттер

тө мөнкү лөр бо луп с ана лат: ко л

ж ана ар тик уля ция лы к мотори каны ө нүк түрүү, де м а луу ж а на үн
п айда

кы луун у

өнүк түрүү ,

туур а

арти к уляци яны

жана

тыбыш тард ы айтуун у та к тоо , ак ус тика сы жан а а й ты лышы ок шош
тыбыш тард ын

а жыра т ы лышы н

э ле мен тарды к

форм а ларын

та ктоо ,

өнүк түрүү ,

тыбы шты к
ке птин

ан а лиздин

просоди ка лык

ко мпон енттер ин ка лып тандыр уу, көрүү - мей киндик ф ун кция ларын
өнүк түрүү .
Ү чүн чү э тап - не ги зги . Бул этап туур а арти к уляци яны
тыбыш тард ы

авто ма тта штыр уун у

к а лып т андыр уу,

жан а

а к ус тик асы

ж ана ай ты лы шы окшо ш тыбыш тардын ажыр аты лышын так тоо,
ти лдик ан а лиз жа на син те здин бард ык б ас кыч тарын тү зүү , сө здүн
м уун д ук жан а тыбыш тык

тү зү мүнүн туур а лоо , сүй лөмдөрдүн

а на ли зин к ам тый т.
Тыбыш тардын

туур а

л ого педия лы к саб ак тард а

артик уля ция сын

жан а

ж ек е

жек е

жүзөгө а шыры ла т, а л эми так тоо,

а йырм алоо жан а а втом атташ тыруу
топтордо ,

тү зүү

- к лас с тык с аба ктарда , ч акан

логоп еддин

саб ак тарынд а

да

ишк е

а шыры ла т.
Бузулг а н

тыбы штарды

корр екц ия лоо

бо юнч а и штердин

ти зме ги тыбыштардын к еп те п айда бо луу о н тог ене зинд е , сөз
ыр аа ттуул уг у,

а лардын ар тик уляц ия лык та та а лды гы ж ана ар бир

ок ууч ун ун к ебинин б узулуу м ү нө зү

жан а тыбы штардын б узул уу

кө лө мү мен ен аны кта ла т.
Кор рекц ия лык

ок утуун ун

ж үрү шүндө,

ула м

та та а лдан ган

к еп тик ма тери а лдын н е ги зинд е фон етика лы к окш ош тыбыш тарды
1966

а йырм алоо ,

тыбы шты к

бы шык тоо

бо юнч а

ан а лиз
иш

көндү мүн

жүр гү зүлө т.

өнү ктүрүү
Тыбы шты к

жа на
а на ли з

тыбыш тард ы айыр ма лоо ж ана а втом атташ тыр уу б о юнч а иш тин
ий ги лиги не жо л тү зөт,

ө згө чө сө здүн ор тосун д а ж е а ягында

ж айг а ш кан тыбыш тарг а, ж а зуу жа на ок уун ун б узул уула рын а лдын
а лат.
К ОБ

о к ууч ула р дын

олуттуу

ф он ем ати ка лык

э с ке а лып , эне ти линде ги бардык

фон етика лык ж ак тан о кшо ш

тыбыш тард ы айыр ма лоо бо юнч а иш жүргү зүү
Туур а

б узул уула рын

сун уш к ы лына т.

сүй лөөнү тү зүү жан а фон ем ати ка лык

өнүк түрүү

те ма ти кас ы

жан а

тар тиби ,

та лдоон у

бирин чи

к езек те ,

с аба ттуул ук к а ок утуу п рогр ам ма сы м енен байлан ыш туу, бирок
а нын

те ма тик ас ын

ө здөш түрүү

алд ын

уба гын а

ала т.

чей ин,

Ти ги л

ок ууч у

тие ше лүү т ыбыш ты ай та би лип ж ана

же

б ул

м үмкүн

та м ганы

бо луш ун ч а

а ны к епте а жыра та

б и лүү

к ере к.
К еп

тыбы ш тарын

проц ес синде ,

айырм а лоо

жан а

а втом а тташ тыр уу

с өз бай лы гын ө стүрүү , кең ей түү , так тоо жа на

с ис те ма ла ш тыр уу, с инони мдердин , ан тони мдерди өнүк түрүү жан а
ба шк а мак са ттар и шк е ашыры лат.
ич инде

сүй лөө

н еги зде лет,

өнү ктүрү ү

үндөрдү

и штеп

б ул м а с еле лерд и ч ечүү , анын

про гра мм асын
сө здөрдүн

и шк е

ашырууг а

ма тери алд ык ,

жү зөгө

а шыры ла т.
П сихо корр е кц ия са ба кт ары
Психо корре кция
ин санды к
а зайтууг а ,

с аб ак тарынын

кас ие т -с апа ттарынын
и нс ан

ма кс аты

өнү гүүсүндө гү

ок ууч ула рдын
кө йгөй лөрдү

ара лык м ам иле лерди н укка ке лтирүү ж ана

1967

өнүк түрүү гө

ба гы тта лг ан

ок ууч ула р

мене н

ары м - ка тнаш

түзүү нүн ар кы л тү рүн ко лдон уу бо луп с ана лат.
Психо корре кция
 жо горк у

ишини н н ег изг и б аг ыттары:
п сихик а лык

ф ункц ия лар ды

к а лып тандыр уу

ж ан а

и шм ердүү лүгүн

диа гнос ти калоо

( би лим

а лууг а

м не моник алык

өнүк түрүү ,

түр ткү

ж ана

ма кс аттуу
та анып -би лүү

жа на

тү зүү ,

ой -жү гүртүү

өнүк түрүү

с ези м - каб ылдоо ,
и шин

ж анда нтуу,

уб а кы т- мейк индик түшү нүк төрүн өнүк түрүү );
 эмоцио на лдык - эрк
өнүк түрүү ,

чөйр өсүн

анын

диа гно сти ка лоо

к ем чи лик терин

( психо эмо ционалдык аб алды
өн үк түрүү ,

ө зүн

корре кциялоо

ш ай ке ш кы луу,

" мен " аб алына оң ма ми ле түзүү ,
ө зүн -ө зү

ж ана
өз

ө з а лдынч а и шени м ,

ба шк ар уу

к ө ндүмдөрүн

к а лып тандыр уу, ий ги лик түү иш ж агд айды т ү зүү );
 ко мм ун ика ти вдик
ди агно сти ка лоо
ин те грац ия

жа на
жан а

(эмп атия ,

бай ланыш

өнүктүрүү ,
се зимта л,

с

чөйрө сүн
соци а лдык

боор ук ер

бо луу

жөндө мдүү лүгүн өнүк түрүү) ;
 а йлана -чөйрө

ме нен

ү зүр лүү к арым -к атн аш түр лөрүн

түзүү (үй -бү лө , к лас с) , жа ма атта ок уу ч ун ун коо мд ук
аб а лын көтөрүү, коо мдо г у жүрү м - тур ум көндүм дөрүн
к а лып тандыр уу ж ана өнүк түрүү ( топтун жүрүш - тур уш
эреж е лерин ж ана ч ене мдерин , коо мд ук ро лун ма ани лүү
кырд аа лд арда ша йке ш тү шүнүү );
 и шм ердүү лүк тү

ж ана жүрүм -тур ум д у ык тыярд у жөн гө

с а луу

к өндүмд өрүн

к алыптандыр уу

ж ана

жүрүм - тур ум д у
1968

ы к тыярд у

( и шм ердүү лүк тү
ж өнгө

с а луун у

өнүк түрүү ,

п ла нда штыр уу

ж ана

кон тро лдоо

жөндө мдүү лүгүн к а лыптандыр уу) .

« Рит ми ка» корре кци ялык кур су .
Р итмик а саб ак тарынын м а кса ты п сихи ка лык өнү гүүсү ар тта
к а лг ан

б а лдардын

м у зык аны

к абы л

а луу

уч ур ун д а

кый мыл

ыр га гын өнүк түрүү бо луп с ана ла т.
Р итмик а с аба ктарынд агы корре кци ялы к и ш м узык а , кый мыл
ж ана оо зе ки к еп тин: м узы ка жа на сүй лөө , кы йм ыл жан а сүй лөө,
м узы ка , кый мы л
н еги зинд е

жан а кеп тин тур ук туу ө з ара ар ак етте нүүсүнүн

тү зү лө т.

С аб ак тарда

к ыймы л, м ейк индик , б агы т,

э моцио на лдык эрк чөйрөсүнүн

к ем чи лик терин түзө түү иш тери

жүр гү зүлө т. Аталг ан саб ак тар

жа лпы ж ана к еп тик мо ториканы

өнүк түрүү гө , м ейк индик те б аг ыт а лууг а , д ен соо луг ун чыӊдоо го,
с ерг ек ж ашоо көндү мдөрү н өнүктүрүүгө кө мөк көрсө тө т.
Р итмик а боюнча иш тин н еги зги ба гы ттары:
 м узы каны кабылдоо (ок утууч ун ун асп ап ойноос ун да
ж ана

а уд иожазуун ун

ко ш тоос ун ун

ая гын

ко штоос у
жан а

м ен ен):

баш та лга нын

м узык анын

уг уу

а р кы луу

а нык тоо; к атуу, тынч , акырын , те з, ж ай , ор то чо темп те ги
м узы каны уг уп а йырм алоо ж ана таан уу; Үч илтик ,эки , төрт
ү лүш түү м узы ка ме трин , те ги з ж ана ү зү к м узык аны уг уу
ар кы луу а йыр малоо жа на таан уу,


( по льк а, марш , ва льс);

м ейк индик те б аг ыт а лууг а үйрөтүүчү

жөнө көй ти зи лүү лөр ж ана кайра

көнүгүү лөр:

тизи лүү лөр (чы нжырч ада

м ам ынын и чинде бир -эки саптан бир , ж ана б ири -бирин е
к аршы эки к атар , те гере ктин ичи нде к ысы луу ж ана санын
1969

көбөй түү гө , к лас с та эрк ин ж айг аш уу, ж уп - ж убу м е н ен ар
к анда й аба лды кабы л а луу ж а на

ж .б .); сызык та жүрүү

( а лдыг а , артка ) те гер ек те , ар к анда й к ада мдардын түр лөрү
м ен ен

бе лги лен ген

б агы тта;

б ур улуула р;

ри тми ка лы к

г имн ас тик а: ж алпы өнү ктүрүүчү көнү гүүлөр, к ыймы лд ар ,
б улч уңд арды

ш а лдыра туу,

көнү гүү лөр;

ба лд ардын

корди наци яны
м узык а лык

өнүктүрүүчү

асп аптары

мен ен

көнү гүү лөр: элем ен та рды к м узык а лык а спа птар м ен ен ойноо
( шы лдыр ак тар ,

б араб ан , ме таллофон ,

б убен, к си лофон ,

р ум ба , м арак ас , үч б ур чтук , же з таб ак , ж .б .);
 м узы ка

ко штоос ун да гы

оюндар :

к ызык тыр ууч у,

а таанд аш тык эле ме нттери м енен м узыка лы к оюндар жан а
м узы ка о юн кырд аа лдары
а с тыра ак ж .б .)

(ки м

көбүрөө к, ж акш ыраа к,

м ейки ндик те ба гы т а лууг а о юндар ; бий

көнү гүү лөрү: бий жа на бий

эле мен ттерин м узык анын

ко ш тоос унд а атк ар уу, ж өнөкөй элд ик жан а за ма нбап бий
ко мпо зиция ларын а тк ар уу;


м узы ка ме нен ыр

ок уу: о к утууч ун ун ж етекч или г и

м ен ен м узык анын ко ш тоос унда көркө м ок уу, обондорд ун
ри тми ка лык
боё ктор ун,

ү лг үсүн ,

кыра атын ,

те мпин ,

дин ами ка лык

анын б асы гынын м үнөзүн ке лтирүү ,(и йке мдүү,

ү зүк ), ти еш е лүү а ткар уу с ти ли нде (Ж еңи л, к атуур а ак , жана
ба шк а)
Кор рекц ия лык -өнүк түрүүчү
а лды нча

ПМ ПК нын

ай м ак тын м а зм ун ун У юм ө з

с ун уш тарынын

өнү гүүсү а ртта к а лг ан ба лд арды
н еги зинд е то лук та лы шы мү мкүн .

1970

н еги зинд е,

психи ка лык

ж еке че өнүк түрүүчү п ландын

Ж еке жа на топ тук с а бак тары үчүн
к ур сту

та ндоо ,

с а лм агыны н

өнү гүү

та ндоо,

к ур стард а ,

түзө түүчү -өнүк түрүүчү

а лардын

м азм ун - эси

с а лы штыр ма луу

ж агы нан

а ртта

к алган

ок ууч ула рдын пс ихика лы к өзгөчө лү ктөрүн жана атайын би лим
а луу

м ук та ждык тар ы

бо юнч а

уюм у

та рабын ан

өз

а лдынч а

а нык та ла т.
5 .5 .2 . Ко р ре кциял ык ишт ин пр ог рамма сы
Тү зөтүү (корр екци ялы к) и ш тин
К ОБ о к ууч ула рдын

прогр ам ма сынын ма ксаты

ө згөчө билим берүү м ук та ждык тарын эске

а лы п, ж еке ж ана диф фер енциа лдык мам илени и шке а шыр уун ун
н еги зинд е

БББ Ж ББЫ БПты (вари ант 5 .1) ө здөш түрүүнү

та таа л

п сихо логи ялы к , м едицин а лык ж ан а пед аго гик а лык кош тоо бо луп
с ана лат.
Кор рекц ия лык и штин
б узулг а н

о к ууч ула р дын

про грам ма сынын мак саты
БББ

Ж ББЫ БПт ы

кеби оор

ө здө штүрүүнүн

кү тү лүүчү жыйын тык тар га ( инс андык , пр едметти к , пр едм еттер
ар а лык ) же ти шүүнү к ам сы з кы лы шы кер ек .
Кор рекц ия лык

и ш тин

прог рам ма сы

ө здөш түрүүнүн а тайын колдоо ну

БББ

Ж ББЫ БПты

( к ош тоон у ) и шк е ашыр ууг а

ба гы тта лг ан .
Ба шта лгы ч би лим б ерүү б аск ычынд а
про гра мм асы ,

б и ли м

берүү

уюм у

корр екция лы к и ш тин

та р абын ан

Ма млек еттик

би ли м б ерүү с та ндар тына ы лайык ж ана бо лжо лд уу Пр огр ам маны
э с ке а луу м е н ен бе ки ти ле т.
Корр екци я лык -

өнүк түрүүчү

иш -

о к уу

ж а на

с абак тан

тыш каркы иш мердик те си стем а луу п е да гоги ка лык -пс ихоло гия лык
ба йкоон у; ко мпле кс түү психо лог ия лык -пед аго гик а лык ко ш тоон ун
1971

ж ек е мар шр утун иш теп чы г уу ж а на и шке а шыруу а р бир
к а лг ан

ж ана

на чар

ук к ан

о кууч ун ун

ук пай

ө зг өчө лү ктөрүн

жана

өнүк түрүү мү мкүн чү лүк төрүн и зи лдөөнүн жыйын ты гы бо юн ча ,
а нын ич инде

ке пти (оо зе ки ж ан а ж азуу ж ү зүндө гү) ө здө штүрүү

де ӊг ээлин , б аарла ш уу к өндүмдөрүн ж .б .;
берүү нүн

б аш тапкы

м азм ун ун ун

ө згө чө лүк төрүн өнүк түрүү ,
ар а лык

о .э. нег изги би лим
ө здө штүрүү ,

жек е

б а лдар ж ана к иши лер мен ен

м ами ле лерин өнү ктүрүү ж .б .;

ин сан

а тайын (корр екци ялык )

с аба ктарды ( жек е ж ана топ тук) өткөрүү, анын и чинде оо зеки
к еп ти жан а к абы л а луун у
ө ткөрүү;
би ли м

би лим
берүү

ө нүк түрүү гө

б ерүү

жар аянынын

ж ана

саб ак та н

б агы тт а лган с аба ктарды
барды к

к атыш ууч ула р ын

ты шк аркы

и ш - чар аларды ,

ок ууч ула рдын ба ш та лгыч би ли мдин кү тү лгөн жый ынты ктарын
ө здөш түрүүдө гү

ж е ти шк ендик тер ин

ж ана өткөрүү бо юнч а ,
б узулг а н ж ана

эске а луу м ен ен уюш тур уу

би лим берүү уюм ун да

к еп өнү гүүсү

к еп өнүгүү сү нор ма лд уу б а лдар мен ен

а ла рдын

а та- эне лери , баш кар уу ж а н а педа го гика лы к кызм аткер лер

ү чүн

п сихо логи ялы к ж ак тан б ейпи л ай ла на түзүүнү ка м тыйт.
Ок ууч ула рдын
корр екци я лык

и штин

ж ек ече
мөөнөтүн ,

өзгөчө лүк төрүн
кад амд арын

жан а

изилдөө
не ги зги

ба гы ттарын бе лги ле п ко юуг а мүм күнчү лү к б ере т.
Тү зөтүү ( коррекц ия лык ) иш тин
К ОБ о к ууч ула рдын

прогр ам ма сынын ма ксат ы

ө згөчө билим берүү м ук та ждык тарын эске

а лы п, ж еке ж ана диф фер енциа лдык мам илени и шке а шыр уун ун
н еги зинд е

БББ Ж ББЫ БПты (вари ант 5 .1) ө здөш түрүүнү

та таа л

п сихо логи ялы к , м едицин а лык жан а пед аго гик а лык кош тоо бо луп
с ана лат.
П рог рамма нын м ил детт ер и :
1972

• К ОБ б а лдарды ө з уба гында анык тоо;
• К ОБ б а лдардын а тайын би ли м б ерүү м ук та ждык тарын
а ны к тоо;
•

өсүүдө гү

анын

оорд ук

дар аж асы ,ж ек е ө згө чө лүк төрүнө ы лайы к о к ууч ула рды н

уш ул

к атегор иясы

б узул уула рдын

үчүн

би лим

тү зү лүшү

берүү

жан а

иш -ч ара ларды

уюш тур уун ун

ө згө чө лүк төрүн а нык тоо;
• о к ууч ула рды н БББ ЖББЫБПты өздө штүрүү гө ,

а лардын

м ек те пке ин те гра ция бо луш ун а ш ар т тү зүү;
•

а лардын

а кы л - эс

м үмкүн чү лүк төрүн

эск е

жан а

а луу

ө згө чөлү к төрүн ,

м е н ен ,

ж еке

о кууч ула р дын

бул

к атегор ияг а ж ек еч е ба гытталга н психо ло гия лык , меди цина лык
ж ана би ли м берүү ж арда мы ишке ашыр уу ( ж е ) же ке өнү ктүрүү ,
• ж ек е б агы тталг ан тү зө түү - лог опеди ялык и ш си стем асын
уюш тур уу;
• жек еч е ок уу п ланы н и ш теп чы г уу ж ан а иш ке ашыр уу
( зары л болгон уч урд а);
•

ден

соо луг ун ун

мү мкүнчүлүгү

че к те лг ен

б а лдардын

коо мд ук кө нүү бо юнч а чар а лардын тутум ун жү зө гө ашыр уу;
• меди цина лы к, коо мд ук , ук ук тук ж ана б ашка ма се лелер
бо юнч а

б ул к а те горияд агы ба лдард ын ата - эне лерин е н ас аа т ж ана

ус улд ук ж ард ам ( мый за мд уу ө күлдөрү) мен ен к ам сы з кы луу.
Тү зөтүү

ишинин

прогр амм асы нын

м а змун у

тө мөн кү

пр инципте р ди бе лги лей т:
• ок ууч ун ун к ы зык чы лык тары н са ктоо принциби
ок ууч ун ун

кызык чы лыгы үчүн м акс има лд уу п а йда а лып

м ен ен анын көй гөй лөрүн ч ечүү сү к ерек ;

1973

- а дис
ке лүү

•

сис те ма луул ук

к атыш ууч ула р ынын

прин циби -

би ли м

жүрүшүндө

б ерүү

иш ин

о к ууч ула рдын

б ардык

ка тыш уус у

көй гөй лөрүн чечүү ү чүн эксп ер тти к и ш ди агно стик а , жөн гө с а луу
ж ана өнүк түрүү, о шондой эле , кы зм атта ш уу ж ана өнүктүрүү
бо юнч а , ба шк ача ай тк анда , бири мдик , өнү гүү жа на мүм күнчү лүгү
ч ек те лген ок ууч ула рды н ө згөчөлүк төрүн та лдоо үчүн си с тем а луу
м ам илени к ам сыз кы ла т.
• үзгү лтү ксү здүк принциби - ок ууч ула р га
э не синин

( мый за мд уу

ө кү лдөрү )

ж ан а анын а та -

ло гопеддин

ж арда мын

ү згү лтүк сүздү к жо лу ар кы луу м ас е лени то лугу м е нен ч ечүүнү
к ам сы з кы ла т.
• өзгөрмө лүү лү к пр инциби ок ууч ула р үчүн

а р к андай б узулуула ры бар

би лим а лууд а ар канд ай

ш арттарды

тү зүүнү

к ам тый т.
• жард ам берүү үчүн с ун уш тук м үнөз принц иби - ата- эн енин
( мый за мд уу

ө кү лдөрү)

кеп илде нг ен

юридик алык

ук ук тарынын

с ак та лы шын кам сы з кы ла т, ата - эне си ме нен м илде ттүү түрдө
м ак улд аш уу, а нын ич инде (мыйза мд уу к ө зөмө лчү лөрүнүн ) , би л и м
берүү

и ш - чара лар ы

уюм д ардын
м ыйзамд уу

түрүн

мен ен

а лек те не т,

тандоон у,

к ы зык чы лык тарын

м үмкүн чү лүк төрү
бо юнч а де н

чек телген

соо луг ун ун

б алд арга

ба лд ардын
кор гоо

ба лд арг а

би ли м

б ерүү,

ук ук та рын

ж ана

үч үн

ден

би лим

мү мкүнчү лү ктөрү

соо луг ун ун

берүү

чек те лүү

баг ыты
ба лдарды

( ко тормо ) а тайын (тү зө түү) би лим б ерүү иш -ч аралары н (к лас стар,
топтор ) м енен але ктенг ен уюмдард ы с ун уш тоодо .
Мү мкүн чү лүгү ч ек те лген
ок ууч у

ү ч үн

ПМ ПК лардын ,

тү зө түүчү
Ж еке че

уш ул к а тегори яда гы

иш тердин

ок уу

п л а нынын

а нык та ла т.
1974

про гра мм асы
с ун уш тарына

ар бир
м а змун у
ы лайык

Тү зөтүүчү иш про г раммас ын ишке а шыруу нун эта птар ы:
1.

м аа лы ма тты

( м аа лы ма тты к - ан алити ка лык

и ш - чар алар)

топтоо жан а та лдоо бо юнч а этап . Жыйын тык : ба лд ардын өнүгүү
ө згө чө лүк төрүн ба а лоо , кон кре ттүү лүк ж ана а тайын би лим берүү
м ук тажды ктарын

аны ктоо;

билим

б ерүү

чөйрө сүнүн

б аа лоо

уюш тур уу- ус улд ук п рогр ам ма лар , ма тери а лдык -техни ка лык жана
ад ам р ес ур стук ба занын с ак та лыш ын ка мсы з кы лууг а ми лд еттүү .
2 . п ланд аш тыр уу, уюш тур уу, м а к улда ш уу ( ую ш тур уу ж а н а
а тк ар уу и ш и) . Жыйы нты к: тү зөтүү жа на өнү гүп б агы ттагы би лим
берүү и ш -ч ара лар ын уюш тур уу, о шондой эле

а тайын тү зү лгөн

ок утуу- ч өйрө , би ли м берүү , өнүк түрүү ж ана ба лд ардын уш ул
к атегор иясы коом го ко ш уу

үчүн а тайын ко лдоо ж араян ы.

3 . коррек ция лык -өнүк түрүүчү
ди агно сти ка лоо
жый ынты гы:

эта бы

ба ланын

(кө зөм өл
тү зө түүчү

б и ли м б ерүү
ж ана

ч ө йрөсүн

ди аг нос тик а лык

өнүгүү

жа на

б илим

иш ).
берүү

про гра мм аларынын б е лги лүү бир би ли м берүү м ук тажды ктарын а
түзү лгөн ж ана та нда лг ан ш арттар га ы лайы к

билдирүүдө .

4 . эта п жөнгө с а луу ж ан а өзг өр түү лөр (ч енем дик - ук ук тук
ж ана жөнгө с алуу и ш и) . Жыйын тык: би лим берүү ж араянына
зары л

бо лгон

ө згөр түү лөрдү

кир ги зүүгө

жана

мүм күнчү лүгү

ч ек те лген ок ууч ула р б ул ка те горияд аг ы б алдарды ко лдоо, би лим
берүү ш ар ттарын жан а түр лөрү м ен ен ык ма лары, о шондой эле иш
жо лдор ун ө згөр түү .
Корр екци я лык и штин

про гра мм асы

өз

ара

ба йланы шкан

ба гы ттарды к амтыйт, алар програ мм анын ма зм унун ч агы лдыр ат:
 Ди агно с тика лы к иш
 Кор рекц ия лык - өнүк түрүүчү
 К еӊ еш иш и
 М аа лы ма ттык - агар тууч у и ш
1975

иш

Диаг но стикалык иш
а луу м ук таждык тар ын,
берүү нүн

б аш та пкы

ок ууч уларды н ж ек еч е ө згө чө би ли м

өнү гүү дина мик асы н,
ма зм ун унун

не ги зги би лим

ө здө штүрүүсү н,

соци а лдык

өнү гүү уч ур ун ж ана үй -бү лөөдө тар бия лоо шар ттарын анык тоо
м ак са тынд а комп ле кс түү и зи лдөөнү ж үргү зүүнү к ам тый т. та лдоо
жүр гү зүү бо юнча корр екци я лык -өнүк түрүүчү и штин ий ги лигин ин
а на ли зи

жүр гүзү лүп

ж ана аны ок ууч ула р дын м ук тажды гына ,

а лардын

а та -эн есинин

к аа лоос ун а

жар аш а

ө згөртүү

ишк е

а шыры ла т.
Ди агно с тика лы к

иш

ар бир ок ууч ун у

а р түрдүү а дис тер

тар абынан (м уг а ли м , м уг а ли м-де фе кто ло г, психо лог , социа лдык
п еда гог ,

м едицин а лык

кы зма тк ер)

комп лекстүү

и зи лдөөнүн

н еги зинд е ишк е а шыры ла т.
Ко рр е кциял ык

ө нү ктү рүүчү

-

иш

б узул уула рын корре кция лоон у ж ана
ө здөш түрүү гө

өз

( ко лдоо)

көр сө түүнү ,

про гра мм анын

ж азуу б уз ул уул ар ын
кы лат,

б ул

к еп тин

би ли м а луун ун б а за лык

м а зм ун ун

уба гынд а

а йм ак тарын то лук ө здө ш түрүүсүнө

оо зе ки

ло гоп едия лык
бардык

жарда м

пр едм еттик

то скоо л бо лго н

ок уу ж ан а

алды н а луун у, к орр екци ялоо н у ка мсы з

к атегори яда гы

ден

соо луг унун

мү мкүн чү лүгү

ч ек те лген о к ууч ула рдын ж а лпы о к уу и ш - арак еттеринин (ж ек е,
жөн гө

са луу,

та анып -би лүүчү лү к,

ко мм ун ика ти вдик )

к а лып тан уус ун а жо л түзө т.
Кор рекц ия лык - өнүк түрүүчү

иш тө мөнкү лөрдү к ам тый т:

 ок ууч ула рды оптим а лд уу өнү ктүрүү гө б агы тта лг ан жан а
ө згө чө

би лим

корр екци я лык

б ерүү

м ук тажд ы ктарын а

про гра мм аларды/ ус улд арды ,

тандоо;

1976

ы лайык
ыкм а ларды

 лого пед ж ана

ади стер тарабын ан к ебин өнүк түрүү ж ана

ок утуу к ыйы нчы лык тар ын

жо юу үчүн зарыл бо лгон

ж ек е ж ана топтук ло гопеди я лык
өнүк түрүүчү )

с абак тарды

кор ре кциял ык

-

( к оррекц ия лык -

уюш тур уу

ө нү ктү рүүчү

( адис тердин
с а бактар ынын

жү гүртмөсү нө ылай ык);
 ок утуу ж а на өнүк түрүү бо юнч а ж а лпы би лим берүү иш ар ак еттер ин

калып тандыр ууг а

б узул уула рды

ж ана

корре кция лоо го

өнү гүүсү ндөгү

б агы тта лган ,

би лим

берүү дина мик ас ында гы тааны п би л үү и шине сис тем алык
та асир этүү;
 жо горк у п сихи ка лы к ф ун кция ларын

корре кциялоо ж ана

өнүк түрүү ;
 ок ууч ула рдын
чөйрө сүн

эмоцио на лдык - эрк

өнүк түрүү

жан а

ж ана

анын

ин сандык

жүрүм - тур ум ун

п сихокорре кциялоо;
К еӊе ш иши өзүнө к ам тый т:

би лим б ерүүнүн

бар дык

к атыш ууч ула р ынын анын ичинде , ба лан ын а та - эн есин е тарби ялоо
ок утуу, ө нүк түрүү с уроо лор у м ен ен иш төөнүн ж а лпы не ги зги
ба гы ттары

жөнүндө

и штеп чы г уу;
ба гы тта лг ан

бирг е ле шк ен - не гизд е лг ен

с ун уш та м аларды

ок ууч ула р мен ен и ш а лып б аруу б о юнч а же кече
ыкм а лард ын

п сихо логи ялы к ,

жан а

м еди цина лы к

ме тоддорд у
ж ан а

м уг а ли мдер ине ад ис тердин к еӊе ш

тандоо

бо юнча

п еда го гика лы к

колдоо

б ерүүсүн ;

тү зөтү ү -ок утуу

ж ана тарби я берүү с тра теги яларын ж ана ус улд ар ын тандап а луу
с уроо лор у бо юнч а ү й -бү лө гө кеӊ еш берүү;
Маа лыматтык - ага ртуучу иш о к ууч ула р ды

ок утуу ж а на

тарби я берүүнүн и шинин өзгөчө лүк төрүнө , м уга ли мдерд ин ж ана
1977

к урд аш тар ы

ме нен

өз

ара

а рак е ттенүү

ө зг өчө лүк төрүнө

ба йланы шка н ма се ле лер бо юн ча м уг а ли мдер ж ана а та -эн е лерг е
түшүндүрүү

и ш -ч ара ларын

иш ке

а шыр уун у

М аа лы ма ттык - агар тууч у и ш ө зүнө к ам тый т:
а та- эне лер

үчүн

ок ууч ула рдын

ө зүнчө -типо логия лы к

ар

м уг а ли мдер ж ан а

ка ндай

өзгөчө лүк төрүн

к атегор ия ларынын

түшүндүрүү

те ма тик а лык

аӊ ге ме ле шүү лөрдү

өткөрүү;

так таларды ,

б асы лма

ба шк а

көр көмдөө; м уг алим дердин

ж ан а

к а м тый т.

психо ло гия лык

бо юнча

м аа лы ма ттык
ма тери алд арды

ко мпе тенттүү лүгүн

жо гор ула т уу ү чүн психо ло гия лык а гар туу и ш терин жүр гүзүү; а та э не лердин

элем ен тарды к

п сихо ло гия лык

ко мпе тен ттүүлү гүн

к а лып тандыр уу үчүн аг артуу и ш терин жүр гү зүү;
П с ихоло гиял ык - пе даго г ик ал ык

камс ыз доо

би лим

берүү

ж ара янынын б ардык к аты ш ууч ула р үчүн би лим берүү уюм ун да
ж ана үй -бү лө шар тынд а жа йлуу п сихо логи ялы к к ли ма тты тү зүү гө
ба гы тта лг ан .

Психо ло гия лы к -п еда гоги ка лык

иш

ба ланын

к лас сташ тары , ата -эн е лер , м уг а ли мдер орто с унда шайк еш м ам иле
к а лып тандыр ууг а

кө мөк тү

кам тый т;

к ла сс та /ме ктеп те

ички

к агы лы ш уус у ж а на топтор арас ында гы чыр -чатак тардын а лдын
а луу б оюн ча иш а лып бар ат; к лас с та се зимд ик жа йлуу ш а рттарды
к ам сы з кы луу; ж а лпы ж ана ме ктеп те ги кырдаа лг а кара та терс кө з
к ара шты а лдын а луу ү ч үн б а ла га же тки лик түү и штерде ий гилик
уч ур ун к а мсы з кы луу.
П ро грамма ны ишке а шыруу

м еханизм и.

Инк люзи вдик би ли м бер үүдө тү зөтүү чү

и ш про грам ма сын

и шке ашыр уу ү чүн би ли м берүү уюм унд а иште ген а дис тердин
ор тос унд а ө з ара ар аке ттенүү м ех ани змин иш ке а шыр уу ү чүн
н еги з бо лго н ко мп лек стүү

ди сцип лина ара лык ыкм а ж атат.
1978

Мы ндай

ма миле

түзө түүчү и ш

уюш тур ууч ул ук - м азм унд уу

м үнө здөмө лөрү

м аа лы ма ттарды эс ке а луун у та ла п кыла т: та та ал

( бардык ади с тер та рабын ан изилдөөнү: дары герлер , психо ло гдор,
м уг а ли мдер ) о кууч ун у и зи лдөө; ар тар аптуу ж ана ком плекстүү
( таанып

би лүү

ишин

и зи лдөө ,

эмоциона лдык

эрк

сф ера сын ,

ок ууч ула рдын жүрү м - тур ум ун ) и зи лдөө .
Тү зөтүү чү
ад ис тер

өз

иштин

ара

програ мм асы н ишк е а шыр уу ү чүн

ар ак еттеринин

м ехани змин

на тыйж а луулуг у

н еги зин ен коо мд ук ө нөк төш түктү өнүк түрүү де ӊг ээлине ж араш а
бо ло т.

Коо мд ук

өнөк төш түк

б илим

б ерүү

ж ан а

үй -бү лөнүн

жооп туу б и лим берүү м еке мелери мен ен кызм атта ш тык ты , ар
түрдүү

уюм дарды

( ма млек еттик

ж ана

өк мөттү к

эм ес )

жана

ор ганд арг а би лдир ет; м айып тар жан а ата - энел ер бирик ме лери ,
а та- эне лер коомч улуг ун , коомд ук уюм дарды .

5 .6 .1 . Саба кта н т ышкар кы ишм ер дүүлү к про гр аммас ы
С аба ктан

ты шкар кы

иш мерд үүлү к

ок ууч ула рдын ж ек ече ө згөчө лүк төрүн

про гра ммасы

ж ана м ук тажды ктарын

с аба ктан ты шкаркы иш мердүү лүк тү уюш тур уу а ркы луу к а мсы з
кы лат.
С аба ктан

тыш кар кы

БЫ ББПты ө здөш түрүү сүндө
ба гы тта лг ан

с аба ктан

и шм ердүү лүк

ок ууч уларды н

Ж ББ

кү тү лгөн на тыйжа ларг а ж е тишүүг ө

тыш кары

и ш - чара лардын

а лка гында

би ли м б ерүүнүн ба шка түрлөрүн жү зөгө а шыруун у тү шүнүшөт.
С аба ктан тышк арк ы и шм ердүү лүк
ж ана

коом го

түр лөрүн

ко ш улуу

ок утууд а н ба шк а тарбия лоо

к ө йгөйлөрүн

бирик тир ет

1979

ч ечүүчү

и шмердү үлү ктүн

Саб ак тан ты шк аркы и шм ердүү лүк түн ө зөгү ж ана н еги зги
м ак са ты

о кууч ула р дын

к ызы кчы лык тары,

шык тар ы,

жөндө мдүү лүк төрү өнүгү шү үчүн ко ш ум ча шар ттарды к ам сыз
кы луу ж а на а лардын бо ш уб акы тын уюш тур уу.
С аба ктан ты шк аркы и шмер дүүлүк ок ууч ула рдын ар түрдүү
к атегор ия лары

( ден

соо лук

мү мкүнчү лү ктөрү

ч е кте лге н

ж ана

ч ек те лүү лөрү жок ) жан а ар канд ай уюм дар ме нен бирг е ле шке н
и ш-ч ара ларды уюш тур уу ж а н а ө ткөрүүнү ка мсы з кы луу а ркы луу
коо мд ук бириктирүүгө с а лым ко шот.

Бир ге леш кен с аба кта н

тыш каркы

психик а лык

и ш -ч ара лардын

түр лөрү

к еч еӊде ген ок ууч ула рдын жан а а лардын ка димки
ж аткан

к урб улары нын

өнү гүүсү

өнү гүп ке ле

жөндөмдүү лүк төрүн

ж ана

кы зы кчы лык та рын эс ке а луу м е н ен танда лып алын ат.
С аба ктан

тышк аркы

и шм ердүү лүк түн

жа шоо

үчү н

зары л

не гизги

ма кса ты

бо лгон

коо мд ук

ок ууч ула р га

коо мдо

тажры йба га

же түү жан а коо мдо кабы л а лынга н ба а луул ук тарды

п айда бо луш у ү чүн ш арттарды түзүү болуп с ана лат, п сихи ка лы к
өнү гүүсү

к еч еӊд ег ен ар бир ок ууч ун у то лук өнүк түрүү ж ана

коо мго ко ш уу ү чүн ш арттар ды түзүү , а ларды н бо ш уба кты сында
коо мд ук

ж ана

ин те лле ктуа лдык

кы зы кчы лык тар ын

өнү ктүрүү

үчүн тарб ия лоо ш ар ттарын тү зүү .
Не ги зги ми лде ттер :
- ок ууч ула рдын

а ларды н

жа ш

к ура г ына

жан а

жек еч е

ө згө чө лүк төрүнө не ги зде лген п сихофи зи ка лык , ин те ллек туа лдык
ж ана

инс андык

өнүгүү нүн

корр екци я лоо;

1980

б ардык

ко мпонен ттеринин

- күнү мдүк ж ашоодо а кти вдүү лүктү, көз кара ндыс ызды к жан а өз
а лды нча луул ук ту ө нүк түрүү ;
- тандоо мүм күнчү лүк төрүн эс ке а лу у м е н ен , иш мерд үүлү ктү н
ар

к андай

түрлөрүндө

окууч ула р дын

кызык чылык тарын

өнүк түрүү;
- ад амд ын

мор а лдык

а йлана га

ж ана

аӊ -с ези мдүү лүк

өзү нө

м ук тажды ктарын ,

туур а

н ег изд ерин ,

б аа

ба а луул ук тар ын

п айд уба лын

берүү,

эстетика лы к

жана

се зи мдерин

к а лып тандыр уу;
- эм ге кти

сүйүүнү ,

н атый жа лар га

кыйынчы лык тар ды

ж етүү

ү чүн

ж еӊе

тур ук туул ук ту,

би лүнү ,

м ак са туул ук к а

ум тул уу ж өндө мдүү лүгү н ө нүк түрүү;
- ок ууч ун ун дүйнө ж ана ө зү жө нүндө эле стөө лөрүн , коо мд ук и ш
тажры йбас ын кеӊ ейтүү ,
- н еги зг и коомд ук ба а луул ук тар га оң м ам иле си н калып тандыр уу;
- ад амд ар

ме нен

коомд ук

б ай ла ныш

тү зүү

көндү мдөрүн ,

ба ар ла ш уу ч ө йрөсү н к еӊей түү , ок уч уун ун үй -бүлө , би ли м берүү
уюм д арына н тыш кары чыг уус ун а мүмкү ндүк түзүү;
- м уг а ли мдер , улуу б а лд ар, к урб у, а та -эн е лер
м ас е ле лерди

ч ечүү

бо юн ч а

м енен ж а лпы

кы зм атташ уу

көндү мдөрүн

өнүк түрүү;
- ба шк а ад амд арг а иш ени мин бек ем дөө;
- Ак ние ттүү лү гүн жан а жа н ийк емдүү лү гүн өнүк түрүү , б ашк а
ад амд арды түшүнүү с е зимд ерин өнүк түрүү .
С абак тан

тыш кар кы

и шмердүү лүк

инс анды

өнү ктүрүү

ба гы ттары бо юнч а уюш тур ула т: с пор ттук -ден соо лук ту ч ыӊдоочу,
ад еп тик ,

коомд ук ,

и шм ердүү лүк тү

жа лпы

м ада ний .

Сабак та н

ишке а шырууну н уюшт уруу

1981

тыш каркы

фор ма лары: ж ек е

ж ана

топ тук

саб ак тар ,

экс кур с ия лар ,

к лубдар ,

секц ия лар,

тай ма штар , конк ур стар , коомд ук п айда луу и ш ж.б .
Би лим

берүү

ую м у

о к ууч ула рдын

а тайын

би ли м

берүү

м ук тажды ктарын (аны н ичинд е ж ек е) , ата - эн е лерд ин ( мый за мдуу
өкү лдөрүнү н) ка а лоо лор ун , уюм д ун
а луу м е н ен

р еа лд уу ш ар ттарын эс епке

саб ак та н ты шк аркы иш мердүү лүк түн арты кчы лык

ба гы ттарын

танда п,

уюш тур уу

фор ма ларын

а нык т ап

а лууг а

ук ук туу.
С аба ктан
ө здөш түрүү
түзө түү -

тышк аркы

проц есс ин

колдо гон

өнүк түрүүчү

өнүк түрүүчү

и шм ердүү лүк түн
ай мак

Ж ББ

ми лд еттүү
болуп

БЫ ББПты

бөлү гү

с анала т.

болуп

Тү зөтүү -

ай ма ктын м азм ун у к орре кциялык - өнүк түрүүчү

с аба ктар жа на ри тми ка мен ен б ери лген
Мү мкүн чүлү гү ч ек те лген о к ууч ула рды н М ам ле ке ттик жа лпы
би ли м б ерүү

с танд артынын

тыш каркы и шмердүү лү ккө

б ери лүүчү

а йм агын а б ери лг ен с аа тты
ич инде ,

та лап тары на ы ла йык

саб актан

(түзөтүү - өнүк түрүү

эс ке а луу м ен ен ), 5

ок уу ж ы лдын

1 680 са а тта н ке м эме с уб а кы тты тү зүшү зары л.

С аба ктан ты шк аркы и шм ердүү лүк
ок ууч ула рдын

жи гердүү

к ана аттандыр уу,

эс

алуу

б илим берүү уюм унда

уч ур ун д а

м ук таждык тарын

м а м лек е тти к ж ана коомд ук па йда луу и ш терге

к атыш уу ү чүн саба ктан тышк ары уб а кта уюш турула т.
Ок ууч ул а рдын
уюш тур г ан

с аб ак тан

тыш кар кы

и шм ердүү лүгүн

уч урда тарм ак тык к арым -к атнаш ( ми са лы , ко ш умча

би ли м б ерүүнүн би ли м б ерүү уюм д арынын к атыш уус у м е не н,
м ада ний жан а спор ттук уюм дардын ) мү мкүнчү лү гү
С аба ктан

ты шк аркы

иш мердүү лүк
1982

колдо н ула т.

прогр амм асы нд а гы

и ш-

ч ара ларды ула нтуу ү чүн кани к ул

уч ур унд а б а лдар дын ж айкы эс

а луус ун уюш тур ууч у ж ан а д ен с оо луг ун чыӊдооч у уюм дардын ,
те ма тик а лык

ла гер лердин

сме на лары ,

жа лпы

би лим

берүү

уюм д арынын жа на ко ш ум ча би ли м б ерүү уюм дарынын ж айкы
м ек те птеринин

мү мкүн чү лү к төрү ко лдон ула т.

С аба ктан ты шкар кы и шм ердүүлүк прогр ам ма сын районд ун
э тника лы к ,

со циа лдык

–эконо мик а лык

ж ана

б аш ка

ө згө чө лүк төрүн, үй - бү лөөнүн ж ана б или м б ерүү проц ес синин
ба шк а с уб ъе ктилери нин ка а лоолор ун эск е а луу м ен ен сис те ма луу и шм ердүү лүк

ж ана ма даний - тарыхы й м ами ле нин н еги зинде

У юм тарабын ан ө з а лдынч а иш телип чы га т ж ана бе ки ти ле т.
5 .7 .2 .КО Б бал дар ү чү н ба шталг ыч б ил им бе рүү нү н бол жол дуу
ыла йыкта штырыл ган жа лпы бил им бе рүүчү пр ог рамма ны
ишке а шыруу нун шартта р ынын с истема сы
5 .7 .2 .1. Ка дрдык шартта рга тала пта р.

Ба шта лгы ч

ж алпы

өнү гүүсү артта к а лг ан

би лим

берүү чү

к есип тик

психи ка лык

ок ууч улар ү чүн БЖББ БЫЖ ББПты и шке

а шыр ган педа гог ика лы к кы зма тк ер лердин
бо юнч а

уюм да

дең гээли

тийи штүү

ар бир кы зм ат орду
кы зма т

ор унд арынын

к валифик ация лык мүнө здөмө лөрүнө жооп б ериши к ере к.
Пед аго гик а лык

кы зма тк ерлери:

б аш та лгыч

к лас стардын

м уг а ли ми , м узык а м уг а ли ми , көркө м өнөр м уг а лим и,

дене

тарби яны ок утууч у м уг а ли м, педа го г -п сихо лог , коо мд ук пед аго г,
ко ш ум ча би лим берүү ок утууч у м уг а ли м жан а ло гопед - тие ше лүү
кы зма т бо юнч а ор то жа на жо горк у к е сиптик пе да го гика лы к билим
1983

( профи ль,

с апаттары

ү лгүдө гү

)

д аярды гы

м енен

оли гофреноп еда го гика

бир ге

жа атында

бе лги лен ген
адис ти ктерин

жо гор ула т уу б оюнч а док ум ен ти бо луш у к ере к .
М уг а ли м- ло гопед
п еда гоги кас ы »
" Атайы н

би лим

«Педа гог ик а »

б агы тынд агы

«Түзө түү

профи ли бо юнч а жогор к у кесип тик би ли ми ж е
бер үү"

ба гы ты

бо юнч а

«м уг а ли м - ло гопед »

ад ис тиги не (ба ка ла вр ж е м аг ис тр д ара жас ы, же ад ис тиги бо юнча)
э э бо луш у к ер ек;
Тү зөтүү чү и шинин прогр ам ма сын ишк е ашыр уу ү ч үн
к анда й к есип тег и ж ана да ярдык та гы

ар

м уг а ли мдер дин кес иптик

да ярдыгы б ар ада мдар 200 са атта н ке м эме с би ли м б ерүү бо юнча
к айра д аярдоодон ө түшү к ере к.
Ж етек төөчү

кы зм аткер лер

(ад мини стр а тивдик п ерсон ал)

ор то ж ана жогорк у к е сип тик би ли ми м енен бир ге

ло гоп едия

тар ма гында квалифи каци ясын жо гор ула туу

док ум енти

б о юнч а

бо луш у к ер ек .
Пед аго гик а лык кы зма тк ерлер: ба ш та лгыч к ласс тардын
м уг а ли ми ,

м узык а

м уг а ли ми ,

көр көм

өнөр

м уг а ли ми ,

де не

тарби яны ок утууч у м уг а ли м, педа го г -п сихо лог , коо мд ук пед аго г ,
ко ш ум ча би лим берүү ок утууч у м уг а ли м жан а ло гопед - тие ше лүү
кы зма т бо юнч а ор то жа на жо горк у к е сиптик пе да го гика лы к билим
( профи ль,

с апаттары

)

д аярды гы

м енен

бир ге

ү лгүдө гү

ин к люзивд ик би ли м б ерүү жа а тында

бе лги лен ген
ади сти ктерин

жо гор ула т уу б оюнч а док ум ен ти бо луш у к ере к .
Ж етек төөчү

кы зм аткер лер

(ад мини стр а тивдик п ерсон ал)

ор то жан а жогорк у к есип ти к би ли ми мен ен бир ге инк люзи вдик

1984

би ли м б ерүү

ж аа тында к ва лифи каци ясын жо гор ула туу

бо юнча

док ум ен ти бо луш у к ер ек .
5 .7 .2 .2. К ОБ о куучу лар үчү н ба штал г ыч б ил им бе рүү нүн
бол жо лдуу

ыла йыкта штыр ылг а н

про г рамма ны

ишке

жал пы

а шыруу ну н

б ил им

б ерүүчү

мате р иал дык -тех никал ык

ша рттар ына тала пта р
К аржы лы к
БЫЖ ББПтын
техни ка лык

к ам сы здоо

ар

бир

жан а

КОБ

вариа нтын а

ка дрд ык

ок ууч ула р

анык та лга н

шар ттардын

ү чүн

БЖ ББ

ма тери а лдык -

ө згөчө лү гүнө

ы лайык

к е лүүгө тийи ш.
К ОБ ок ууч у

ден соо луг ун ун мү мкүн чүлү ктөрү бо юн ча

ч ек төө жок , к урда ш тарынын чөйрө сүндө о шол

эле мөө нөттө

ин клюзи вдик билим а ла т д еп божо мо лдоого боло т.

Булб а лдар

үчүн а тайы н билим берүү м ук та ждык тары н а ы ла йык та штыры лган
ба шт алгыч били м берүүнү н бо лжо лд уу ылайыкт ашт ырыл ган
жал пы

би ли м

берүү чү

программа

к аралыш ы

кер ек ,

ал

про гра мм аны иш ке а шыр уу б оюнч а ыйг арым укук туу м а м ле ке ттик
кы зма ттарды к ам сы з кы луу ү чүн , АС Бүчүн БЖ ББ БЫ ЖББПты
и шке ашыр уун ун жүрү шүндө
корр екци я лык

про гра мм анын с тр ук тура сына

и штин про гра мма сын

ми лд еттүү түрдө кир ги зүү

ад ис тердин атайын с апа ттуу тү зү мүн талап кы лат;
М ам лек еттик кы зм ат м енен ка мсы з кы луу б о юнч а де н соолук
м үмкүн чү лүгү ч ек те лген
к ам сы здоон у

б ир

о к ууч у

ү чүн

Кар жы л ык

аны ктоодо жо горуд а көрсө тү лгөн ок утуу ш а рттары

э с ке а лын ууг а тийи ш .
К аржы лоо

БЖ ББ БЫЖ ББПты

иш ке ашыр уу ү ч үн ад амдык ,

м а тери а лдык - техни ка лык жак тан кам сы з кы луу ш ар ттары С ан ЭжН
1985

ы ла йык аян ттагы к лас с ү чүн талап тарына ылайык ПМ ПК лардын ,
М С ЭК тин , же кеч е өнүк түрүү п ла нын эск е а луу м ен ен эсеп те лет.
Ош ен тип , д ен соо лук мүм күнчү лү гү че кте лге н о к ууч ула р
үчүн

БЖ ББ

БЫ ЖББПты

иш ке

б узул уула ры жок ар бир

а шыр уун ун

ок ууч ун у

жүрүшүндө

к а ржы лоого кар аг анда

жо гор у бо луш у м үмкүн .
Би лим берүү уюм у С та ндар тты н та лап тарын а ы ла йык б ардык
пр едм еттик

айм ак тард ы,

анын

а йм ак тарды , ошондой эле
м а тери а лдык - техни ка лык

и чинде

тү зө түү -өнү ктүрүү чү

саба ктан тыш каркы и шм ердүүлү ктү
к ам сы здоо

ү чүн

кур уу

эр е же лерине

ж ана чен емд ерин е, са нитардык -г иги ена лы к норм а лар га жан а өрт
кооп с узд уг ун ун та ла птарына жооп бери ши к ерек .
К ОБ ба лдар үчүн БЖ ББ БЫ ЖББПты
м а тери а лдык - техни ка лык

ш ар ттар

ок ууч ула рдын атайын би ли м берүү
берүү сү зары л, б ул
уюш тур ууг а ;
ж ум уш

к ур а лдарын а ,
а тайын

ка тегори ядагы

м ук таж дык тарына

ре жимди

уюш тур ууг а ;
ок уу

б ул

жооп

ок уу ж а ра я нын уюш тур ууг а ; мейк индикти

ок утуу ү ч үн

орд ун

иш ке а шыр уу ү ч үн

м а тери а лдары

уюш тур ууг а ;
ок уу

ж ана

о к ууч ун ун

ки тептерине ,
көр сө тмө

ок уу

к ур а лдар га

мүнө здүү та лап тарды ко юун у ш арттайт.

5 .7 .2 .3. Про грамма л ык -усул дук колдоо ша ртта ры
Тү зөтүү чү

иш инин

про грам ма сын

ишк е

а шыр уун ун

жүрү шүндө ко лдон ула т:
 ж а лпы ба шта лгыч би ли м берүүнүн н еги зг и б илим б ерүү
про гра мм аларын

ы лайы кташ тыры лган

про гра мм алар ,
1986

бо лжо лд уу

 түзө түү -би лим берүү прогр ам ма лары , диа гностик алык
ж ана тү зөтүү чү - өн үк түрүүчү

м атериа л, муг а лим ,

п еда гог -психо лог , социа лды к педа го г, м уг а лим -лого пед
к есип ти к

ишин

жү зөгө

ашыруу

ү чүн

зары л

бо лгон

би ли м берүү ,
 оор психи ка лы к жан а (ж е) фи зик а лык
б узул уула ры б ар

өнү гүүсүнүн

б а лдарды ок утуу уч ур ун д а ж ек ече -

ок уу п лан бо юнч а ы лайык та штыры лг ан би лим берүү
про гра мм алары ко лдон ула т.

П ро грамма ны ишке а шыруу

м еханизм и.

Инк люзи вдик би ли м бер үүдө тү зөтүү чү

и ш про грам ма сын

и шке ашыр уу ү чүн би ли м берүү уюм унд а иште ген а дис тердин
ор тос унд а ө з ара ар аке ттенүү м ех ани змин иш ке а шыр уу ү чүн
н еги з бо лго н ко мп лек стүү
Мы ндай

ма миле

түзө түүчү и ш

ди сцип лина ара лык ыкм а ж атат.

уюш тур ууч ул ук - м азм унд уу

м үнө здөмө лөрү

м аа лы ма ттарды эс ке а луун у та ла п кыла т: та та ал

( бардык ади с тер та рабын ан изилдөөнү: дары герле р , психо ло гдор,
м уг а ли мдер ) о кууч ун у и зи лдөө; ар тар аптуу ж ана ком плекстүү
( таанып

би лүү

ишин

и зи лдөө ,

эмоциона лдык

эрк

сф ера сын ,

ок ууч ула рдын жүрү м - тур ум ун ) и зи лдөө .
Тү зөтүү чү
ад ис тер

өз

иштин

ара

програ мм асы н ишк е а шыр уу ү чүн

ар ак еттеринин

м ехани зм ин

на тыйж а луулуг у

н еги зин ен коо мд ук ө нөк төш түктү өнүк түрүү де ӊг ээлине ж араш а
бо ло т.

Коо мд ук

өнөк төш түк

б илим

б ерүү

ж ан а

үй -бү лөнүн

жооп туу б и лим берүү м еке мелери мен ен кызм атта ш тык ты , ар
түрдүү

уюм дарды

( ма млек еттик

1987

ж ана

өк мөттү к

эм ес )

жана

ор ганд арг а би лд ир ет; м айып тар жан а ата - энелер бирик ме лери ,
а та- эне лер коомч улуг ун , коомд ук уюм дарды .

1988

ИНКЛЮЗИВДИК
ИШТЕГЕН

БИЛИМ

ТАЯНЫЧ -

БЕРҮҮ

КЫЙМЫЛ

ИДЕЯСЫ

АППАРАТЫ

БОЮНЧА
БУЗУЛГАН

ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ
БОЮНЧА

БАШТАЛГЫЧ

БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ

ИНКЛЮЗИВДИК
ИШТЕГЕН

БИЛИМ

ТАЯНЫЧ -

БЕРҮҮ

КЫЙМЫЛ

ИДЕЯСЫ

АППАРАТЫ

БОЮНЧА
БУЗУЛГАН

ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ
БОЮНЧА

БАШТАЛГЫЧ

БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ
1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
1989

Таяныч-кыймыл
жалпы

билим

берүү

аппараты

бузулган

программасы

окуучулар

боюнча башталгыч

үчүн
билим

берүүнүн ылайыкташылган болжолдуу программасы - бул
билим берүү стандарты менен аныкталган окуу -усулдук докуме нт
жана билим берүү

мазмунун аныктаган, окуучулардын

жекече,

жаш курак жана типологиялык өзгөчөлүктөрүн, о.э. атайын билим
берүү

муктаждыктарын

коррекциялоону жана

эске

алуу

менен,

социалдык адаптацияны

бузулууларын
камсыз кылуучу

ылайыкташтырылган билим берүүнүн программасы.
Ден-соолук

мүмкүнчүлүгү

чектелген

окуучулардын

жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган
БЫББП)

болжолдуу программасы

(мындан ары - БЖБ

ден - соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучу лардын

башталгыч билим берүү мамлекеттик билим берүү стандартынын
талаптарына ылайык түзүлгөн жана
боюнча иштеген

инклюзия идеялары

билим берүү уюму тарабынан

Таяныч-

кыймыл аппараты бузулган

окуучулар үчүн ылайыкташылган

болжолдуу

негизинде,

программа сынын

(мындан ары ББУ)

билим

берүү

уюму

тарабынан өз алдынча иштелип чыгат жана

бекитилет.
Таяныч-кыймыл аппараты бузулган
ЖЫББП

окуучулар үчүн

билим берүүнүн мазмунун, күтүлүүчү

БББ

натыйжаларды,

жана ишке ашыруу шарттарын Кыргызстанд ын жалпы билим берүү
системасы үчүн

аныктайт.

Таяныч-кыймыл аппараты бузулган окуучулар үчүн ЖББ
БББЫБПты

иштеп

дифференцияланган
принциптери

чыгуунун
мамиле

негиздерине
жана

салынды.

1990

ишмердүүлүк

окуучуларга
мамилелер

Дифференцияланган
берүүнүн

мазмунун

мами ле

бул

окуучулардын

өздөштүрүүдө

мүмкүнчүлүктөрү менен

бир

өңчөй

билим
эмес

чагылдырылган, атайын билим берүү

муктаждыктарын эске алуу керектигин карайт. Бул окуучулардын
жекече жана типологиялык

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен

билим берүү программасынын, анын ичинде жеке окуу планынын
негизинде ар түрдүү варианттарын

түзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз

кылат.
Билим берүү программаларын түзүү үчүн
мамилени колдонуу
кылып,

окутуунун мазмунун ар түрдүүлүгүн камсыз

Таяныч-кыймыл аппараты

окуучуларга

дифференциалдык

бузулган (мындан ары -ТКАБ)

жекече өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга

мүмкүнчүлүк берет.
Ишмердүүлүк

мамилеси балдарды

өнүктүрүүнүн жалпы

мыйзам ченемдүүлүктөрүн, өнүгүүсү бузулган жана нормалдуу
болгон балдардын өнүгү ү мыйзамдарын

эске алуу менен билим

берүү структурасын ачкан, психологиялык илимдин теориялык
жоболоруна негизделген.
Билим
жашындагы
жеткиликтүү

берүүдөгү ишмердүүлүк
ТКАБ

окуучуларды

иш-аракеттерин

мамилеси
жеке

уюш туруу

кенже мектеп

өнүктүрүү
мүнөзү

аларга

(предметтик -

практикалык жана окуу) менен аныкталат деген ойго негизделген.
Билим

берүүдө ишмердүүлүк мамилени

негизги каражаты болуп, окутууну

жүзөгө ашыруунун

окуучулардын таанып билүү

жана предметтик -практикалык иш-чараларын уюштуруу про оцесси
катары билим берүүнүн мазмунун
болуп эсептелет.

1991

өздөштүрүүнү камсыз кылуу

ИНКЛЮЗИВДИК

БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА

ИШТЕГЕН ТАЯНЫЧ - КЫЙМЫЛ АППАРАТЫ БУЗУЛГАН
ОКУУЧУЛАР

ҮЧҮН

ПРОГРАММАСЫ
БЕРҮҮНҮН

ЖАЛПЫ

БОЮНЧА

БИЛИМ

БЕРҮҮ

БАШТАЛГЫЧ

БИЛИМ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

ПРОГРАММАСЫ

БОЛЖОЛДУУ

(ВАРИАНТ 6. 1.)

2.1. Максаттуу бөлүм
2.1.1. Түшүндүрмө кат
Вариант 6.1. таяныч - кыймыл
деңгээли
келген

аппараты бузулган өнүгүү

мектепке келген учурда жаш курак нормасына туура
жана

ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелбеген

курдаштары менен баарлашуунун оң тажрыйбасына ээ окуучуларга
багытталган.
ТКАБ окуучу
соолугунун

окутууну

мүмкүнчүлүгү

аяктаган учурга карата ден -

боюнча

чектөөлөрү

болбогон

окуучулардын жетишкендиктерине тийиштүү, алардын чөйрөсүндө
ошол эле мөөнөттө

алат деп болжолдойт.

Бул бала толугу менен жалпы билим берүү агымына кошулат
(инклюзия)

жана

окууну

аяктаганда

ден

соолугу

чың

курдаштарындай эле билими тууралуу документ алат.
Бул окуучуларды аттестациялоонун атайын шарттары ТКАБ
окуучунун

өзгөчөлүктөрүнө

таянуу

менен

Билим

бер үү

стандартынын биринчи вариантында аныкталат .
Зарыл болсо, ТКАБ окуучунун

чөйрөсү жана

жумуш орду

ден соолук чектөөлөрүн үн өзгөчөлүктөрүнө ылайык уюштурулушу
керек.
Билим алуу

керектөөлөрүн

ишке ашыруу үчүн шарттарды

түзүү-системалуу атайын көмөк көрсөтүү милдеттүү болуп саналат.
1992

Негизги

билим берүү программасы (талаптар учурдагы МББС

коюлган),

албетте,

өздөштүрүүсүнө

негизги

көмөк

компетенттүүлүгүн

билим

берүү

программаны

көрсөтүүгө

өнүктүрүүгө

жана

багытталган,

жашоо

түзөтүүчү

иштин

программасы менен колдоого алынат.
Ошентип, коррекциялык иштин программасы

негизги билим

берүү программасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Билим
берүүнүн

ар

бир

шарттары

жана

көрсөтүлгөн

баскычындагы

жыйынтыгы

түзөтүү

боюнча

ишинин

талаптар,

түзүлүшү,

бул

вариантта

балдардын ар бир категориясы боюнча билим берүү

стандартында аныкталган.
Инклюзивдик мектепте окуган
окуучулар

үчүн

жалпы

билим

Кыймыл
берүү

программасы

башталгыч жалпы билим берүүнүн ылайыкташылган
программасынын ишке ашыруу максаты
аппараты

окуучулардын

жыйынтык

аппараты

-таяныч

—

боюнча

болжолдуу

Кыймыл -таяныч

жетишкендиктери

боюнча

мамлекеттик билим берүү стандартында аныкталган (мындан ары БЖБ МББС) талаптарга ылайык, жалпы
окуган

бул

категориядагы

керектөөлөрүн
камсыздоо

эс ке

аркылуу

алуу

билим берүүчү мектепте

балдардын
менен,

мамлекеттик

өзгөчө

сапаттуу
билим

билим

билим

берүү

берүү

алуусун

стандартынын

талаптарын аткаруу.
Кыймыл -таяныч аппараты окуучулар үчүн жалпы башталгыч
билим ылайыкталган негизги билим берүү программаларын түзүү
принциптери жана

мамилелери "Жалпы жоболор" бөлүгүндө

көрсөтүлгөн.

1993

Таяныч-кыймыл аппараты бузулган

окуучуларга

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмө
Таяныч-кыймыл системасынын бузулуулары бар балдардын
категориясы -

курамы

окуучуларынын

боюнча

тобу.

бир

өңчөй

Таяныч

эмес

системасы

жабыркаган

окуучулардын

тобу

бузулуулардын

олуттуу жайылышы менен балдарын би риктирген

топ.

оорулар

Мындай

өнүгүүсүндөгү

мектеп

менен

башталгыч

ооруган

бузулуулары катаалдыгы боюнча олуттуу
көрүнүштөрүнүн

ажырымдыгы

менен

жана

балдардын

орто
өнүгүү

ар түрдүүлүгү жана
айырмаланат.

Зыяндуу

таасирлердин себебине жана мөөнөтүнө жараша таяныч-кыймыл
аппаратынын

патология сынын

ар кандай түрлөрү

белгиленет

(Оорулардын Эл аралык классификациясынын 10 -кайра каралышы).
Таяныч-кыймыл аппаратынын бузулууларынын

ар

кандай түрлөрүнүн пайда болушунун ар кандай себептер жана
механизмдерин ролу боюнча түшүндүрмөлөр, ушул кат егориядагы
балдар үчүн медициналык жана коомдук жардамды уюштуруу
боюнча көбүрөөк керек болушу керек. Ал эми, психологиялык педагогикалык колдоону уюштуруунун максаты, аны өнүктүрүүнүн
курч көйгөйлөрүн туура таануу,
туура өздөштүрүүсүнө

баланын билим берүү процессин

даректүү жардамды өз убагында камсыз

кылуу жана анын натыйжалуулугуна динамикалуу баа берүү болуп
эсептелет. Психологиялык -педагогикалык колдоону уюштурууда,
педагогикалык

багыттагы

таянышыбыз

керек.

бузулуулары

бар

жөндөмдүүлүгүн

Бул

мүнөзгө

ээ

стан дартта

болгон

типологияга

таяныч

системасынын

балдардын

таанып -билүү

калыптанышын

баалоого

типологиясын сунуш кылат:
1994

жана

коомдук

негизделген

6.1. варианты менен окуган

окуучулардын

тобу

ар кандай

этиологиядагы жана патогенездеги таяныч -кыймыл аппаратынын
бузулуулары

бар

балдар,

өз

алдынча

каражаттарды колдонуу менен, психикалык

же

ортопедиялык

өнүгүүсү нормалдуу

жана түшүнүктүү кепке ээ болгон балдар. Бул балдардын жетиштүү
интеллектуалдык өнүгүүсү
жоктугу,
ишеним

көп учурда

өзүн -өзү ишеничтин

чектелүү өз алдынчалык, башкаларга жогорулатылган
менен

жашоонун

коштолот.

жана

Инсандык

практикалык

ишенчээктиги менен

жетишпестиги

маселелери

начар

күнүмдүк
багыты,

көрүнөт.

Таяныч-кыймыл аппаратынын бузулуулары бар
окуучулардын билим алуусунун
Таяныч-кыймыл аппараты
билим

алуу

атайын муктаждыктары.

бузулган окуучулардын атайын

муктаждыктарынын

структурасы,

бир

жагынан,

кыймыл сферасынын бузулуулуар менен шартталса экинчи жагынан
психикалык өнүгүүсүнүн

өзгөчөлүктөрү

процессинин

курулушун

өзгөчө

менен шартт алып, окуу

аныктап,

билим

берүүнүн

түзүмүндө жана мазмунунда чагылдырылат. Ошону менен бирге,
ТКАБ окуучуларга мүнөздүү атайын билим алуу муктаждыктарын,
бөлүп карасак болот:


Билим берүү аймактарынын мазмуну, ошондой эле жекече иш
процессин

жүзөгө

ашыруу

аркылуу

коррекциялык -

өнүктүрүүчү процесстин үзгүлтүксүздүгүнүн милдеттүүлүгү;
 Окутуунун

мазмунуна

кадимки

өнүккөн

окуучуларга

багытталган Программада көрсөтүлбөгөн, атайын бөлүмдөрдү
киргизүү талап кылынат;

1995

 балдардын

борбордук

функционалдык

абалын

нерв
жана

системасынын
психикалык

(БНС)

процесстердин

нейродинамикасын (тез алсыроо, иштөө жөндөмдүүлүгүнүн
төмөндүгү, жалпы тонустун ылдыйлыгы ж. б.)

эске алуу

менен өзгөчө ме йкиндикти жана убакытты уюштуруу билим
берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;
 окутуунун

«айлантуу

жолун»

камсыз

кылуучу

атайын

методдорун, ыкмаларын жана каражаттарын пайдалануу (анын
ичинде

атайын

компьютердик

жана

ассистивдик

технологияларды);
 таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,
турган предметтик жана коомдук дүйнөгө
жана

кызыгууга

курчап
максат

дем берүү;

 борбордук

нерв

жүрүм-турумду

системасынын

ишин

коррекциялоого

жакшыртууга

багытталган,

жана

тийиштүү

дарылоону алууну кепилдик кылуучу к омплекстүү коштоо,
ошондой
ордун

эле

эмоционалдык

толтурууга

жана

өнүгүүнүн

жетишсиздигинин

жүрүм -турумдук,

таанып -билүүсүн

өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар
тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;
 өз

иш-аракетин

уюштурууга

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,

жана

туш

келген

жардамды талап кылуу жана

пайдалануу ыктарын калыптандырууга

багытталган атайын

психо коррекциялык жардам;


социалдык
коомдо

контакттардын
бекитилген

калыптандыруу,

чегин

максималдуу

жүрүм -турумдун

ишт иктүү

диалог

жана

кеӊейтүү,

көндүмдөрүн
кызматташтык

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар менен, үй -бүлө, курдаштары

1996

менен)

баарлашуу

каражаттарын

өнүктүрүү

жана

калыптандыруу;


үй-бүлөө

жана

аракеттенишүүсүн

билим

берүү

камсыз

уюмунун

кылуу

өз

(ата -энеси

ара
менен

кызматташууну уюш туруу, коомдук активдүү абалда, адеп ахлак жана жалпы маданий баалуулуктарды түзүү үчүн үй бүлө ресурстарынын көбөйүшү).
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;
Орто мектепте окуган окуучулардын бул тобу үчүн алар үчүн
тоскоолдуксуз -эркин чөйрө шартын түзүү, атайын аспаптар менен
камсыз кылуу жана жекече

жумуш орундарын ылайыкташтыруу

учурунда гана мүмкүн болот. Мындан тышкары, ТКАБ балдар
жардамдын ар кандай түрлөрүнө муктаж, бул окутуунун баштапкы
этаптарында

зарыл

болгон

педагогикалык коррекциялоо

жумшак

мамиле,

психологиялык -

болгон учурда гана (сабактарда

коштоо, өзүн-өзү тейлөөгө жардам берүү) камсыз кылынат.

2.1.2.Таяныч-кыймыл
жалпы

башталгыч

аппараты бузулган
билим

бер үүнүн

окуучулардын
болжолдуу

ылайыкташтырылган жалпы бил им берүүнүн программасын
өздөштүрүүсүнүн

күтүлгөн натыйжалары

Таяныч-кыймыл аппараты

бузулган

окуучулардын жалпы

билим берүү программасы боюнча башталгыч билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу программасы

БЫББП) өздөштүрүүсүнүн күтүлгөн
иштин

программасын

натыйжалары коррекциялык

өздөштүрүү нүн

толукталат.

1997

(мындан ары - БЖБ

жыйынтыктары

менен

Таяныч-кыймыл
Коррекциялык

аппараты
иштин

бузулган

окуучулардын

программасын

өздөштүрүү нүн

жыйынтыктары
Коррекциялык иштин ар бир багыты боюнча бу л программаны
ишке ашыруунун

өздөштүрүү

жыйынтыктары ар бир окуучу

үчүн аныкталат.

2.1.3.

Таяныч-кыймыл

башталгыч

билим

аппараты

берүү

ылайыкташылган

бузулган

боюнча

жалпы

окуучулардын
билим

берүүнүн

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
Кыймыл -таяныч аппаратында бузулуулары бар окуучулардын
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктерине баа берүү предметтик, метапредметтик жана
инсандык жыйынтыктарын баалоого жол бериш керек; анын ичинде
ТКАБ окуучулардын жыйынтык балоону камтышы зарыл.
Таяныч-кыймыл
Коррекциялык

аппараты
иштин

бузулган

окуучулар дын

программасын

өздөштүрүү нүн

жыйынтыктарын баалоо
Эксперттик

топтун

милдети

жашоо

комптенциялары

жаатындагы баланын жетишкендиктерин ырааттуу баалоону иштеп
чыгуу болуп саналат. Баалоонун негизи болуп төмөнкү позициялар
боюнча, коррекциялык иштин тиешелүү багыттар боюнча инклюзия
шартында

баланын

күнүмдүк

жашоосунда

жүрүм -турумундагы

өзгөрүүлөрдү талдоо болуп саналат:
• өз мүмкүнчүлүктөрү жана чектөөлөрү, жашоону колдоо
үчүн муктаждыктар жөнүндө элестөөлөрүнүн

шайкештиги;

• өз муктаждыктары жана окутууну уюштуруудагы укуктары,
медициналык коштоо жана мектепте болуу үчүн атайын шарттарды
1998

түзүү маселелери боюнча чоң кишилер менен байланыш түзүүгө
жөндөмдүүлүктөрү;
• күнүмдүк жашоодо коомдук -турмуштук көндүмдөрүн билүү;
• коомдук ө з ара пикир алышуу көндүмдөрүн жана кабыл
алынган

салттарды

билүү

(башкача

айтканда,

жүрүм -турум

эрежелерин, анын коомдук үлгүлөрүн);
• дүйнөнүн картинасын, анын убакыт -мейкиндик уюшулушун
түшүнүү жана айырмалоо;
• коомдук чөйрө, анын ичинде өз ордун, жаш -курагына
тийиштүү баалуулуктарды түшүнүү жана коомдук ролун кабыл
алуу.
Инклюзия шартында баланын жашоо ыйгарымдарын учурдагы
абалын

мүнөздөгөн,

Баланын

күндөлүк

жүрүм -турумундагы

өзгөрүүлөрүн жана талдап -иликтөөлөрдүн натыйжаларын баалоо
үчүн

пайдалануучу бирдиктер

мүчөлөрү үчүн ыңгайлуу

эксперттик топтун

бардык

жана түшүнүктүү түрүндө берилиши

керек (0 – 5ке чейинки балл менен).
2.2. Мазмундуу бөлүм
Башталгыч билим берүү баскычында Универсалдуу
кыймылдарын

калыптандыруу

программасы,

жекече

окуу
окуу

предметтердин программасы жана сабактан тышкары ишмердүүлүк
курстарынын программасы, окуучуларды тарбиялоо программасы,
экологиялык маданиятты калыптандыруу программасы, сергек жана
коопсуз

жашоо

программасы

программасы,

сабактан

тышкары

ишмердүүлүк

Башталгыч билим берүүнүн Мамлекеттик

билим

берүү стандартына туура келет.
Мектептин БББ ЖББЫБПтын түзүмү коррекциялык ишти
милдеттүү эмес киргизүүнү болжолдойт.
2.2.1. Коррекциялык иштин программасынын багыттары жана мазмуну.
1999

Багыттар билим берүү программасын

толуктоочу түзөтүү

ишинин программасынын структурасын түзүшөт:
• медициналык коррекция жана абилитация (дарылоо жана
тарбия

берүү

ишмердүүлүгү,

дары -дармек

менен

дарылоо,

психотерапиялык дарылоо);
• таанып билүү процесстерин психологиялык коррекциялоо;
•

эмоционалдык

бузулууларынын

психологиялык

коррекциялоо;
• коомдук жана психологиялык көрүнүштөрдү психологиялык
коррекциялоо;
• кептик бузулууларды коррекциялоо;
• окуу жана жазуу бузулууларын коррекциялоо.
ТКАБ
жеткиликтүү

балдар

орто мектепке ий гиликтүү кошулушу үчүн,

чөйрөнү

камсыз

кылуудан

тышкары,

өзгөчө

жардамды уюштурууга муктаж. Мугалимдер, ата -энелер, балдар
жааматынын жана кыймыл бузулуулары бар баланын
системалуу

атайын

психо -педагогикалык

колдоо

өзүнүн
көрсөтүү

милдеттүү болуп саналат.
2.3. Уюштуруу бөлүгү
2.3.1. Окуу планы
Окуу планынын милдеттүү предметтик аймактары жана окуу
предметтери БББ Мамлекеттик стандартына туура келет.
2.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде
иштеген мектептерде
окуучуларга

Таяныч-кыймыл аппараты

башталгыч

билим

берүүнүн

бузулган
болжолдуу

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке
ашыруу шарттарынын системасы.
2000

БЖББ

БЫЖББПты

Мамлекеттик
талаптарына

билим
ылайык

стандарттын тиешелүү
жана инклюзивдик

башталгыч

берүү

жалпы

билим

стандартынын

(мындан

ары

-

берүүнүн

ишке

шарттардын

ашыруу

системасы)

талаптарынын негизинде иштелип чыккан

идеялардын негизинде иштеген билим берүү

уюму БЖББ БЫЖББПты өздөштүрүүдө күтүлүүчү жыйынтыктарга
жетишүүнү камсыз кылат.
Кадрдык шарттар
Жалпы билим берүүчү уюмда ТКАБ балдар үчүн Башталгыч
жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер
кызмат орду үчүн

ар бир

тиешелүү квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө

туура келиши керек, ал эми

педагогикалык кызматкерлердин

ар

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат
орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө

жана

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.
Билим берүү уюму кызма ткерлерге ар бир беш жылда бир
жолу билимин

жогорулатууга,

усулдук

иш

ж үргүзүүгө,

ТКАБ

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү
технологияларын
таратууга,

пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын

жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.

ТКАБ балдар катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги
билим берүү программасын ишке ашырып жаткан

педагогдор

жогорку кесиптик билимдин т өмөнкү даярдоо программаларынын
варианттарына ээ болушу керек:
- «Педагогикалык билим»

багытында баклавр же магистр

даражасын/квалификациясы (тийишт үү даярдоо профили боюнча)
бар;
-«Башталгыч билим бер үү»

адистиги боюнча «Башталгыч

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;
2001

-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар,
бирок

башталгыч билим бер үү жаатында

кайра даярдоо же

билимин жогорулатуусу ж өнүндө документи бар.
Бул
жаатында

категориядагы
72

саат

адистерге

өлчөмүндө

инклюзивдик

кайра

билим

даярдоо

же

берүү

билимин

жогорулатуусу ж өнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен
далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.
Түзөтүүчү

(коррекциялык)

иштин

программасын

жүзөгө

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик
билимге ээ болушу керек жана бакалавр

даражасынан кем эмес

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ
болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия",
"Дене тарбия".
Бардык адистер

инклюзивдик билим берүү жаатында 72 саат

өлчөмүндө кайра даярдоо же билимин жогорулатуусу ж өнүндө
белгиленген үлгүдөгү документи менен далилденген кур старды
өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму ТКАБ окуучулар үчүн
башталгыч билим берүүнү ишке ашыруу процессинде
же дайыма тьютордун (волонтёрдун)

убактылуу

катышу усун камсыз кылуусу

мүмкүн. Тьютор ЖОЖдун 2 -курсунун деңгээлинен төмөн эмес
педагогикалык билимге ээ болушу керек, же атайын орто билимдүү
болушу керек.
Финансылык
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

каражаттарынын эсебинен
акысыз билим берүү

шарттар
мамлекеттик

системаны н

билим

тиешелүү

ар бир окуучуга

берүү

бюджеттин

мамлекеттик жана

мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык
2002

камсыз

кылуу

ББ

каржылоо

ченемдеринин

негизинде

жүзөгө

ашырылат.
Материалдык -техникалык шарттар
БББ негизги билим

берүү

маанилүү шарты болуп

программасын

ТКАБ

балдарга

ишке

ашыруунун

орто мектептин баардык

объектилерине тоскоолдуксуз жеткиликтүү чөйрөнү камсыз кылуу
саналат. Билим

берүү

уюму

Стандарттын

талаптарына

болуп
ылайык

бардык предметтик аймакта рды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү
аймактарды, ошондой эле

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

коопсуздугунун талаптарына жооп
алып барууну уюштуруу зарыл

нормаларга

бериши ке рек.
болсо,

өрт

Алыскы

иш

адистер компьютердик

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын
толук

жана

комплектиси менен

камсыз болушу керек.

Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик к аражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
ИНКЛЮЗИВДИК

БИЛИМ БЕРҮҮ ИДЕЯСЫ БОЮНЧА

ИШТЕГЕН ТАЯНЫЧ - КЫЙМЫЛ АППАРАТЫ БУЗУЛГАН
ОКУУЧУЛАР

ҮЧҮН

ПРОГРАММАСЫ
БЕРҮҮНҮН

ЖАЛПЫ

БОЮНЧА

БИЛИМ

БЕРҮҮ

БА ШТАЛГЫЧ

БИЛИМ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

ПРОГРАММАСЫ

(ВАРИАНТ 6.2.)

3.1. Максаттуу бөлүм
3.1.1. Түшүндүрмө кат
2003

БОЛЖОЛДУУ

ЖББ БББЫБПты ишке ашыруунун максаты
Таяныч-кыймыл аппараты бузулган окуучулар үчүн ЖББ
БББЫБПты

иштеп

чыгуунун

принциптери

жана

мамилелери-1. Жалпы жоболор бөлүмүндө көрсөтүлгөн
Билим берүү

программасынын 6.2. Варианты ар т үрдүү

формаларда ишке ашырылышы м үмкүн:
башка окшош бузулуулары бар окуучулар менен биргеликте,
ошондой эле өзүнчө

класстарда, топтордо же башка билим берүү

уюмдарда.
Зарыл болсо, ТКАБ окуучунун

чөйрөсү жана

жумуш орду

ден соолук чектөөлөрүн үн өзгөчөлүктөрүнө ылайык уюштурулушу
керек.
Билим алуу

керектөөлөрүн

ишке ашыруу үчүн шарттарды

түзүү-системалуу атайын көмөк көрсөтүү милдеттүү болуп саналат.
Негизги

билим берүү программасы (талаптар учурдагы МББС

коюлган),

албетте,

өздөштүрүүсүнө

негизги

көмөк

компетенттүүлүгүн

билим

берүү

көрсөтүүгө

өнүктүрүүгө

программаны
жана

багытталган,

жашоо

түзөтүүчү

иштин

программасы менен колдоого алынат.
ТКАБ окуучуларга жалпы билим берүү программасы боюнча
башталгыч

билим

программасын
аракеттенүүнүн

берүүнүн

ылайыкташылган

өздөштүрүүнү
тармактык

камсыз

формасы

кылуу
билим

болжолдуу
үчүн
берүү

өз

ара

уюмунун

ресурстарын, ошондой эле башка уюмдардын ресурстарын колдонуу
менен ишке ашырылышы мүмкүн.
Таяныч-кыймыл аппараты бузулган

окуучуларга

психологиялык-педагогикалык мүнөздөмө

2004

6.2. варианты боюнча

окуган окуучулардын тобун Таяныч -

кыймыл системасынын бузулуулары бар
коомдук

жөндөмдүүлүктөрүндө

жеңил

таанып бил үү жана
жетишпестиктери

бар,

ортопедиялык каражаттардын жардамы менен кыймылдоочу же өз
алдынча кыймылдоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган, манипулятивдик
ишмердиктин

чектелиши

бузулуулары

жана

менен

ар

коштолгон

кандай

нейросенсордук

деңгээлдеги

дизартриялык

бузулуулары бар балдардын категориясы т үзөт.
ТКАБ учурундагы психикалык өнүгүүн үн артта калуусун көп
учурда андан кийинки а кыл өнүгүүнүн жагымдуу динамикасы
мүнөздөйт. Алар окутууда

чоң кишилердин

жардамын оңой

колдонушат, үчүн жеңил, алар жаңы материалды жетиштүү, бирок
бир аз жай өздөштүрүшөт. Шайкеш түзөтүү -педагогикалык иштин
жардамы менен, балдар көп учурда интеллектуалдык өнүгүүдө өз
курдаштарынын деңгээлине жетишишет.
Ал

эми,

психологиялык -педагогикалык

колдоону

уюштуруунун максаты, аны өнүктүрүүнүн

курч көйгөйлөрүн

туура

процессин

таануу,

өздөштүрүүсүнө
жана

анын

баланын

билим

берүү

туура

даректүү жардамды өз убагында камсыз кылуу

натыйжалуулугуна

динамикалуу

баа

берүү

болуп

эсептелет.
Таяныч-кыймыл аппаратынын бузулуулары бар
окуучулардын билим алуусунун
Таяныч-кыймыл аппараты
билим

алуу

өзгөчө муктаждыктары.

бузулган окуучулардын атайын

муктаждыктарынын

структурасы,

бир

жагынан,

кыймыл сферасынын бузулуулуар менен шартталса экинчи жагынан
психикалык өнүгүүсүнүн

өзгөчөлүктөрү

2005

менен шартталып, окуу

процессинин

өзгөчө

курулушун

аныктап,

билим

берүүнүн

түзүмүндө жана мазмунунда чагылдырыл ат. Ошону менен бирге,
ТКАБ окуучуларга

мүнөздүү

билим алуунун

муктаждыктарын,

бөлүп карасак болот:


Билим берүү аймактарынын мазмуну, ошондой эле жекече иш
процессин

жүзөгө

ашыруу

аркылуу

коррекциялык -

өнүктүрүүчү процесстин үзгүлтүксүздүгүнүн м илдеттүүлүгү;
 Окутуунун

мазмунуна

кадимки

өнүккөн

окуучуларга

багытталган Программада көрсөтүлбөгөн, атайын бөлүмдөрдү
киргизүү талап кылынат;
 балдардын

борбордук

функционалдык

абалын

нерв
жана

системасынын
психикалык

(БНС)

процесстердин

нейродинамикасын (тез алсыроо, иштөө жөндөмдүүлүгүнүн
төмөндүгү, жалпы тонустун ылдыйлыгы ж. б.)

эске алуу

менен өзгөчө мейкиндикти жана убакытты уюштуруу билим
берүү чөйрөсүн камсыз кылуу;
 окутуунун

«айлантуу

жолун»

камсыз

кылуучу

атайын

методдорун, ыкмаларын жана ка ражаттарын пайдалануу (анын
ичинде

атайын

компьютердик

жана

ассистивдик

технологияларды);
 таанып-билүү иш-аракетинин активдүүлүгүн, өзүнө,
турган предметтик жана коомдук дүйнөгө
жана

кызыгууга

курчап
максат

дем берүү;

 борбордук

нерв

жүрүм-турумду

системасынын
коррекциялоого

и шин

жакшыртууга

багытталган,

жана

тийиштүү

дарылоону алууну кепилдик кылуучу комплекстүү коштоо,
ошондой
ордун

эле

эмоционалдык

толтурууга

жана

өнүгүүнүн

жүрүм -турумдук,
2006

жетишсиздигинин
таанып -билүүсүн

өзүн-өзү жөнгө салуусун калыптандырууга багытталган ар
тараптуу атайын колдоо көрсөтүү;
 өз

иш-аракетин

уюштурууга

кыйынчылыктарды түшүнүүгө,

жана

туш

келген

жардамды талап кылуу жана

пайдалануу ыктарын калыптандырууга

багытталган атайын

психо коррекциялык жардам;


социалдык
коомдо

контакттардын
бекитилген

калыптандыруу,

чегин

максималдуу

жүрүм -турумдун

иштиктүү

диалог

жана

кеӊейтүү,

көндүмдөрүн
кызматташтык

ыктарын (эрезеге жеткен адамдар менен, үй -бүлө, курдаштары
менен)

баарлашуу

каражаттарын

өнүктүрүү

жана

калыптандыруу;
 калыптануу жараянында чечүү үчүн билим берүүнүн мазмунун
жана окутуу жөнөкөйлөтүү жана таанып -билүү маселелерди
карап натыйжалуу мүнөзү;


жаңы

кырдаалдарга

"которууга"


билимдерин

жана

көндүмдөрүн

атайын окутуу;

вербалдык жана вербалдык эмес

баарлашуу мүмкүнчүлүгүн

өнүктүрүүдө өзгөчө жардам көрсөтүү;
 Кептин сүйлөө
бардык

жагын коррекциялоо; оозеки кырдаалдардын

спектри

боюнча

аны

колдонуу

мүмкүнчүлүгүн

өнүктүрүү;


үй-бүлөө

жана

аракеттенишүүсүн

билим

берүү

камсыз

кылуу

уюмунун
(ата -энеси

өз

ара
менен

кызматташууну уюштуруу, коомдук активдүү абалда, адеп ахлак жана жалпы маданий баалуулуктарды түзүү үчүн үй бүлө ресурстарынын көбөйүшү).

2007

Психикалык өнүгүүс ү кечеңдеген

окуучулардын бул тобу

үчүн алар үчүн то скоолдуксуз -эркин чөйрө шартын түзүү, атайын
аспаптар менен камсыз кылуу жана өз алдынча ишин уюштурууда
атайын таянычтарга жана иш-аракеттерди уюштурууда конкреттүү
алгоритмдерге муктаж болушат.

3.1.2.Таяныч-кыймыл
жалпы

башталгыч

аппараты бузулган
билим

окуучулардын

бер үүнүн

болжолдуу

ылайыкташтырылган жалпы билим бер үүнүн программасын
өздөштүрүүсүнүн
Инсандык

күтүлгөн натыйжалары
натыйжалар

окуучулардын ар түрдүү чөйрөдө

социалдык мамилелердин калыптанышын жана өнүгүүсүн камсыз
кылуучу жана практика багытталган маселелерди чечүү үчүн зарыл
болгон

коомдук

Инсандык
коомдук

(жашоо)

натыйжаларды
(жашоо)

компетенттүүлүктөрүн
баалоо

биринчи

компетенттүүлүгүн

камтыйт.

кезекте

о куучунун

өздөштүрүүсүн

баалоону

болжолдойт.
Meтапредметтик
универсалдуу
салуучулук

окуу
жана

компетенцияларды

натыйжалар

кыймылдарын

окуучулар

(таанып -билүүчүлүк,

коммуникативдик)
(окуунун

өздөштүргөн

негизин

камтыйт,
түзгөн

алар

жөнгө
өзөктүү

көндүмдөр)

жана

предмет аралык билимдерди өздөштүрүүнү камсыз кылат, ошондой
эле окуу жана жашоо маселелерин

чечүү жөндөмү,

андан ары

БББ ЖББЫБП өздөштүрүү даярдыгын камтыйт.

3.1.3.

Таяныч-кыймыл

башталгыч

билим

аппараты

берүү

боюнча

2008

бузулган
жалпы

окуучу лардын
билим

берүүнүн

ылайыкташылган

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
Кыймыл-таяныч аппаратында бузулуулары бар окуучулардын
БББ

ЖББЫБПты

өздөштүрүү

жыйынтыктарындагы

жетишкендиктеринин динамикасына баа берүүнү
ыйгарымдарынын өнүгүүсүн

жана жашоо

баалоого жол бериш керек.

Инклюзия шартында баланын жашоо ыйгарымдарын учурдагы
абалын

мүнөздөгөн,

Баланын

күндөлүк

жүрүм-турумундагы

өзгөрүүлөрүн жана талдап -иликтөөлөрдүн натыйжаларын баалоо
үчүн, бири бирин толуктап турган
формалар

пайдаланылышы

ар т үрдүү ыкмалар жана

керек (салттуу оозеки жана жазуу

иштери, долбоорлор, практикалык иштер, чыгармачыл иштер, өзү н
талдоо жана баалоо, байкоолор ж.б.).
3.2. Мазмундуу бөлүм
Башталгыч билим берүүнүн баскычында ТКАБ окуучулардын
универсалдуу

окуу

кыймылдарынын

калыптанышын

баалоо

башталгыч мектепте окутуунун аяктоосунда аныкталышы керек.
Универсалдуу

окуу кы ймылдарынын окуу предметт ери

менен байланышы .
Кыргыз/орус тили . таанып-билүүчүлүк, оозеки жана жөнгө
салуу аракеттерин калыптандыруу (синтез, анализ, себеп -натыйжа
байланыштарын түзүү); белгилик жана каймана маанидеги иш аракеттерди

өнүктүрү ү-

кайра куруу - ТКАБ

алмаштыруу,

моделдөө

жана

моделди

ар бир окуучу үчүн акыл -эс жана физикалык

өнүгүү өзгөчөлүктөрүн жана жеке мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу
менен.

2009

Адабий окуу. Жалпы окуу ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүн
түзүү: жеке, оозеки, акыл -эс жана ченемдик (нар к-семантикалык
чөйрөсүндө жана байланыш өнүктүрүү үчүн
жеке

мааниге ээ болгон) -

атайын муктаждыктарды жана ТКАБ

ар бир окуучунун

мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен.
Математика.
аракеттерди

Бардык

өнүктүрүү,

таанып-билүүчүлүк
биринчи

кезек те

жалпы
логикалык

ишжана

алгоритмдик; маселелерди чыгарууда кадамдарын пландаштыруу
окуу иш аракеттерин калыптандыруу;
натыйжасын

айырмалоо;

жагдайды

иш -аракеттин ыкмасы жана
математикалык

моделдөө,

белгилерди жана символдук каражаттарды колдонуу; ТКАБ ар бир
окуучу

үчүн

акыл-эс

жана

физикалык

өнүгүү

жана

мүмкүнчүлүктөрүн жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен - жөнөкөй
жалпы окуу иш-аракеттери сыяктуу маселелерди чечүү ыкмаларын
калыптандыруу.
Айлана-чөйрө. Билим берүү ишинин ичинде

шыктандыруу,

атаандаштык ниетти актуалдаштыруу, демилгелүү жүрүм -туруму
менен жигердүү өз ара аракеттеш үү, оюн мүнөздүү.
Технология. Бул предмет башталгыч мектепте жалпы билим
берүү иш-чаралардын системасын түзүү үчүн таяныч предмети
болуп калат (пландаштыруу, кайра куруу, продуктуларды баалоо,
максаттарды коюу жана аныктоо жөндөмдүүлүгү, натыйжага жетүү
үчүн аракет) – ТКАБ ар бир ок уучу үчүн акыл-эс жана физикалык
өнүгүү жана мүмкүнчүлүктөрүн, жеке өзгөчөлүктөрүн эске алуу
менен.
Универсалдуу

окуу

кыймылдарын

калыптандыруу

программасы жалпы билим берүү программасы боюнча башталгыч
2010

билим берүүнүн ылайыкташылган

болжолдуу программа сынын

негизинде ТКАБ окуучулардын билим алуу муктаждыктарынын
спецификасын эске алуу менен

Уюм тарабынан өз алдынча

иштелип чыгат.
3.2.2. Окуу сабактарынын, коррекциялык - өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын негизги мазмуну
Окуу сабактарынын негизги маз муну
1. Кыргыз / орус тили
Кеп

ишмердигинин түрлөрү

Угуу. Оозеки
сезүү.

Угулуп

баарлашуу кырдаалдарын жана максаттарын аӊдап жаткан

кепти

тексттеги угуп жаткан

жетиштүү

кабылдоо.

Берилген

маалыматты түшүнүү, суроолорго жооп

аркылуу анын мазмуну билди рүү.
Сүйлөө. Коммуникативдүү милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн
баарлашуунун
каражаттарын

максаттарына
тандоо.

жана

Оозеки

шарттарына
кептин

практикалык түрүндө

өздөштүрүү. Окуу

оозеки

монологдук

баяндоонун

(сүрөттөө,

баяндоо,

ой

жүгүртүү).

ылайык

диалог

формасын

милдетине ылайык

практикалык
Окуу

тил

жана

өздөштүрүү
күнүмдүк

кырдаалдарда сөз этикетинин эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу,
коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Орфоэпиялык ченемдерди жана туура интонацияны сактоо .
Окуу.

Муундук

окуу көндүмдөрүн калыптандыруу (үндүү

тыбышка багыт алуу). Жылмакай муундук окуу жана баланын
жекече ченине ылайык ылдамдык менен бүтүн сөздөрдү окуу.

2011

Сөздөрдү, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү жана кыска тексттерди
түшүнүп

окуу. тыныш белгилерине ылайык басым жана тыным

менен окуу. Кыска

тексттердин

жана ырлардын материалында

маалымдар жана көркөм окууну өнүктүрүү. Текстте берилген ачык
маалыматты табуу. Текстте камтылган маалыматтын негизинде
жөнөкөй тыянактарды түзүү. Текстте камтылган маалыматтарды
жалпылоо.
Жазуу.

Сабаттуулук

системасында тамгаларды, муундарды,

сөздөрдү, сүйлөмдөрдүн айкалыштарын
түрү үчүн коюлган
тыкан жазууну
өздөштүрүү.

жазуу. Окуу ишинин бул

гигиена лык талаптарды эске алуу менен так,

өздөштүрүү

Колдордун

гигиеналык талаптарды

эркин кыймылдарын жана манжалардын

моторикасын өнүктүрүү.
багыт алуу ыктарын

жазуудагы
Такта

мейкиндигинде жана баракта

өнүктүрүү. Айтылышы

менен

жазылышы

карама-каршы келбеген сөз жана сүйлөмдөрдү айтуу менен жазуу.
Жазылган текстти текст -образ менен салыштыруу, муундап окуп
салыштыруу.
(сүйлөм

Сүйлөмдөрдү

аягында

чекит

жазууда эрежелерге тиешелүү каттоо

башында

баш

тамга).

Адамдардын

аттарын баш тамга менен жазуу көндүмүн калыптандыруу. жазууга.
Тамга

эмес

графикалык каражаттардын милдетин түшүнүү:

сөздөрдүн ортосунда мейкиндик, ташымал белгиси. Сөздөр жана
сүйлөмдөр. Сөздү

талдоо үчүн материал, изилдөөнүн объектиси

катары кабыл алуу. .

Белгилүү

эрежелер боюнча

көчүрүп жазуу. Уккан жана окуган текстти
жазып баяндоо.
тексттерди

Балдар

түзүү

угуп, окуп

мазмунун кыскача

үчүн кызыктуу темалардагы чакан өздүк

(таасирдин

негизинде,

адабий

чыгармалар,

сүрөттүк окуялар, сүрөттөр сериясы, видеожазманын үзүндүсүнүн
негизинде ж.б.).
2012

Сабатт уулукка окут уу .
Фонетика. Кеп тыбыштары. Сөздүн
маанисинин

тыбыштык түзүмү менен

биримдигин сезүү. Сөздөгү

тыбыштардын санын,

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

айырмачылык,

басым

түшкөн

жана

түшпөгөн

жумшак жана каткалаӊ үнсүздөр.

сүйлөөнүн

минималдуу

бирдиги

катары.

Сөздөрдү

муундарга бөлүштүрүү. Басым ордун аныктоо.
Графика.

Үн

жана

тыбыштын турумдук

тамганын

ортосунда

белгиси катары

айырма.

Тамганы

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү

катары.

е,

ё,ю,я тамгаларынын функциялары. Ичкертүү белгиси мурунку үнсүз
тыбыштын жумшактык

белг иси катары. тамгалардын тизилүү

катары.
Жазууда
Сөздөрдө

ажыратуу

жумшартуу

белгисин

тыбыштык жана тамгалык курам

йоттошкон тагалардын
графикалык

жана

колдонуу.

мамилесин түзүү;

жазылышы жана айтылышы. Тамга

каражаттарды

колдонуу:

сөздө рдүн

эмес

ортосунда

мейкиндик, ташымал белгиси, абзац. Кыргыз/орус алфавити менен
таанышуу. Алфавитти
тизмегин билүү.
жайгаштыра

билүү: тамгаларды

туура атоо, алардын

Баш тамгасы менен сөздөрдү алфавит боюнча

билүү.

Сөз

курамы (морфоэмика). Сөз бөлү ктөрү

жөнүндө жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун
бөлүү.

Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.

сөздөр, тектеш, сөздөр түшүнүгүн

өздөштүрүү.

Сөздү

боюнча тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор

2013

Уӊгулаш
түзүмү
боюнча

алфавит менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү
таба билүү, алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү
(мисалы: фамилиялар, аттар)
Орфография.

Сабаттуу жазуу эрежелери менен таанышуу жана

аларды колдонуу: сөздөрдүн өзүнчө жазылышы;
энчилүү аттардагы баш тамгалар;

сүйлөм баш ында,

муун боюнча ташымал; тыныш

белгилерин колдонуу;
Кепти өнүктүрүү . Текстти өз алдынча үн чыгарып окууда
аны угууда түшүнүү. Сюжеттик сүрөттөр
материалдары, сабактар,

жана

сериясы, өздүк оюндар

байкоо боюнча анч а чоң эмес баяндоо

мүнөздөгү тексттерди түзүү.
Кепт ин граммат икалык
I.

Тилдин

т үзүмүн калыпт андыруу
негизги

грамматикалык

мыйзамченемдүүлүктөрүн практикалык өздөштүрүү
Практикалык

грамматикалык

жалпылоо.

Сүйлөмдөрдү

түзүү. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы байланышты аныктоо,
сөз айкаштарын сүйлөмдөрдөн тандоо.
Сүйлөмдөн эмне жөнүндө, ким жөнүндө кеп болуп жатканды
билдирген

сөздөрдү

суроолорго

жооп

белгилерди
бириктирүүчү

бөлүп

көрсөтүү.

берүүчү

объекттерди ,

билдирүүчү
ким?

Ким?

сөздөрдү

эмне?,

кандай?,

Эмне?

деген

иш-аракеттери

жана

айырмалап,

кайда?

Эмне

аларды
кылат?

суроолоруна жооп берүү. Сөз айкаштарынын баштапкы сан атооч
мүчөлөрү боюнча аныктоо
санды

айырмалоо.

Этиш

бир, бирөө.

Жекелик

жана көптүк

чактарынын түрлөрүн бөлүп

кылды? эмне кылат? эмне кылып жатат? деген
2014

эмне

суроолор боюнча

аныктап, аларды

учур чак,

өткөн чак, келээр чак

терминдери

менен белгилөө.
Сөздөргө суроону туура коюу, жана алар боюнча предметти,
иш-аракетти,

предметтин

абалын,

мейкиндигин,

убакытын,

сапатын, белгисин, көрсөтүүчү сөздөрдүн аныктамасын

белгилөө

үчүн суроолордун туура жазуу.
Улама мүчөлөрдүн

жардамы менен

уюшулган этиштик

сөз

айкаштарын түзүү. Кандай? деген суроого жооп берг ен сөздөрдү
айырмалоо.

"зат", "иш-аракет", "белгиси" деген

түшүнүктөргө

алып келүү, андан кийин "сөз түркүмдөрү" деген жалпы түшүнүктү
өнүктүрүү.

"зат атооч",

этиштердин мезгил
өздөштүрүү.

"этиш", "сын атооч" менен таанышуу,

менен өзгөрүшүн

Зат

атоочтордун

байкоо, "жактоо" те рминин
грамматикалык

түрлөрүнүн

өзгөрүшүнө жараша сүйлөмдүн маанисиндеги өзгөрүүлөрдү байкоо.
"жөндөлүш" түшүнүгүн өздөштүрүү.

Зат

атоочтун

жөндөлүш

типтерин өздөштүрүү. "зат атооч", "сын атооч", "ат атооч", "этиш",
"тактооч" терминдерин акырындык менен киргизүү.
Ким? Эмне? Эмне кылып жатат? суроолору боюнча жөнөкөй
сүйлөмдүн

түзүлүшүн

структураларды

өздөштүрүү.

өздөштүрүү:

көпчүлүк

татаал
аныктооч,

синтаксистик
мейкиндик,

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

сүйлөмдүн

Өздөштүрүлгөн

жалпы

колдонулган

материалдын чегинде

түрлөрүн

өздөштүрүү.

өз алдынча сабаттуу кепке

ээ болуу.
«Зат

атооч»,

«этиш»,

«сын

атооч»

терминдери

менен

таанышуу.
II. Грамматиканы

өздөштүрүү жана туура жазуу тууралуу

маалымат
2015

Фонетика жана орфоэпия. Үндүү жана үнсүздөр, аларды
айтуу

ортосундагы

үнсүздөр,

жумшак

түгөйлөш

жана

айырмачылык.
жана

Жумшак

каткалаң

түгөйлөш

эмес

жана

үнсүздөрдү

тыбыштарды

жумшактыгы боюнча аныктоо.

каткалаң

айырмалоо,
үнсүздөрдүн

Басым, сөздө басым

үндүүлөрдү табуу. Сөздөрдү

муундарга бөлүү.

сапаттык мүнөздөмөлөрүн аныктоо.

түшкөн

Тыбыштардын

Тыбыштарды

жана сөз

айкаштарын үндөрдүн кыргыз/ орус адабий тилинин ченемдерине
ылайык
е,

так айтуу. Сөздөрдү фонетикалык талдоо.
ё,

ю,

белгилөө.

я

тамгалары

И

менен

менен
й

үнсүздөрдүн

жумшактыгын

тамгаларынын/тыбыштарынын

айырмачылыктары. Жумшартуу белгиси сөздүн аягында
ортосунда,

жана

үнсүздөрдүн жумшактыгын көрсөтүп турганы. Басым.

Басым бар жана жок муундарды айырмалоо. Жупташкан жана
каткалаӊ үнсүздөр. Аларды тамгалар менен белгилөө.
үнсүздөр сөз аягында.

Каткалаӊ

кош үнсүздөр жөнөкөй сөздөрдө. Ажыратуу

белгиси. Кош үнсүздөр.
Графика.

Үн

жана тамганын ортосунда айырма. Тамганы

тыбыштын турумдук

белгиси катары

өздөштүрүү. Үндүүлөр -

үнсүздөрдүн жумшартуу же каткалаӊдоо көрсөткүчү катары. Тамга
эмес

графикалык

сөздөрдүн

каражаттардын

ортосунда

Тамгалардын

мейкинд ик,

функцияларын
ташымал

тизилүү катары. Алфавитти

тамгаларды

Сүйлөмдүн

аягында

Адамдардын аттары

колдонуу
суроо

сөздүктөр,

жана

илеп

белгиси,

абзац.

билүү: алардын

тизмегин билип, тамгалары туура атоо. Алфавит
баруу,

колдонуу:

менен иш алып

китеп,

каталогдор.

белгилери

(таанышу у).

шаарлар, айыл -кыштактар, дарыялардын

аттарын баш тамга менен жазуу.
2016

Морфология. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат: зат
атооч,сын атооч, тактооч, этиш. Өз алдынча жана кызматтык сөз
түркүмдөрү. Зат

атооч. Анын кепте колдону лушу жана мааниси.

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

атоочун саны, сан боюнча өзгөрүшү. Зат

атоочун жекелик саны. Зат
боюнча өзгөрүшү.
өзгөрүшү. Зат

Зат

атоочун жекелик саны, жөн дөмө

атоочун

1,2,3 -жагы

атоочун жөндөмөсүн аныктоо. Зат

саны, көптүк саны боюнча өзгөрүшү. Зат

боюнча боюнча
атоочун көптүк

атоочу морфологиялык

талдоо.
Сын атооч. Сын атоочту

кепте колдонуу,

жана анын

мааниси. Сын атоочко берилүүчү суроолор. Сын атоочтун зат
атоочун менен айкашууда саны, жөндөмө

боюнча өзгөрүшү. Сын

атоочту морфологиялык талдоо.
Ат атооч.

Ат атооч жөнүндө жалпы түшүнүк.

Жекелик ат

атоочтор, кепте пайдалануу жана мааниси. Жекелик ат атооч тор: 1,
2, 3-жак жекелик жана көптүк түрлөрү. Жактама

ат атоочтордун

жөндөлүшү. Кепте ат атоочту туура пайдалануу (мен, менде,ал,аны,
анда, ал үчүн). Этиш. Анын мааниси жана кепте колдонуу. Этишке
берилүүчү суроолор. Этиштин белгисиз
түшүнүк.

түрү жөнүндө жалпы

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

жооп берүүчү этиштерди айырмалоо. Этиштин чактары: өткөн чак,
келээр чак, учур чак.
жана сан

Этиштин өткөн чак, келээр чагынын жак

боюнча өзгөрүшү. Этиштин

I

жана

II жагы боюнча

жакталышы (практикалык билүү), аныктоонун ыкмалары.
морфологиялык талдоо.

2017

Этишти

Уӊгу.

Сөздүн

алдына келүүчү аффикс

(орус

тилинде).

Кепте көбүнчө колдонулуучу уӊгул ар менен таныштыруу. Алардын
милдети: зат атоочтун жана ат атоочтун жөндөмө формаларын
түзүүсү.

Сөздүн алдына жалгануучу аффикс

(приставка)менен

предлог ортосундагы айырмачылык.
Лексика.
Тексттеги
менен

Маанисин тактоону талап кылган сөздөрдү табуу.

сөздөрдүн маанисин аныктоо жана сөздүк жардамы

маанисин тактоо.

сөздөр. түз жана каймана
Синонимдерди
жүргүзүү.

Сөз

Бир

маанилик жана көп маанилик

маанидеги сөздөр

жана антонимдерди

жөнүн дө түшүнүк.

кепте пайдаланууга

байкоо

курамы (морфоэмика). Сөз бөлүктөрү жөнүндө

жалпы түшүнүк. Сөздө уланды мүчөлөрү менен уӊгусун бөлүү.
Уӊгу, түпкү тамыры жөнүндө жалпы түшүнүк.
тектеш, сөздөр түшүнүгүн

өздөштүрүү.

Уӊгулаш

Сөздү

тандоо. Сөздүктөр, маалымдамалар, каталогдор

сөздөр,

түзүмү боюнча
боюнча алфавит

менен иштөө. Баш тамга боюнча сөздүктөрдөн сөздөрдү таба билүү,
алфавиттик тартип боюнча сөздөрдү жайгаштыра билүү.
Синтаксис. Сүйлөмдү, сөз айкаштарын, сөздөрдү айырмалоо.
Мааниси

менен байланышкан сөз айкаштарын белгилөө, үйрөнгөн

грамматикалык түрлөрү менен сөз айкаштарынан сүйлөм түзүү,
жана аны жайылтуу. Максатын билдирүү боюнча сүйлөмдөрдүн
бөлүнүшү:

суроолуу,

илептүү,

жай

эмоционалдык түс (интонация) берүү.
сөздөрдү

сүйл өмдөр.

Ойго

Сүйлөмдөгү маанилүү

баса белгилөө.

Орфография жана пунктуация.

Орфографиялык сергектикти

калыптандыруу. Орфографиялык сөздүктү колдонуу.
эрежелерин колдонуу.
2. Кепти өнүктүрүү.
2018

Туура жазуу

Сөздүктү
билдирген

тактоо

сөздөр.

жана

Заттарды,

байытуу.

Буйрук,

иш -аракеттерди,

тапшырманы

алардын

орду,

багыты, убактылуу мамилелер, заттардын сапаты жана айланадагы
иш-аракеттерди билдирген
ишмердүүлүктүн

сөздөр.

түрлөрү,

Жаныбарлардын балдарын,

кесиптер

менен

адистиктердин,

жаныбарлардын, материалдарды, теманы мүнөздөгөн

заттарды

билдирген сөздөр.
Заттардын түсүн, белгилерин салыштырган сөздөр, сезимтал
жана

адеп -ахлактык жана этикалык баа берүү, адеп -ахлактык

түшүнүктөр, каймана мааниде, образдык маанидеги сөздөр.
Байланыштуу кепти өнүктүрүү . Баарлашуу кырдаалын сезе
билүү: кайда ким менен, эмне максат менен

баарлашууну ишке

ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти практикалык өздөштүрүү. Өз
пикирин

билдирүү.

Окуу

кырдаалдарында

жана

күнүмдүк

баарлашууда кеп этикетинин эрежелерин өздөштүрүү (саламдашуу,
коштошуу, кечирим, ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп а р кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

2019

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо ,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, берилген
тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

ж ана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение

жана дилбаян жөнүндө түшүнүк. Алардын түрлөрү

менен таанышуу. Тандалма жана так баяндамалар, дилбаяндын
элементтери менен баяндамалар;

сүрөттөө дилбаяндары, повесть -

дилбаяндар, ой -жүгүртүү дилбаяндары.
8. Адабий окуу.
Окуу жана кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү
Сүйлөө

ишинин

жаратуучусу

катары

образын"

түшүнүүнү;окуучулардын

окуучулардын,

жеке

сезүү

каармандын тагдырына көз салуу аркылуу окуучунун
багыт

алуусун

каармандарын

калыптандыруу;адабий

системасына
инсандык

чыгармал ардын

сезимдик натыйжалуу аныктоо аркылуу "Мен -

образын" салыштыруу
таанып

"Мен -

негизинде өзүн -өзү аныктоо жана өзүн

билүү;жаратылышты

сүйүү

сезими;каармандардын

аракеттеринин мазмунун жана маанисин аныктоо аркылуу, адеп ахлактык жактан баа бер үү;дүйнө жана кыргыз көркөм маданияты
менен

таанышуунун

негизинде

сулуулук

жана

эстетикалык

сезимдерин иштеп чыгуу;каармандардын аракеттеринин мазмунун
жана

маанисин

аныктоо

аркылуу,
2020

адеп -этикалык

жактан

баа

берүү;окуялардын

сүрөттөрүн

жана

каармандард ын

иш-

аракеттерин оозеки маалыматтарды алуу аркылуу моделдөө (кайра
түзүү);баарлашуу

максаттарын,

анын

ичинде

угуучунун

өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, аудио -визуалдык каражаттарын
пайдалануу аркылуу конкреттүү кепти эрктүү жана көркөм куруу;
окуялардын жана каармандардын иш -аракеттеринин логикалык
себеп-

ырааттуулугун

түзүү;

олуттуу

жана

кошумча

маалыматтарды бөлүү менен адабий чыгарманын планын куруу;
билимдерди

түзүмдөштүрүү; өз оюн жана эркин позициясын

иштеп чыгуу;
кабылдоо;

көркөм жана билим берүү тексттери н мазмундук
билдирүүлөрдүн

ар

кандай

түрлөрүнөн

олуттуу

маалыматтарды бөлүү (биринчи кезекте тексттерден); Окулган
чыгармаларды жана башка

иштерди талкуулоодо

өнөктөштөр

менен кызматташуу.
Окуу.
Үн

чыгарып окуу. Муундук

акырындап өтүү
текст

таанууга

окуудан бүтүн сөздө рдү окууга

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),
мүмкүнчүлүк

берүү

акырындык менен көбөйтүү. Тыныш

менен

ылдамдыгын

белгилерине ылайык басым

жана тыным ченемдерин сактоо менен окуу.
басым менен белгилеп окуу,

окуу

Тыныш белгилерин

эрежелерин окуу. интонация -релиз

менен сүйлөмдөрдү окуу. Ичинен окуу. Ичинен окуп, чыгарманын
маанисин түшүнүү (

көлөмү жана жанр жагынын жеткиликтүү

чыгармалар колдонулат). Тексттен
жөндөмү. Тексттин

ар ка ндай түрлөрү менен иштөө. Тексттин ар

кандай түрлөрү жөнүндө
илимий-популярдуу,
түрлөрүнүн

керектүү маалыматты табуу

максатын

жалпы түшүнүк алуу: көркөм, окуу,

аларды

салыштыруу.

аныктоо.
2021

Элдик

Тексттин

фольклордук

бул

текстин

өзгөчөлүктөрү .
практикалык

тексттерди

өздөштүрүү.

сүйлөмдөрдөн
Китепти

аты

айырмалоону

жана

көркөмдөлүшү

боюнча мазмунун болжолдоо.
Тексти өз алдынча
аларды атоо.

мааниси жагынан бөлүктөргө бөлүү,

Маалыматтын

ар кандай түрлөрү менен иштей

билүү. Жамааттык талкууга катышуу: суроолорго жооп бере би лүү,
тема боюнча жолдошторунун сөздөрүн уга билүү, аӊгеме учурунда
текстти колдонуу

аркылуу толуктоо. Көркөм

жана маалымдоочу

материалдар менен иштөө.
Библиографиялык

маданият .

Китеп

искусствонун

өзгөчө

түрү катары. Китеп зарыл болгон билимдердин булагы катары.
Китеп

окуу,

көркөм,

справочная.

Китептердин

элементтери:

мазмуну, баш сөзү, башкы бет, аннотация, иллюстрация. Китептеги
маалымат түрлөрү: илимий, көркөм (тышкы көрсөткүчтөр таянуу
менен китептер, маалымдоочу материал).
Китептердин

типтери

(ба сылмалардын):

китеп -чыгарма,

жыйнак-китеп, сочинениелер -жыйнагы, маалымат басылмалары
Окулган
турумуна

материалдын

түрткү

ченемдер жагынан

болгон

мазмуну,
нерселерди

баатырлардын
түшүнүү,

адеп

билүү.

моралдык

талдоо иштери. «Мекен» түшүнүгүн сезүү, ар

түрдүү элдердин адабий элдик чыгармаларындагы
каармандардын,

жүрүм -

өлкөнү

Чыгармалардын

сүйүү

түшүнүктөрдүн окшоштугун

баатырларынын

Тексттердеги каармандарды,

идеялардын,
мүнөздөмөсү.

окуяларды мүнөздөгөн

сөздөрдү

жана сөз айкаштарын табуу. К аармандардын жүрүм -турумун талдоо
(окутуучу менен), тамга иш жүйөлөрү баяндалат. Каармандардын

2022

аналогия

боюнча

же

тескерисинче

салыштыруу.

каармандарга мамилесин текстти талдоонун негизинде
Баатырдын, каармандын

Автордун
аныктоо.

мүнөздөмөсү. Баатыр дын

мүнөзү

портрет, иш-аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши. Көркөм
тексттин

ар кандай түрлөрүн өздөштүрүү: толук, тандап жана

кыска ( негизги идеялары).
Берилген

текстти

айтып

берүү

мүнөздөмөсү (каарман жөнүндө
берүүчү

негизги

сөздөрдү

:

чыгарма

каарманынын

аӊгеме түзү үгө мүмкүнчүлүк

тандоо),

(тексттен окуянын орду жөнүндө

окуянын

ордун

сүрөттөө

аӊгеме түзүүгө мүмкүнчүлүк

берүүчү негизги сөздөрдү тандоо). Окуу, илимий -популярдуу жана
башка тексттер менен иштөө.

Окуу, илимий -популярдуу жана

башка тексттердин өзгөчөлүктөрүн аныктоо.
Текстти бөлүктөргө бөлүү, микротемаларды аныктоо, өзөктүү
жана таяныч сөздөр.
Текстти өзөктүү жана таяныч сөздөргө, моделге, схемаларга
таянып айтып берүү. аныктоо.

Текстти

толук

жана

кыскача

айтып берүү. (тексттин мазмунундагы негизги ойду бөлүү менен).
Сүйлөө (оозеки байланыш маданият ы)
Диалогду
баарлашуунун
алдынча

жооп

кептин түрү катары
өзгөчөлүктөрү:
берүү,

жана

кабыл алуу. Диалогдогу

суроолорду
текст

боюнча

түшүнүү,

аларга

суроолорду

өз

берү ү;

маектештин сөзүн бөлбөй, кунт коюп угуу жана сылыктык менен
талкууланган маселе
көркөм,

боюнча өз ой -пикирин айтуу (окуу тексти,

илимий -таанып

билүүчү

текст).

Окуудан

баарлашуу шартында сөз этикеттин эрежелерин колдонуу.
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тышкаркы

Сөз

менен

иштөө

(сөздүн

түздөн -түз

жана

каймана

маанилерин, жана бир нече маанилерин таануу), активдүү сөз
байлыгын

активдештирүү.

Жазуучунун
суроого

Монолог

оозеки

текстине таянып, сунушталган тема

жооп

түрү

(формасы)

боюнча

чакан

Тексттеги негизги ойду билдирүү. Окуу жана
өзгөчөлүгүн эске алуу менен уккан
айтып

кеп

берүү.

Таасирлерди

катары.

боюнча, же

монолог

айтуу .

көркөм тексттин

же окуган тексттин мазмунун

баяндамада (сүрөттөмө, аргумент,

баяндоо)

(тиричилик, өнөр ишинен, көркөм чыгармадан) айтып

берүү. Өз

аӊгемесинин планын куруу. Монолог билдирүүсүндөгү

өзгөчөлүктөрдү

эске алуу менен тил көркөм (синоним, антоним,

салыштыруу) каражаттарын тандоо жана колдонуу. Чыгарманын
мазмуну

баш атына туура келиши (теманын чагылышы, окуянын

орду, каармандардын мүнөзү)
темадагы

көркөм каражаттарды берилген

мини -сочинениелерде,

аңгемелерде

пайдалануу

(салыштыруу).
Балдардын окуу чөйрөсү
Ата-мекен адабиятынын классикалык чыгармалары, балдар
адабиятынын классикалык чыгармалары, психикалык
кечеӊдеген

к енже

мектеп

окуучуларынын

кабыл

өнүгүүсү
алусуна

жеткиликтүү заманбап ата мекендик жана чет өлкөлүк адабияттын
чыгармалары.

Китептердин

укмуштуу жоруктар жөнүндө,

ар

кандай

түрлөрү:

тарыхый,

илимий -популярдык, маалыматтык -

энциклопедиялык адабият; балдар үчүн мез гилдүү басылмалары
(тандоо аркылуу). Балдар үчүн окуунун негизги темалары: ар башка
элдердин фольклордук чыгармалары, мекен, жаратылыш, балдар,
жаныбарлар, эмгек, туура менен туура эмес, жакшы жана жаман
иштер жөнүндө чыгармалар, күлкүлүү чыгармалар.
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Адабий пропедевтика

(иш жүзүндө өздөштүрүү), көркөм

адабий кептин маанисин аныктоо, тексттин

наркын аныктоо үчүн

(мугалимдин жардамы менен) көркөм сөз каражаттарын билдирүү:
синоним, антоним, салыштыруу.
Адабий түшүнүктөрдөн
(айтып

берүүчү),

сюжет,

багыт алуу: көркөм чыгарм а, автор
тема;

чыгарманын

каарманы,

анын

портрети, кеп, кылык -жоруктары, ойлору; жазуучунун каарманга
болгон мамилеси. Проза жана поэтикалык сөз, таануу, айырмалоо,
поэзиянын

өзгөчөлүктөрүн

бөлүү

(ритм,

уйкаштык).

Фольклор

жана автордук көркөм чыгармалар (айырмалоо). Чыгармалардын
жанрдык түрдүүлүгү. Кичине

элдик формалар (бешик ырлары,

балдар ырлары, накыл сөздөрү, жаңылмачтар, табышмактар)
таануу,

айырмалоо,

негизги

(жаныбарлар

жөнүндө,

Жомоктун

көркөм

(композиция).
жанрлары

маанисин

турмуштук,

аныктоо.

с ыйкырлуу

өзгөчөлүктөрү:

Жомоктор
жомоктор).

лексикалык,

курулуусу

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

жөнүндө

негизги

түшүнүк,

курулуш

каражаттарынын өзгөчөлүктөрү. Окуучулардын
аракеттери

-

(адабий

чыгармалардын

жана

сөз

чыгармачыл иш -

негизинде)

окуучулардын

чыгармачыл иш-аракетинде адабий чыгарманын текстти чечмелөө:
ролдор менен окуу, инсенировка, драматизация; оозеки сөз менен
сүрөттөө, өзгөртүлгөн текст менен иштөөнүн ар кандай жолдору,
жана аларды пайдалан уу (себеп-белгилөөчү байланыштарды, иш чаралардын
сактоо);

тизмеги:

сочинение

иш -аракеттерди
элементтери

ишке

менен

ашырууга

планды

изложение,

адабий

чыгармага негиздеп өз текстин түзүү (окшоштук боюнча текст),
сүрөттөрдүн

чыгармага иллюстрациялоонун нег изинде же жеке

тажрыйбанын негизинде көркөм сүрөттөлүштөрүн түзүү,
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Баарлашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким менен, эмне максат
менен

баарлашууну ишке ашыруу. Диалог түрүндөгү кепти

практикалык

өздөштүрүү.

кырдаалдарында
эрежелерин

жа на

Өз

пикирин

күнүмдүк

өздөштүрүү

билдирүү.

баарлашууда

(саламдашуу,

кеп

Окуу

этикетинин

коштошуу,

кечирим,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайрылуу).
Суроолорго оозеки жана жазуу жүзүндө так жана толук жооп
берүүнү өздөштүрүү. Оозеки
диалогун түзүү.

жана жазуу түрүндө суроо -жооп

Кептин ар кандай түрлөрүн колдонуп ар кандай

тема боюнча оозеки монолог айтууну иш жүзүндө
(баяндоо, сүрөттөө). Сюжеттик сүрөткө
баяндоо мүнөзүндөгү

өздөштүрүү.

суроолордун жардамы

окуяларды түзүү жана жазуу (суроолор,

сүйлөмдөр түрүндө); даяр

план менен сюжеттик окуя түзүү

(суроолор,

түрүндө).

жай

элементтерин

сүйлөмдөр

Аӊгемелерге

сүрөттөө

киргизүү. Окуу материалдары менен оозеки жооп

түзүү (окуу жана ишкер тилинин спецификасы).
Текст.

Тексттин

белгилери.

маанилик биримдиги. Тексттин наамы.

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

Тексттеги

сүйлөмдөрдүн

тизмеги. Тексттин (абзацтардын) бөлүктөрүнүн тизмеги. Тексттин
түзүлүшү боюнча ар тараптуу иш: наам коюу, сүйлөмдөрдүн,
тексттин бөлүктөрүнүн
Берилген текстке план
Текст

түрлөрү:

(абзацтардын) тартиби.

Текст

планы.

түзүү.

баяндоо,

сүрөттөө,

ой

жүгүртүү,

алардын

өзгөчөлүктөрү. Кат жана куттуктоо стилдери менен таанышуу.
Өз текстин жана так, туура, жана жазуу кебинин көркөмдүүлүгүн,
байлыгын, эрежелерин эске алуу менен туура түзүү, б ерилген
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тексттерди

тууралоо;

тексттерде

синоним

жана

антонимдерди

колдонуу.
Изложение жана баян жөнүндө түшүнүк. Мугалимдин жетекчилиги
алдында, жамаат менен чогуу

даярдалган план боюнча изложение

жазуу. Сүрөт жана сүрөт сериясы боюнча толук жана так бая н
жазуу (сочинение).
Окуучулардын

чыгармачыл

чыгармалардын

негизинде)

ишмердүүлүгү

окуучулардын

адабий

(адабий
чыгарманын

текстин чыгармачыл чечмелөө: ролдор менен окуу, инсценировка,
драмалаштыруу, ооз эки сөз менен сүрөт, бузулган

текст

менен

иштөөнүн ар кандай жолдору жана колдонууга киргизүү (себеп мамилелерди

түзүү,

иш -чаралардын

тизмеги:

иш -аракеттерди

жүзөгө ашыруу); курамын элементтери менен берүү, өз алдынча
текст

негизинде

көркөм

түзүү

(окшоштук

боюнча,

текст),

сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүнүн көчүрмө лөрү, буюмдун мисалдарды
бир катар же жеке тажрыйбасын, көркөм окуу чыгармалардын
негизинде,

окулган

адабий

чыгармалардын

негизинде

диафильмдердин жана мультфильмерди түзүү.
Оозеки кептин айтуу жагын калыптандыруу
Дем

алууну өз алдынча бөлүштүрүү, ок ууда синтагмаларды

токтоп бөлүү, текстти айтып берүүдө,
басым сактоо,

сөздүн өзгөрүшүнө жараша

өзүнүн жана жолдошторунун каталарын аныктоо,

аларды тууралоо.
Кепт ик дем алуу .
айкаштарынын

жана

Чогуу

айтуу,

сүйлөмдөрдүн

дем чыгаруу, муун, сөз,
саны ,

дем

баса

зарыл

синтагмаларды токтоп бөлүү

(тууроо менен , тааныш сөз

айкаштары

үлгү

менен

өз

алдынча,
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боюнча).

Текстти

окуп

жатканда, айтып берүүдө синтагмаларды

токтоп туура бөлүү,

текстти жаттап айтуу учурунда, өз алдынча кепте.
Үн. Үндүн күчүн сөз басымы менен байланыштуу

өзгөртүү,

катуулугун,

бийиктигин (туурап жана өзү билип). Үндүн

күчүн,

катуулугун,

бийиктигин суроолуу же илептүүлүгүнө

карата

өзгөртүү. маектешинин муктаж болгон алыстыгына жараша үн
бийиктигин жана күчүн өзгөртүү т ынч (катуу, тынч, шыбырап)
суроолуу
ылайык.

же

илептүүлүгүнө

Логикалык

байланыштуу,

логикалык

басымга

басымды суроолор жана жоопторго ылайык

(өз алдынча жана туурап, мугалимдин тапшырмасы боюнча, негизги
сөздү суроолор жана жооптор менен). Диалогдо,
жаттаган ырларда логикалык басымды сактоо.

т ексттерде,

Сөздүн формасын

басымды өзгөртүү аркылуу (кол - колдор).
Тыбышт ар жана алардын айкалышт ары .

Тыбыштар туура

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

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

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

турумдук жумшартып (кнопка,

ажыратуу белгисинен

кийин; р, ф, х, б, д;

н, х, н, ф, сөздүн аягында.
тыбыштарды
айтылышын

айтуу.

жазган); к, с, ш; я, е, ю, ё
жумшак үнсүздөр

Туурап жана өз алдынча

Өздөштүргөн тыбыштарды

коррекциялоо.

тыбыштардын айтылышын

Артикуляциясы
тактоо. Үндүү

м,

жумшак
туура эмес

бирдей

болгон

тыбыштардын сөздө

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

жумшак жубун);

Үнсүз

айтылышын айырмалоо (ышкырык, каткалаӊ,
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тыбыштардын сөздө
жумшак ж.б.)

Сөз.

Сөздөрдү сүрөттөрдү пайдалануу менен, мугалимдин

жардамы менен,

графикалык белги боюнча, ыргак боюнча, үлгү

боюнча кайра айтуу Сөздөрдү тиешелүү ыргактарына туура тандоо.
сөздөрдүн

бирге

туура

айтылышын,

үн

түзүмүнө

ылайык

нормалдуу бийиктиги, темпин, үн күч үн, сөздөрдүн ритминин жана
ритмикалык контурун тандоо. Сөздөрдү түзүмүнө ылайык, тааныш
сөздөрдү,

басымына

жана

башка

ченемдерине

өздөштүрүү. «Муун, басым» жөнүндө түшүнүк.
муундук сөздөрдөн муун санын аныктоо;
Үндүү жана үнсүздөрдү

бөлүү;

жараша

Эки, үч, төрт, беш

муун ба сымын аныктоо.

үнсүздөрдү жумшак жана

каткалаӊдарга бөлүү. Кепте орфоэпия эрежелерин сактоо.
Фраза.

табигый

айкаштарынын
же илептүү

ылдамдык

айтуу; айтылыш

боюнча сөздөрдүн жана сөз
темпин өзгөртүү: жай, суроолуу

(коштоп жана чагылдырып). окуп жатканда текстти

жай, суроолуу же илептүүлүгүнө жараша туура айтып берүү.
Маекке

(чагылдырып жана

сөздөрдүн

жана

интонациянын

сөз

өз алдынча) мүнөздүү темп менен

айкаштарынын

айтылышы.

бардык түрлөрүн колдонуу.

Диалогдо

Эркин

сүйлөөнү

камсыз кылуу. Көркөм ыр, адабий үзүндү окуп берүү. Тыбыштарды
жалгыздатып айтуу; мугалимдин артынан муундарды, сөздөрдү
кайталоо;

муундарга, сөздөргө

киргизүү;

Сөздөрдү берилген тыбышка жараша туура тандоо ;

сөздөрдөн

сөз

айкаштарынын,

тексттерди

окуу;

сүрөттөрдү

атоо;

калтырылган тыбыштарды
сүйлөмдөрдүн

табышмактардын
сүрөттөр

тууралуу

түзүү;

ырларды,

жандырмагын
суроолорго

жооп

табуу;
алуу;

Сүрөттөгү сөз жана сүйлөмдөрдү толуктоо; таблицаны алмаштыруу
менен иштөө; сүрөт ок уя (сүрөт сериясы)
9. Математика
Сандар жана көлөмдөр .
2029

жана башкалар.

Буюмдарды

эсептөө. Нөлдөн миллионго чейинки сандарды жазуу

жана окуу. Класстар жана разряддар. Кошулучулардын
катары

көп

орундуу

сандар

менен

тааныштыруу.

суммасы
Сандарды

салыштыруу жана сандардын тартиби, салыштыруу белгилери.
Салмакты өлчөө бирдиктери (грамм, килограмм, центнер, тонна);
көлөм бирдиги (литр), убакыт бирдиги (секунда, мүнөт, саат). Бир
тектүү өлчөө бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир

тектүү

көлөмдөрдү салыштыруу жана эсептөө. Көлөмдүн үлүшү (жарымы,
үчтөн бири, төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
Арифмет икалык амалдар.
Кошуу,

кемитүү,

амалдардын

көбөйтүү

компоненттеринин

жана

бөлүү.

аттары,

Арифметикалык

белгилери.

Кошуу

жадыбалы. Көбөйтүү жадыбалы. кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана
бөлүү ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз
бир компонентин табуу.
Кашаалуу жана

Калдык менен бөлүү. Сандык туюнтма.

кашаасыз сандык туюнтмаларды аткаруу тартиби.

Сандык туюнтманын маанисин табуу. Эсептөөдө

арифметикалык

амалдардын касиеттерин пайдалануу (суммада орун алмаштыруу
жана топтоо; сумманы жана айырманы санга көбөйтүү).
Көп орундуу сандарды жазуу түрүндө кошуу, көбөйтүү жана бөлүү
алгоритмдери.
Эсептөөлөрдү
аракеттер,

текшер үү

ыкмалары

тууралыгын

баалоо,

(алгоритм,
жыйынтыкты

тескери

иш -

болжолдоо,

калькулятор менен эсептөө).
Текстт ик маселелер менен иштөө
Тексттик
Мамилелерди

маселелерди
камтыган

арфметикалык
маселелер:
2030

жол

эсеге

менен

көп,

чыгаруу.

мынчага

к өп

(мынчага аз, мынча эсе аз)

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын
жана наркы, жана башкалар. Маселени чечүү

жолун

пландаштыруу. Мас еленин шартын жазуу (схемалар, таблицалар
жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны

жана анын

жалпы

үлүшү табуу боюнча маселелер.
Мейкиндик мамилелер. Геомет риялык фигуралар . Предметтердин
мейкиндикте жана жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору ылдый, оң-сол, ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Геометриялык фигураларды таануу жана чийүү: чекит, сызык
(ийри, түз) үзүк сызык,

бурч, көп бурчтук, үч бурчтук, тик

бурчтук, төрт бурчтук, айлана, тегерек. Курулуштарды аткарууга
чийүү инструменттерин ко лдонуу. Айлана-чөйрөдөгү геометриялык
фигуралар.
пирамида,

Таануу

жана

айтуу:

куб,

шар,

параллелепипед,

цилиндр, конус.

Геомет риялык көлөмдөр
Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө. Үзүк сызыктын узундугу.
Узундук

бирдиги (мм, см, дм, км).

Периметр. Кө п

бурчтуктун

периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ). Тик
бурчтуктун аянтын эсептөө.

Көп бурчтуктун аянтын эсептөө.

Маалымат менен ишт өө.
Эсеп, көлөмдү өлчөө менен байланышкан маалыматтарды чогултуу
жана

берүү,

алынган

маалыматты

турукташтыруу,

талдоо.

Логикалык байланыш жана сөздөрдү колдонуу менен жөнөкөй
туюнтмаларды түзүү («жана», «жок», «эгер ... анда ...», «чыныгы /
2031

жалган

экенин

...»,

«ар

бири»,

«баардыгы»,«кээ

бири»).

Передметтердин, сандардын, геометрия лык фигуралардын катарын
(чынжырын) эреже боюнча даярдоо. Маалымат

издөө планын,

жөнөкөй алгоритмин, жазуу, түзүү жана ишке ашыруу. Таблицаны
окуу жана толтуруу.
5. Мекен таануу (Адам, жаратылыш, коом)
Адам жана жарат ылыш
Жаратылыш

бизди курчап тура т, бирок адам тарабынан

түзүлгөн эмес. Табигый жана адам тарабынан түзүлгөн объекттер.
Жансыз жана жандуу жаратылыш. Объекттердин
формасы,

салыштырмалуу

предметтердин

жайгашуусу

Жаратылыш
алмашуусу,

өлчөмү
(оң,

көрүнүштөрүнөн
кар,

белгилери (түс,

ж.б.).

сол,

жогору,

мисал:

жыл

жалбырактардын

түшүүсү,

Мейкиндикте
төмөн,

ж.б.).

мезгилдеринин

куштардын

учуп

кетүүсү, күн чыгышы, күн батышы, шамал, жамгыр жаашы, бороон,
күн менен түн.
Айлана

Бардык табигый

-чөйрөдөгү

объекттер заттардан турат.

заттард ын

ар

түрдүүлүгү.

Заттардан

мисалдар: туз, кумшекер,
суу жана жаратылыш газы. Катуу заттар, суюктуктар, газдар.
Заттар, суюктуктар, газдар
Жылдыздар

менен жөнөкөй практикалык иштер.

жана планеталар. Күн - бизге жакын жылдыз, жер

бетинде жашоо үчүн ысыкт ык жана жарык булагы. Жер - планета,
Жер түзүлүшү жана өлчөмү жөнүндө жалпы түшүнүк. Глобус
Жердин

модели

катары.

Географиялык

карта

жана

план.

Материктер жана океандар, алардын аталыштары, глобуста жана
картада жайгашуусу.

2032

Өз өлкөбүздүн, аймактын маани лүү табигый объектилери.
Аймакта

багыт

алуу.

Компас.

Жердеги

күн

менен

түндүн

алмашуусу. Жердин Күндүн тегерегинде айлануусу, күн менен
түндүн алмашуусунун себеби катары. Жыл мезгилдери, алардын
мүнөздөмөлөрү
аймактагы

(байкоолордун

негизинде).

Өзүнүн

туулган

жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрү Аба ырайы, анын

компоненттери (абанын температурасы, булутттар, жаан -чачындар,
шамал).

Өз аймактын аба -ырайы.

Жер кыртышынын формалары:

өрөөндөр, тоолор, адырлар, колоттор (жалпы түшүнүк өрөөндөрдүн
жана тоолордун картадагы шарттуу белгилери). Өз
Жер кыртышынын формалары:

аймагынын

(байкоолордун негизинде кыскача

мүнөздөмөсү) өзгөчөлүктөрү.
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Аба - газ аралашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүмдүктөр,

жаныбарлар, адамдар үчүн абанын мааниси. Абаны коргоо, абаны
сарамжалдуулук менен пайдалануу. Суу. Суу
абалдары,

тирүү

чарбачылыгы

организмд ер,

үчүн

касиеттери. Суунун

жаратылыш,

мааниси.

адамдын

жашоо

коргоо,

сууну

Суунун

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
Пайдалуу кендер, жашоо чарбачылыгы үчүн
сарамжалдуулук

менен

пайдалануу.

Өз

мааниси, аларды

аймагынын

пайдалуу

кендери (2 -3 мисалдар).
Топурак,

анын

курамы,

чарбачылыгы үчүн

тирүү

мааниси.

жаратылыш,

адамдын

Жер кыртышын

сарамжалдуулук менен пайдалануу.
2033

жашоо

коргоо, аны

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн ж ашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүүлөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Жапайы,

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн м ааниси.

адам

маданий

жана

жашоо

бөлмө

чарбачылыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын

аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө.
Жаныбарлар жана алардын ар түрдүүлүгү. Жаныбарлардын
жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын,
сойлоп

жүрүүчүлөр,

айырмачылыктары.
өзгөчөлүктөрү.

канаттуулар,
Ар

кандай

Жаныбарлардын

жаныбарлар

жана

жаныбарлардын
көбөйүүсү.

алардын

тамактануу

Жапайы

жана

үй

жаныбарлары. Жаратылыш менен адам турмушунда жаныбарлардын
ролу. Жапайы
жаныбарларын

жаны барларды коргоо, аларга аяр мамиле, үй
багуу.

Өз

аймагынын

жаныбарлары,

алардын

аталыштары, байкоолордун негизинде кыскача сыпаттамасы.
Токой, шалбаа, көлмө - жансыз жана жандуу табияттын (күн
нуру, аба, суу, топурак, өсүмдүктөрдүн, жаныбарла р) биримдиги.
Заттардын

тегеренүүсү.

өсүмдүктөр

-

жаныбарлар

Табигый
үчүн

жааматтын
азык -түлүк

жаныбарлар - мөмө жана өсүмдүктөрдүн үрөн

байланышы:
жана

үй-жай;

таратуучулары.

Табиятка адамдын таасири. Өзү туулган жерде (байкоолорунун
негизинде 2 -3 үлгү) табигый жамааттар
Адам - жаратылыштын бир бөлүгү. Табият
жашоосунун көз карандылыгы. Табияттын

2034

менен адам

адам жашоосундагы

этикалык жана эстетикалык мааниси.
табигый

мыйзамдарды

ишмердүүлүгүнүн
аймактын,

оң

мисалынын

Иш

өздөштүрүүсү.
жана

терс

аркылуу адамдын
Жаратылышка

таасирлери

негизинде).

адам

(тегерегиндеги

Табияттагы

жүрүм -турум

эрежелери. Жаратылыш ресурстарын коргоо: суу, аба, минералдар,
өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн. Жаратылыш коруктары,
улуттук парктар жана алардын жаратылышт ы коргоодогу мааниси.
Жаратылышты сактоого ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги.
Адам. Бала, бойго жеткен, улгайган адам. Эркектер менен
аялдар, балдар жана кыздар. Адамдын

дене түзүлүшүн түшүнүү.

Орган системалары (кыймыл -таяныч, тамактануу, дем алуу, ка н
айлануу, сезүү органдары, нерв системасы), алардын организмдин
жашоосундагы ролу.
Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасын ын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырдын

чыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү. Ден соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл бөлүү, аларга кам көрүү,
сыйлоо.
Адам жана коом
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдорго колдон келген жардамды берүү. Ба лдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын
2035

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үй бүлөсү менен эс алуу, каада-салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мектеп окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм-турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу

эмгектин

наркы.

Эмгек -Кыргызстандын

жана

дүйнө

элинин маданиятынын бир коомдук маанилүү баалуулугу катары.
Адамдардын кесиптери.

Эмгектин

натыйжасы ар бир адамдын

жеке жоопкерчилиги жана кесипт ик чеберчилик.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражаттары: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
Биздин мекен - Кыргызстан, Кыргыз Республикасы. «Ат аМекен» түшүнүгүнүн баалуулук -маанилик мазмуну. Кыргызстандын
мамлекеттик

символикасы:

Мамлекеттик

герби,

Туусу,

Гимни;

Гимнди угуудагы жүрүм -турум эрежелери. Конституция - Кыргыз
Республикасынын негизги мыйзамы. Бала укуктары.
Майрам - коомдун турмушунда коомдук тилектештикти жана
мекендештер

ортосундагы

байланышты
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бекемдөө

каражаты

катары.

Өзү

өзгөчөлүктөрү,
аттары,

туулган

жердин

кесиптери.

турмуштук

Өз

адамдардын

эмгегинин

аймагынын жашаган элдердин

өзгөчөлүктөрү,

салттары.

Тууган

жерине

тарыхынын маанилүү окуялары.
Ден -соолук жана дени сак жашоонун мааниси.
Мектеп окуучусунун

күн тартиби,

эмгек жана эс алуу

кезектешүүсү; жеке гигиена. Дене тарбия,

таза абадагы оюн ден

соолугун сактоо жана бекемдөө үчүн шарт катары. Чыӊ ден соолук
үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги. Тез жардамдын
номерлери.

Жеӊил

жаракатта, үшүк алганда, күйүп кетүүдө

алгачкы жардам көрсөтүү. Үйдөн

мектепке чейинки жол, жолдо

коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Жылдын

ар кайсы мезгилинде

жолдо, токойдо, көлмө дө коопсуз жүрүм-турум эрежелери. Өрт
коопсуздугунун

эрежелери,

газ,

электр

энергиясын,

сууну

колдонуунун негизги эрежелери. Жаратылышта коопсуз жүрүм турум эрежелери.
Коомдук жайларда коопсуз жүрүм -турум эрежелери. Бейтааныш
адамдар менен өз ара аракет тенүү эрежелери. Айланада
адамдардын ден соолугу жана

жашаган

коопсуздугу жөнүндө кам көрүү - ар

бир адамдын моралдык парзы.
6. Көркөм өнөр.
Көркөм өнөр

түрлөрү.

Сүрөт (рисунок). Тартуу үчүн материалдар: карандаш, калем,
пастел, фломастер, көмүр, бор ж.б.

Ар

түрдүү

материалдар менен иштөө ыкмалары. Исскустводо
ролу:

негизги,

көмөкчү.

Жаратылыш,
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адам,

графикалык
сүрөт тартуу
имараттардын,

буюмдардын сулуулугун жана көп түрдүүлүгүн сүрөт аркылуу
көрсөтүү.

Дарактардын, канаттуулардын, жаныбарлардын сүрөтүн

тартуу: жалпылыгы жана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү.
Живопись.
имараттардын,

Живопистик
буюмдардын

материалдар.
сулуулугун

Жаратылыш,

жана

көп

адам,

түрдүүлүгүн

живопись каражаттары аркылуу көрсөтүү. Түс - живопись тилинин
негизи.
көркөм

Коюлган милдеттерге ылайык кооз сүрөттү түзүү үчүн
каражаттарын тандоо. Ада м

баласынын жана табиятын

живопистеги образдары.
Скульптура.
түзүүдөгү

Скульптура

скульптуранын

пластикалык

скульптура

материалдары,

ролу.

көркөм

материалдары

көркөм

образ

образ

түзүү

менен

үчүн

элементардык

башталгыч ыкмалары (ылай, чопо, тоголотуу , көлөмдү, форманы
чоюу). Көлөм
темалары. Адам

- айкел тилинин негизи. Скульптуранын

негизги

жана жаныбарлардын сулуулугун айкел аркылуу

билдирүү.
Көркөм долбоорлоо жана дизайн. Көркөм долбоорлоо жана
моделдөө үчүн (пластилин, кагаз -картон, ж.б.) матер иалдардын ар
түрдүүлүгү. көркөм образ түзүү үчүн ар түрдүү материалдар менен
иштөөнүн элементардык ыкмалары (пластилин тоголотуу, көлөмдү,
форманы чоюу,
долбоорлоо

жана

кагаз

жана картон

моделдөөнүн

- ийүү, кесүү). Көркөм

ыкмаларын

адам

жашоосунда

пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү түшүнүк.
Декоративдик-жасалгалоо
жасалгалоо

көркөм өнөрү.

Декоративдик-

көркөм өнөрүнүн булактары жана адам жашоосунда

анын ролу. Элдик маданияттын (үй жасалгалоо, турмуш -тиричилик
буюмдарынан, шаймандар, кийим -кечек, музыка, ырлар, бийлер,
эпостордо, уламыштарда, жомоктордо)
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синтетикалык

мүнөзү

жөнүндө түшүнүк. Салттуу маданияттагы адамдын образы.
жана аял сулуулугу элдик

маданиятта,

Сыйкырдуу образдар элдик

Эркек

жомоктордо, ырларда.

маданиятта жана көркөм өнөрдө.

Композиция. Композициянын тегиздиктеги жана мейкиндиктеги
башталгыч

ыкмалар.

Түшүнүктөр:

композицияны

куруудагы

горизонталь, вертикаль жана диагональ. Түшүнүктөр: горизонттун
линиясы,

жакын

-

көбүрөөк,

алысыраак -көбүрөөк,

Композициядагы айырмачылыктын ролу:

тосуулар.

төмөн жана жогору, ири

жана чакан, ичке жана жоон, караӊгы жана жарык ж.б. Симметрия
жана асимметрия.
Түс. Негизги

жана түзүүчү түстөр. Жылуу жана муздак

түстөр. Түстөрдү аралаштыруу. Ак жана кара боёктун образдын
эмоционалдык үнүн жана көркөмдөөдөгү

ролу. Түстүн сезимдик

мүмкүнчүлүктөрү. Түс илимдин негиздерин практикалык билүү.
Каармандын мүнөзүн, анын жан дүйнөсүн түс
Линия. Линиялардын

аркылуу көргөзүү.

түрдүүлүгү (ичке, жоон, түз, тармал,

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

так жана көркөм сүрөт. Жаратылыш, адамдын,

жаныбарлардын сезимдик абалын

көргөзүү.

Форма. Дүйнөнүн предметтик көп түрдүүл үгү жана аларды
тегиздикте

жана

окшоштугу
Табигый

жана

түрлөрү.

формалар.

формасынын

мейкиндикте

чагылдыруу.

Жөнөкөй

Формалардын

геометриялык

формалар.

өзгөрүшү.

Буюмдун

Формалардын

буюмдун мүнөздөмөсүнө

тийгизген таасири.

Силуэт.
Көлөм. Көлөм

мей киндикте жана тегиздикте. Көлөмдүү

композициялардын көркөмдүгү.
Ыргак (Ритм). Ыргактын

түрлөрү (тынч, жай, тынчы жок

жана башкалар). Чийиндердин түстөрдүн, тактардын ыргагы. Сүрөт
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жана чийиндин эмоционалдык үн курамындагы ыргактын ролу.
Композицияда элементтердин ыргагы аркылуу кыймылды көрсөтүү.
Декоративдик-көркөм өнөрдө ритмдин өзгөчө ролу.
Искусст вонун маанилүү т емалары.
Жер

жалпыбыздын

-

кубулуштарына

байкоо

эмоционалдык

абалын

мезгилдеринин,

Табият

жүргүзүү,
түндүн,

чагылдыруудагы

жана

жаратылыш

алардын

мүнөзүн

жана

Аба

ырайынын,

жыл

айырма лоо.

күндүн,

жаратылышты

үйүбүз.

ар

кандай

айырма.

убактарында

Пейзаж

жанры.

Табияттын ар кандай көркөм сүрөттөрүн жаратуу үчүн ар кандай
искусство материалдарын жана каражаттарды колдонуу. Табияттагы
имараттар: куштардын уясы, ийиндер, бал челек, таш бака кабыгы,
үлүлдүн үй, ж.б.
Адам, адамдар ортосундагы мамилелер . Дүйнө жүзүндөгү ар
кандай маданияттарда адамдын образы. Замандаштардын образы.
Портрет жанры. Сүйүү, достук, үй -бүлөө
Сүрөт

каармандарынын

сапаттарын

мыкты

ойготуучу

боорукердик,

темалары искусство до.

адамдык

сезимдерди

жан

дүйнөсү

жана

көркөм

мээримдүүлүк,

колдоо,

камкордук,

жана
образы:

баатырлык,

берешендик ж.б. Кыжырдануу, жек көрүү каардыкка себеп болуучу
каармандардын сүрөттөрү.
Искусство
ыӊгайлуу

бүгүнкү

жана

транспорт

күндө

көркөмдүү

түрүнүн

биздин

айланабызда.

турмуш -тиричилик

долбоорлорун

түзүү

кооз,

буюмдарын,

үчүн

искусство

материалдарын жана ар кандай каражаттарды колдонуу ыкмалары.
Адамдын

күнүмдүк

уюштуруудагы

турмушундагы,

көркөм

өнөрдүн
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физикалы к

(пластикалык)

ролу

чөйрөсүн
жөнүндө

түшүнүк. Натрюморт

жанры. Имараттар жана сейил парктарын,

транспорт, идиш -аяк, эмерек жана кийим -кечелерди, китептерди,
оюнчуктарды көркөм долбоорлоо жана жасалгалоо.
Көркөм-чыгармачылык иш т ажрыйбасы.
Көркөм

өнөр,

сүрөт

жана

декоративдик

көркөм

ишмердүүлүк боюнча ар кандай иш -чараларга катышуу.
тартуу,

өнөр
Сүрөт

живопись, айкел, декоративдик искусство негиздерин

өздөштүрүү.

Көркөм

сабаттуулуктун

негиздерин

өздөштүрүү:

композиция, форм а, ритм, сызык, түс, көлөм фактура. Адамдын
турмуштук предметтик чөйрөсүнүн моделдерин

түзүү. Ийлеп -

чаптоо жана кагаз пластикасы менен иштөө боюнча башталгыч
көндүмдөрүн өздөштүрүү.
Живописте,

сүрөт

долбоорлоодо өз ою н

тартууда,

жардамы

тактарды,

менен

түзүүдө,

көркөм

ишке ашыруу үчүн көркөм каражаттарды

тандоо жана пайдалануу.
мейкиндикти,

аппликация

Түс,
көлөмдү,

маанайды

тон, композицияны, чийинди,
материалдын

чагылдыруу.

Ар

фактурасынын
түрдүү

көркөм

чыгармачылык техникаларды жана материалдарды жекече жана
жамааттык

ишмердүүлүктө

пайдалануу:

компьютердик

анимация,

аппликация,

мультипликация,

кагаз пластикасы, гуаши,

коллаж,

граттаж,

толук

масштабдуу

акварель,

фломастеров, пластилин, чопо, гуашь, карандаш, сыя,

пастель,

колдонуучу

жана табигый материалдар.
Көркөм
каражаттарын

искусство

чыгармаларынын

талкуулоого

катышуу,

билдирүү .
8.Дене тарбия.
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мазмунун

чыгармага

жана

мамилесин

Дене т арбия жөнүндө билимдер
Ийкемдүү

дене тарбия . Окуу

материалы

окуучулардын

денелик өнүгүүсүн, к ыймылдоо жөндөмүн, соматикалык
эске алат. Бул башталгыч кыймылдар аркылуу
кыймыл кемчиликтерине

абалын

окуучулардын

тандалма таасир этүү натыйжа бергидей

болушуна жана татаал кыймыл комплекстерин, айрыкча, окуу жана
эмгек ишмердигинде керек болгон

кыймылдарды уюштурууга

мүмкүнчүлүк берет. Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө
үчүн көнүгүүлөр бир система катары керек деп уюштурууга өбөлгө
түзөт. Жөө басуу, чуркоо, секирүү, сойлоо, басуу, сүзүү, лыжа
тебүү, адам кыймылынын маанилүү каражаты катар ы.
Машыгуу учурунда жаракат алууну алдын алуу эрежелери:
сабак ордун уюштуруу, кийим, бут кийим, жабдууларды тандоо.
Спортт ук иш-ыкмалары
Күн тартибин түзүү . Ден соолукту чыңдоонун жөнөкөй
жоболорун
өнүктүрүү

аткаруу,

туура

калыптандыруу,

өнүктүрүү

боюнча

тартибинде

(эртең

калыпты
негизги

көнүгүүлөрдүн
менен

жана

машыгуу,

дене

булчуңдардын

физикалык

топтомдорун

жол -

сапаттарды
аткаруу;

күн

физкультминуткалар)

ден

соолукту чыңдоо боюнча иш -чараларды жүзөгө ашыруу.
Физикалык

өнүгүү жана фи зикалык даярдыгына байкоо

жүргүзүү. Боюнун узундугун жана дененин массалык
физикалык

касиеттерин

өлчөө.

Машыгуу

абалын жана

учурунда

жүрөктүн

кагышын өлчөө.
Оюндар жана оюн-зооктор. Таза абада ойной турган оюндарды
уюштуруу жана жүргүзүү (спорт аянттарын да жана спорттук залда).
Физикалык жакшыртуу
Ден соолукт у чыңдоо - жакшырт уу ишмердүүлүгү.
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Дем алуу көнүгүүлөрү. Туура калыпты калыптандырууга шарт
түзүү үчүн көнүгүүлөр. Аяктардын муундарынын кыймылдуулугун
жогорулатуу
өстүрүүгө

үчүн

көнүгүүлөр.

багытталган

Вестибуляторду к

көнүгүүлөрдү

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүктүрүү.

калыптандыруу

көнүгүүлөр.

үчүн

аткаруу.

Макулдашуу

Тамандын
(Окуу

аппаратты
түзүлүшүн

жыл

ичинде

бирдей

бөлүктөргө таратылды). Дем алуу көнүгүүлөрүнүн топтомдору. Көз
үчүн гимнастика.
Спортт ук чыңдоо ишмердүүлүгү
Гимнаст ика.

Уюштуруу

Негизги абалдар. Аларды

командалары

өзгөртүү.

Жатуу

жана ыкмалары .
абалын өзгөртүү.

Жатуу абалындагы негизги кыймылдар, багытын өзгөртүү.
Катардагы көнүгүүлөр. Сойлоо. Акробатикалык
Аркада жатып топтоо, артка кайрылуу.

Тизе

көнүгүүлөр.

бүгүп туруу. Тең

салмактуулукту сактоо.
Прикладдык
Гимнастикалык

мүнөздөгү

гимнастикалык

көнүгүүлөр.

дубалга кыймылдар. Сойлоо элементтери жана

кайра чыгуу менен

тоскоолдуктарды жоюу,

гимнастикалык

тактада кыймы лдоо.
Сүзүү.
Сууда

сүзүү боюнча окутуу негиздери - теориялык билим.

"Сүзүү коопсуздугу боюнча сабактар". "Параолимпиадалык сүзүү."
"Баттерфляй техникасы боюнча сүзүү ыкмасы."
Жер жана сууда
Баттерфляй ыкмасы
ыкмасы

боюнча

ыкмасы
Баттерфляй

практикалык көнүгүүлөр - (кургактык).
боюн ча кыймылдарды үйрөнүү. Баттерфляй

кол жана буттардын кыймылдары.

боюнча
ыкмасы

Баттерфляй

сүзүү учурунда спортчунун дем алуусу.
боюнча

кыймылдарын үйрөнүү, дем алуу.
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сүзүүдө

кол -буттардын

Баттерфляй ыкмасы боюнч а сүзүүдө кыймылдарды үйрөнүү
үчүн көнүгүүлөр, көкүрөк жана арты менен
Буттары менен сүзүү
сууда

сүзүү,

көлмөнүн

таяныч

техникаларын үйрөнүү,

колдоосу

менен

сууда

көкүрөгүндө

сүзүүгө

тайыз бөлүгү жакта Баттерфляй ыкмасы

сүзүү. Көкүрөк менен сүзүү
окутуу.

сүзүү көнүгүүлөрү .
үйрөнүү,

боюнча сууда

учурунда бурулуштарды аткарууга

Аркасы менен сүзүү

учурунда бурулуштарды аткарууга

окутуу.
Жеңил ат лет ика.
Ыргытуу: чоң топту (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска
ыргытуу.
Салуу: бир чакан топту тик м аксаттуу жана алыстан ыргытуу.
"Колдонмо

көнүгүүлөр"

өнүктүрүүгө

жана

функцияларды

бөлүгү

жаш

физикалык

курактык

калыптандырууга

сапаттарды

таяныч -статикалык

багытталган,

биринчи

кезекте

жашоодо, турмушта, окуу процессинде жана эмгек ишмердигинде
өзгөчө керек болгон көнүгүүлөр: басуу жана чуркоо, тизилүү жана
кайра

тизилүү,

кыймылдоо

техникалык

(баскычтар,

каражаттардын

коляскалар),

жардамы

ритмикалык

менен

жана

көнүгүүлөрү. балдар үчүн атайын маанидеги буюмдар
көнүгүүлөрдү

аткаруу,

окуучулардын кыймыл

атайын

б өлүмдө

бий
менен

берилген

жана

тажрыйбасын байытуу үчүн

зарыл

практикалык материалдар менен көрсөтүлгөн. Бул гимнастикалык
таякчалар, желектер, чакан топтор, обручтар

менен, көнүгүүлөр.

Программаны өтүүдө өзгөчө көңүл туура туруктуу жана те з басууну
калыптандырууга

бурулушу керек. Дене тарбия мугалими басуу

аппараттары, балдак, таяк менен
билиши

керек,

ооруларынын

басуу өзгөчөлүктөрү тууралуу

таяныч -кыймыл

өзгөчөлүктөрү,

аппаратынын

ортопедиялык
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ар

кандай

алдын -алуу

иш-

чаралары, ортопедиялык режим талаптарын жана таяныч –кыймыл
аппаратынын

ар кандай патология учурунда басууну тууралоонун

негизги жолдорун

билиши зарыл..

Коррекциялык –өнүктүрүүчү курстардын мазмуну.
Багыттар

билим

берүү

программасын

толуктоочу

түзөтүү

ишинин

программасынын структурасын түзүшөт:
• медициналык коррекция жана абилитация (дарылоо жана тарбия берүү
ишмердүүлүгү, дары-дармек менен дарылоо, психотерапиялык дарылоо);
• таанып билүү процесстерин психологиялык коррекциялоо;
• эмоционалдык бузулууларынын психологиялык коррекциялоо;
• коомдук жана психологиялык көрүнүштөрдү психологиялык коррекциялоо;
• кептик бузулууларды коррекциялоо;
• окуу жана жазуу бузулууларын коррекциялоо.
ТКАБ балдар

орто мектепке ийгиликтүү кошулушу үчүн, жеткиликтүү

чөйрөнү камсыз кылуудан тышкары, өзгөчө жардамды уюштурууга муктаж.
Мугалимдер, ата-энелер, балдар жааматынын жана кыймыл бузулуулары бар
баланын

өзүнүн

системалуу атайын психо-педагогикалык колдоо көрсөтүү

милдеттүү болуп саналат.
3.2.3. Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо
программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
кыймыл-таяныч

аппараты

бузулган

балдардын

билим

алуу

жашоосунун адептик кылдатын, окутуу, сабактан тышкаркы жана
коомдук

маанилүү

субъекттерин

ишин,

үй -бүлөлүк

жана

коомдук

башка

адеп -ахлактык жол менен уюштурууга багытталган

бирдиктүү коомдук -педагогикалык ишин руханий баалуулуктарды
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жана моралдык артыкчылыктарын системасынын негизинде жүзөгө
ашырат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы кыймыл-таяныч
аппараты бузулган балдарга билим берүү процессинде өз өлкөсүн
сүйүүгө, алардын элдин жана өлкөнүн маданий жана тарыхый
мурастарын урматтоо, коомдук жоопкерчиликтүү жүрүм -турумун
тарбиялоого

багытталган.

Программанын

негизи

өзөктүү

тарбиялык максаттарына, коомдун негизги улуттук жана жалпы
адамзаттык баалуулуктарына таянат.
Башталгыч жалпы билим берүү баскычында кыймыл -таяныч
аппараты бузулган

балдарды адеп -ахлактык жактан өнүктүрүү

жана тарбиялоонун максаты
ахлактык
негизги

жүрүм-турумун
улуттук

алардын адеп -сезимдерин жана адепкалыптандыруу

баалуулуктарын,

шартында

адамдык

коомдун

баалуулуктарды

коомдук-педагогикалык колдоо жана киргизүү болуп саналат.
Билим берүү уюму адептик тарбиялоонун жалпы милдеттерин
улуттук жана аймактык шарттарын жана билим берүүнү уюштуруу
өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле ПӨК

окуучулардын жана алардын

ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) муктаждыктарын эске
алуу менен конкреттештире алат.
3.2.4.

Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону калыпта ндыруу программасы
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы камсыз кылуусу зарыл:
 экологиялык

маданияттын

негиздери

жөнүндө

түшүнүктөрдү

турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,

адамдар жана

айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн мисалында;
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 балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону ойготуу (өз
ден соолугу үчүн кызыкдар мамилени калыптандыруу) уюмдун
сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим берүү иш чараларынын жана баарлашуунун ден соолу кту сактоо мүнөзү;
 жаратылышка

таанып билүү кызыкчылыгы менен

жана аяр

мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;
 туура тамактануу боюнча ыктарды калыптандыруу;
 балдардын жаш курак, психикалык өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия
жана спорт керектөөлөрүн өнүктүрү үнү

эсепке алуу менен,

оптималдуу кыймыл тартиптерин колдонуу;
 күндүн ден соолук куруучу режимин сактоо;
 окуучулардын
тийгизүүчү

тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү

таасир

заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин

түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден-бир терс мамиле түзүү;
 окуучунун өсүү жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү, ден соолугуна
байланыштуу ар кандай суроолор менен доктурга тайманбастык
менен

кайрылуу

гигиенанын

муктаждыгын

колдонуу

аркылуу

өз

калыптандыруу,
ден

соолугун

жеке
сактоого

даярдыгын өнүктүрүү;
 айлана-чөйрөдө
экстремалдуу

коопсуз
(өзгөчө)

жүрүм-турум
кырдаалдарда

көндүмдөрүн
жөнөкөй

жана
жүрүм -

көндүмдөрүн калыптандыруу.
Экологиялык маданияттын калыптандыруу программасы билим
берүү системасы-иш-аракеттери жана маданий -тарыхый мамиле лер,
аймактагы

этникалык,

коомдук -экономикалык,

табигый

жана

аймактык жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, үй -бүлөлөр
сурамдардын жана башка предметтерди негизинде иштелип чыккан
жана

милдеттерди,

пландаштырылган
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натыйжаларга

шарттарын

тактоого багытталат жана аны ишке ашыруу, үй -бүлө, кошумча
билим берүү мекемелеринин жана башка коомдук уюмдар менен өз
ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болот.
Экологиялык
калыптандыруу
инсандык

маданиятты,

сергек

программасы,

жыйынтыктарына

БЖБ

жеке

жана

коопсуз

БЫББПты

өнүгүү

жашоону

өздөштүрүүнүн

боюнча

талаптарына

жетишүүгө салым кошууга милдеттүү:
 дүйнөнүн

органикалык

биримдиги

жана

жаратылыштын,

элдердин, маданият жана диндердин ар түрдүүлүгү жөнүндөгү
элестөөлөрдү калыптандыруу;
 курчап

турган

дүйнөгө

ылай ыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун
эмгекке

коопсуз,

түрткү

болуу,

саламат
иштин

жолун

орнотуу,

чыгармачыл

жыйынтыгына

багыт

алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
Программа окуучулардын мотивациясын өнүктүрүүгө жана
дени сак жана экологиялык таза жашоо даярдыгын, жаратылышты
рухий

өнүгүү,

материалдык

маалыматтын,

сулуулуктун,

жыргалчылыктын

булагы

ден

соолуктун,

катары

баалоону

калыптандырууга багытталган.
Экологиялык

маданиятты,

калыптандыруу программасы

сергек

жана

коопсуз

жашоону

жалпы билим берүүчү мектеп үчүн

иштелип чыккан таяныч -кыймыл аппараты бузулган окуучулар үчүн
БЖБ

БЫББПтын

муктаждыктарынын

негизинде

бул

өзгөчөлүктөрүн

балдардын
эске

алуу

тарабынан өз алдынча иштелип чыгышы мүмкүн
3.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
2048

билим

алуу

менен

Уюм

Коррекциялык иштин
окуучулардын

программасы Мүмкүнчүлүгү чектелген

Мамлекеттик

жалпы

башталгыч

билим

берүү

стандартына ылайык таяныч-кыймыл аппараты бузулган акыл -эс
жана

эмоционалдык

жагынан

өнүгүүсүнө,

кемчиликтерин

физикалык

жана

психикалык

коррекциялоого,

социалдык

ылайыкташуусуна көмөк көрсөтүүчү бирдиктүү жардам системасын
түзүү, БЖББ БЫББПын өздөштүрүүгө багытталган.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери (курстары)
(психологиялык

коррекциялоо,

логопедия,

кыймыл

ошондой эле мейкиндикте жана түздүктө багыт алуу,
маалымдуулугун өнүктүрүүгө багытталган

жеке жана

түзөтүү,
сезүү
топтук

сабактар) турмуштук көндүмдө рдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп
саналат. Өнүгүү

кемчилиги канчалык татаал болсо, ондоо жана

өнүктүрүү боюнча иш -чаралар ошончолук талап кылынат.
Түзөтүү жана өнүктүрүү иши
окуучулардын

окуп -үйрөнүү

айырмачылыктарын аныктоо
жеке

мугалим, психолог тарабынан

жана

өнүктүрүү

боюнча

жек ече

менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун

өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,
билүү

жөндөмдүүлүгүн

өнүгүү

деңгээли

жана

таанып -

өзгөчөлүктөрү,

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү
өзгөчөлүктөрү.
Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир
окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү эске алынат.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан

тышкаркы иш

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин
жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду)
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өткөрүү

колдонуудагы

ченемдик

укуктук

жана

билим

берүү

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.
ТКАБ окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына
кирет: дары лоо дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар,
таанып-билүү иш-милдеттерин өнүктүрүү жана түзөтүү үчүн жеке
жана топтук сабактар.
Таяныч-кыймыл
дене

тарбия

мугалимдери

инструкторунун
иштин

бузулууларын
жана

түзөтүү -өнүктүрүүчү
ийкемдүү

дене

көзөмөлү астында ишке ашырылат.

программасын

ишке

ашыруунун

негизги

иши
тарбия

Түзөтүүчү

механизмдери

болуп уюмдун адистеринин оптималдуу түзүлгөн аракеттенишүү,
билим берүү жараянына ар тараптуу, системалуу түрдө колдоо
көрсөтүү, социалдык өнөктөштүк, уюмд ун тышкы ресурстар менен
кесиптик катышуусун (коомдун башка институттары менен уюмдар)
болжолдойт.
Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү камсыз кылат: ТКАБ
окуучулардын
диагноздоо

психофизикалык өнүгүүсүн
үчүн

комплекстүү

мамиле

көп кырдуу талдоо;
кылуу,

психикалык

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен маселелерин аныктоо жана
чечүү,

окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп

чыгуу.
3.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан
окуучулардын

тышкаркы
жекече

ишмердүүлүк

өзгөчөлүктөрүн

программасы
жана

ТКАБ

муктаждыктарын

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз
кылат.
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Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
БЫББПты өздөштүрүүсүндө

ТКАБ окуучулардын ЖББ

күтүлгөн натыйжаларга жетишүүгө

багытталган сабактан тышкары иш -чаралардын алкагында

билим

берүүнүн башка түрлөрүн жүзөгө ашырууну түшүнүшөт. Сабактан
тышкаркы ишмердүүлүк
кошулуу

окутуудан башка тарбиялоо жана коомго

көйгөйлөрүн

чечүүчү

ишмердүүлүктүн

түрлөрүн

бириктирет.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги
максаты

ПӨК

окуучулардын

жөндөмдүүлүктөрү

өнүгүшү

кызыкчылыктары,

үчүн

кошумча

шыктары,

шар ттарды

камсыз

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу

жана

бириктирүүгө

өткөр үүнү

салым

кошот.

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү

камсыз

кылуу

Биргелешкен

аркылуу
сабактан

таяныч -кыймыл аппаратында

бузулуулары бар окуучулардын жана алардын кадимки
келе

жаткан

курбуларынын

өнүгүп

жөндөмдүүлүктөрүн

жана

кызыкчылыктарын эске алуу менен тандалып алынат.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүктүн

негизги

максаты

окуучуларга коомдо жашоо үчүн зарыл болгон коомдук тажрыйбага
жетүү жана коомдо кабыл алынган баалуулуктарды пайда болушу
үчүн шарттарды түзүү болуп саналат, та яныч-кыймыл аппаратында
бузулуулары бар ар бир окуучуну толук өнүктүрүү жана коомго
кошуу үчүн шарттарды түзүү, алардын бош убактысында коомдук
жана

интеллектуалдык

кызыкчылыктарын

тарбиялоо шарттарын түзүү.
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өнүктүрүү

үчүн

Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

инсанды

өнүктүрүү

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу,
адептик,

коомдук,

ишмердүүлүктү
жана

топтук

жалпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

тышкаркы

формалары: жеке

клубдар,

секциялар,

таймаштар, конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
3.3. Уюштуруу бөлүгү
3.3.1. Окуу планы
Окуу планынын милдеттүү предметтик аймактары жана окуу
предметтери БББ Мамлекеттик стандартына туура келет.
ТКАБ балдар үчүн БЖБ БЫББПтын ишке ашырган Кыргыз
Республикасынын Уюмда рынын окуу планы (мындан ары – окуу
планы),

жалпы

жүктүн

көлөмүн,

окуучулардын

аудиториялык

жүгүнүн көлөмүн, бекитет, милдеттүү окуу аймактарынын курамын
жана түзүмүн бекитет, класстар жана окуу предметтери боюнча
өздөштүрүүгө берилген окуу убакытын бө лүштүрөт.
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири бол уп саналат.
Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары
түзөтүү сабактар менен берилген, ТКАБ
жана

физикалык

өнүгүүсүнүн

топтук жана жекече

окуучулардын

акыл -эс

кемчиликтерин

коррекциялоого

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу

күндүн ичинде

жана сабактан тышкары убакытта
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өткөрүлөт. Жекече түзөтүү

сабактар үчүн 25 мүнөткө чейин, топтук сабактар үчүн 40 мүнөт
чектелет.
ТКАБ окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына
кирет: дарылоо дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар,
таанып-билүү иш-милдеттерин өнүктүрүү жана түзөтүү үчүн жеке
жана топтук сабактар.
Таяныч-кыймыл
дене

тарбия

инструкторунун
Дене

бузулууларын

мугалимдери

жана

ийкемдүү

дене

иши
тарбия

көзөмөлү астында ишке ашырылат.

тарбия

сабактары жалп ы сабактар менен кезектешип

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,
тышкары

түзөтүү -өнүктүрүүчү

дене тарбия сабагынан

айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,
тыныгууну камсыз кылуучу сабактар коюлушу

динамикалык

мүмкүн ( жумасына

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).
ДДТ менен ИДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын
жеке жетишпестиктерин
окуучуга

коррекциялоону камсыз кылат.

саатардын саны

ар бир

саламаттык сактоо кызматы тарабынан

кыймыл бузулуусун ун оорлугуна жараша (2 - 5 сааттан жумасына.)
аныкталат.
"Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК)
предмети

болууга

сабактары

тийиш.

зарыл

болсо,

жалпы

дене

тарбия

кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК

жекече сабактары менен алм аштырылышы керек. Бул учурда ИДК
мугалими,
натыйжалуу

кыймыл

сферасында

жеке

бузулуулар

түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.

Окуу предметтеринин жумушчу программалары
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менен

Окуу предметтеринин, курстардын
ТКАБ

окуучулардын

жалпы

жумушчу программалары

билим

берүү

программасын

өздөштүрүүнү камсыз кылуусу зарыл.
3.3.2. Инклюзивдик билим берүүнүн идеяларынын негизинде
иштеген мектептерде
окуучулар

үчүн

кыймыл -таяныч аппараты
башталгыч

билим

берүүнүн

бузулган
болжолдуу

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программасын ишке
ашырууга шарттардын системасы.
Кадрдык шарттар.
Кадрдык камсыз болуу - мектеп системасындагы ТКАБ окуучу
үчүн медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген
окутуучулардын жана кызматкерлердин билимин мүнөздөмөлөр ү.
Билим берүү уюму ТКАБ окуучулары үчүн негизги билим берүү
программасын
деңгээлдеги

ишке

ашырууда

тиешелүү

багыттагы

жана

билимге ээ болгон педагогикалык, жетекчилик жана

башка кызматкерлери менен жабдылууга тийиш керек.
Мугалимдер:

педагогикалык

адистиктин

болбосо "Педагогикалык билим берүү"

деңгээлинде

багыт ы боюнча

же

жогорку

кесиптик билимге ээ болушу керек
Мугалим- логопед
педагогикасы»

«Педагогика» багытындагы «Түзөтүү

профили боюнча жогорку кесиптик билими же

"Атайын билим берүү"

багыты боюнча «мугалим -дефектолог»

адистигине (бакалавр же магистр даражасы, же адистиги боюнча) ээ
болушу керек;
Ийкемдүү дене тарбия мугалими дене тарбия жана спорт
жаатында жогорку кесиптик билимге ээ болушу керек.
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Профессионалдык
вариантында

кесиптин

мугалим

жана

даярдыктын

Ийкемд үү дене тарбия

бардык
жаатында

кайра даярдоодон өтүшү керек.
Педагогикалык

кы зматкерлер:

башталгыч

класстардын

мугалими, музыка мугалими, көркөм өнөр мугалими, ийкемдүү дене
тарбияны окутуучу мугалим, педагог -психолог, коомдук педагог,
кошумча билим берүү окутуучу мугалим жана логопед - тиешелүү
кызмат боюнча орто жана жогорку кеси птик педагогикалык билим
(профиль, сапаттары ) даярдыгы менен бирге белгиленген үлгүдөгү
инклюзивдик билим берүү жаатында

адистиктерин жогорулатуу

боюнча документи болушу керек.
Финансылык

шарттар

Каржылык камсыздоо кыймыл -таяныч аппараты окуучулар үчүн
БЖББ БЫЖББПтын ар бир вариантына
техникалык

жана

кадрдык

аныкталган материалдык -

шарттардын

өзгөчөлүгүнө

ылайык

келүүгө тийиш.
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ченемдик
укуктук чыгымдарды аныктоо:
Вариант

3.1

Кыймыл

-таяныч

аппараты

окуучу

ден

соолугунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча чектөө жок, курдаштарынын
чөйрөсүндө ошол

эле мөөнөттө инклюзивдик билим алат деп

божомолдоого болот. Кыймыл -таяныч аппараты окуучулар үчүн
атайын

билим

берүү

муктаждыктарына

ылайыкташтырылган

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган жалпы
билим берүүчү программа каралышы керек, ал

программаны ишке

ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик кызматтарды камсыз
кылуу үчүн:
14)

Кыймыл

БЫЖББПты

-таяныч

аппараты

окуучулар

ишке ашыруунун жүрү шүндө
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үчүн

БЖББ

программанын

структурасына

коррекциялык

милдеттүү

киргизүү

түрдө

иштин

адистердин

программасын

атайын

сапаттуу

түзүмүн талап кылат;
2) зарыл болгондо, билим берүү жана түзөтүү жумуштарына
тьютордун катышуусу, ошондой эле, окуу -көмөкчү жана башка
кызматкерлердин

(жардамчылардын,

ден

соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга колдоо көрсөтүү үчүн
керектүү

саламаттык

техникалык

сактоо

жабдууларды

кызматкерлерин,

жана

кошумча

атайын

түзүлүштөрдү

коштоочу инженерди) белгиленет.
15)

БЖББ БЫЖББПты жүз өгө ашыруу үчүн Кыймыл -таяныч

аппараты

окуучулар

стандартына

ылайык

үчүн

мамлекеттик

атайын

билим

берүү

материалдык -техникалык

шарттарды түзүү (атайын окуу китептери жана атайын окуу
куралдары,

атайын

каражаттар,

жабдууларды,

атайын

техникалык

жардамчы шаймандарды колдонууга, атайын

компьютердик программалар ж.б..)
Мамлекеттик кызмат менен камсыз кылуу боюнча ден соолук
мүмкүнчүлүгү
камсыздоону

чектелген

бир

окуучу

үчүн

Каржылык

аныктоодо жогоруда көрсөтүлгөн окутуу шарттары

эске алынууга тийиш.
Каржылоо

БЖББ БЫЖББПты

ишке ашыруу үчүн адамдык,

материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шарттары СанЭжН
ылайык аянттагы класс үчүн талаптарына ылайык ПМПКлардын,
МСЭКтин, жекече өнүктүрүү планын эске алуу менен эсептелет.
Ошентип, кыймыл -таяныч аппараты окуучулар үчүн БЖББ
БЫЖББПты
бир

ишке ашыруунун жүрүшүндө

окуучуну

Инклюзивдик

бузулуулары жок ар

каржылоого караганда жогору болушу мүмкүн.

класска

адамдык

жана
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материалдык

ресурстарга

нормативдик чыгымдар, класста психикалык жана ф изикалык ден
соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир 2 окуучуга,

бүт

мектептин бюджетинде караганда 3% га чыгымдарды ашырбастан,
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык

эсептелген.

4. ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ИДЕЯЛАРЫНЫН
НЕГИЗИНДЕ
ЖЕӉИЛ

ИШТЕГЕН

АРТТА

МЕКТЕПТЕРДЕ

КАЛУУСУ

БАР

КЫЙМЫЛ

АППАРАТЫ БУЗУЛГАН ОКУУЧУЛАР
БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН

БОЛЖОЛДУУ

АКЫЛ -ЭСИНДЕ
-ТАЯНЫЧ

ҮЧҮН БАШТАЛГЫЧ
ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ПРОГРАММАСЫ

(ВАРИАНТ 6.3.)

4.1. Максаттуу бөлүм
4.1.1. Түшүндүрмө кат
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллекти бузулган)
таяныч-кыймыл аппараты бузулган окуучулар

үчүн жалпы билим

берүү программасы боюнча башталгыч жалпы билим берүүнүн
ылайыкташылган

болжолдуу

программас ынын

ишке

ашыруу

максаты — окуучулардын социалдык жана маданий тажрыйбаны
өздөштүрүүнү камсыз кылуучу, өзгөчө билим берүү керектөөлөрүн
канааттандыра турган

шарттарды түзүү аркылуу, ден - соолугунун

мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулардын мамлекеттик били м берүү
стандартынын талаптарын аткаруу.
Стандартка ылайык

бул топтогу окуучулардын башталгыч

жалпы билими, окутууну

аяктаган учурга карата ден - соолугунун

мүмкүнчүлүгү

чектөөлөрү

боюнча

болбогон

окуучулардын

жетишкендиктерине туура келбейт, билимди про лонгацияланган
(узартылган) окуу мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.
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Уюм тарабынан аталган окууучуларга (БББП)
жана ишке ашыруунун

иштеп чыгууда

мамилелери жана принциптери 1. Жалпы

жоболор бөлүмүндө көрсөтүлгөн.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар таяныч-кыймыл
аппараты

бузулган

окуучулардын

психологиялык -

педагогикалык мүнөздөмөсү
Бул окуучулардын тобу -

кыймыл чөйрөсүндө

ар кандай

терендиктеги бузулууларга ээ жана нейросенсордук бузулуулар
менен татаалданган

жеңил интеллектуалдык бузулуулары бар,

ошондой эле дизартриялык
жетишпестиктерине
Акыл-эсинде

бузуулары жана

ээ балдар.
бузулуулары

бар

функцияларынын

бузулуулары

Таанып-билүү

ишмердүүлүгүнүн

жетишсиздиги -

абстракттуу

жогорку, өзгөчө
орунда

гноситикал ык

турат.

системалуу кеп

көп

балдардын

учурда

жогорку

логикалык

мүнөзгө

ээ.

түрлөрүнүн

ой -жүгүртүүнүн

жана

милдеттердин бузулуусу биринчи

Инсандык

өзгөчөлүктөр

кызыкчылыктарынын төмөндүгү, жетишсиз
мүнөздөлөт. Бул учурларда,

жалпы

психикалык

таанып

билүү

криткалуулук менен

басынуу сезими азыраак, бирок

эрктин алсыздыгы жана мотивациянын начарлыгы белгиле нет.
Мындан

тышкары,

алардын

жан

чөйрөсүнүн

өнүкпөгөндүгүндөгү бар. Эмоционалдык

сезим

дүйнөнүн

туура

маанайдан

динамикасынын
башка

маанайга тез өтүү байкалат.

көбүнчө эрк процесстери
алдынча

таасирине

жетиле

курчап турган
келбейт,

Окуучуларда

бузу лган: өзгөчө демилгелүүлүк,

иш-аракеттерин жөнгө сала алышпайт,
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бир
өз

иш -аракеттерин

баалай алышпайт. Бул

топтогу окуучулардын инсандык

терс

сапаттары жана негативдүү сапаттары байкалат.
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар (интеллектуалдык
бузулуулары

бар)

кыймыл

-таяныч

аппараты

бузулган

окуучулардын өзгөчө билим алуу муктаждыктары
Акыл-эсинде жеӊил артта калуусу бар
аппараты

бузулган

муктаждыктары

окуучулардын

кыймыл

кыймыл -таяныч

билим

алуудагы

бузулууларынын

жана

өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү менен шартталып
куруунун өзгөчө

логикасын аныктайт

мазмуну менен түзүмүндө

чагылдырылат.

психикалык

окуу

жана

өзгөчө
процессин

билим берүүнүн

Ошону менен бирге

кыймыл -таяныч аппараты бузулган окуучуларга
билим

алуудагы

төмөнкү

өзгөчө

мүнөздүү

муктаждыктарды

бөлүп

көрсөтсөк болот:


Окутуу

жана

тарбиялоону

уюштурууда

кээ

бир

факторлорду эске алуу: мисалы -физикалык жүктүн режимин;
 өзгөрүүсүз

анализаторлор

аркылуу

сезүү

тажрыйбасын

максаттуу байытуу (түзөтүүчү);
 кабыл алууну максаттуу башкаруу;
 ишмердүүлүктүн толуктоочу жолдорун калыптандыруу;
 мейкиндик

жана

калыптандыруу,

предметтик
байытуу,

элестөөлөрүн,

түшүнүктөрүн,

коррекциялоо

аркылуу,

билимдердин вербализмин жана жасалмалуулугун алдын алуу;
 окутуу

жана

таанып -билүү

иш-аракети

ү чүн

атайын

ыкмаларын колдонуу;


окуу маалыматтарды иштеп чыгуунун логикалык ыкмаларын
системалуу жана максаттуу өнүктүрүү;
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педагог

менен

окуучулар

ортосундагы

карым –катышты

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо;


билим

берүү

уюму

менен

үй

бүлөөнүн

ка рым–катышын

оптималдаштыруучу, психологиялык коштоо.
4.1.2.

Таяныч-кыймыл

жалпы

башталгыч

аппараты бузулган

билим

окуучулардын

берүүнүн

болжолдуу

ылайыкташтырылган жалпы билим берүүнүн программасын
өздөштүрүүсүнүн

пландаштырылган натыйжалары

Жалпы башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташтырылган
жалпы билим берүүнүн программасын
бузулган

акыл

эси

артта

таяныч -кыймыл аппараты

калган

окуучулар

тарабынан

өздөштүрүүсү эки түрлүү жыйынтыктарга жетүүнү камсыз кылат:
инсандык жана предметтик
Инсандык жыйынтыктар төмөнкүлөрдү


чагылыдырат:

окуучунун коомдук ролун кабыл алуу жана өздөштүрүү, окуу
ишмердүүлүгүнө

кызыгууну жана

мугалим жана окуучулар

менен карым-катыш түзүү көндүмдөрүн калыптандыруу;


Өз өлкөсүн жана шаарын сүйүү нү өнүктүрүү;

 башкалардын

сезимдерин

түшүнүүгө

жана

сезе

билүү

баалуулуктарын

жана

жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу;
 эстетикалык

муктаждыктарын,

эмоционалдык адептик сезгичтигин калыптандыруу;


баарлашуу көндүмдөрүн

калыптандыруу жана

коомдук

кызматташуу ченедерин өздөштүрүү;
 ден соолукту сактоо, коопсуз, саламат жашоо эрежелери
жөнүндө билимдерин калыптандыруу;
 предметтик-практикалык ишмердикке, эмгек кыймылдарына
кызыгуусун

калыптандыруу .
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Предметтик жыйынтыктар окуучулардын окуу предметтерди жана
коррекциялык-

өнүктүрүүчү

өздөштүрүүнү

чагылдырат.

жыйынтыктарды
которууда

өздөштүрүүсү

негизги

критерий

аймактардын

курстарын

Окуучулардын

предметтик

окуучуну

болуп

кийинки

эсептелбеш и

класска

керек,

бирок

жыйынтык жетишкендиктерге жетишүүдөнегизги көрсөткүч катары
эсептелиши мүмкүн. БББ ЖББЫП предметтик жыйынтыктарды
өздөштүрүүнүн

эки

деңгээлин

аныктайт:

минималдуу

жана

жетиштүү.
Жетиштүү деңгээл бардык окуучуларга милдеттүү эмес.
Минималдуу

деңгээл

–таяныч-кыймыл

аппараты

бузулган

акыл эси артта калган окуучулардын бардыгына милдеттүү

болуп

саналат. Бирок бул деңгээлге жетишүүнүн жоктугу программанын
варианты боюнча билим алууга тоскоолдук болуп саналбайт.
4.1.3.

Таяныч-кыймыл

башталгыч

билим

ылайыкташылган

аппараты

берүү

бузулган

боюнча

жалпы

окуучулардын
билим

берүүнүн

болжолдуу программасын өздөштүрүүнүн

белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо системасы
Акыл эси артта калган окуучулардын белгиленген жыйынтыктарга
жетүүсүн баалоо системасы камсыз кылуусу керек:
өздөштүрүү жыйынтыктарындагы жетишкендиктеринин

1)

динамикасына баа берүүнү, критерийлерди, баалоонун аспаптарын
жана куралдарын,

жыйынтыктарды к өрсөштүүүнүн формаларын,

баалоону колдонуунун шарттарын жана чектер ин;
2)

Билим

берүү

процессин

окуучунун

жашоо

ыйгарымдарынын жана инсандык өнүгүүсүнө, окуу предметтердин
программасын өздөштүрүүнүн
жетүүсүнө

белгиленген жыйынтыктарына

багытташ керек;
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БББ

3)

ЖББЫПты

жыйынтыктарына

өздөштүрүүнүн

белгиленген

баалоону

интегративд үү

жетүү сүн

мамилесин камсыз кылууну;
Окуу жетишкендиктеринин

4)

динамикасны баалоого жол

бериш керек.
4.2. Мазмундуу бөлүм
4.2.1.

Жалпы негизги

окуу иш -аракеттерин калыптандыруу

программасы.
Программа ТКАБ интеллектуалдык өнүгүүсү артта калган
окуучулардын инсандык, жөнгө салуу, таанып -билүүчүлүк жана
коммуникативдик иш -аракеттерин

калыптандырууга багытталган.

Окуу сабактар боюнча жалпы иш -аракеттерин көрсөткөн,
окуучулардын

жалпы

( универсалдуу)

окуу

иш -аракеттерин

калыптандыруу, билим берүү иш -түзүмүндө, окуу иш -аракетинин
бардык компоненттеринде кеӊири багыт алуусуна,
таанып билүү жана билим берүү максатарын

окуучулардын

өнүгүүсүнө өбөлгө

түзөт.
Ар кандай билим берүү кырдаалда рында бардык иш топторду
пайдалануу жөндөмү, алардын калыптангандыгынын көрсөткүчү
болуп эсептелет
Жалпы окуу иш -аракеттерин калыптандыруу,
жалпы

маданиятын,

баалуулук

-инсандык,

окуучулардын

таанып

билүүсүнүн

өнүгүү маселелерин чечүүнү камсыз кылуучу , сабактан тышкаркы
иш-чараларда
аймактын

жана сабактарда,

курстарында

Башталгыч
аракеттерин

билим

коррекциялык - өнүктүрүүчүү

ишке ашырылат.
берүү

баскычында

калыптандыруу

окуу

коррекциялык-өнүктүрүүчү аймактардын

жалпы

сабактарында

иш жана

курстарында, сабактан

тышкары жана мектептик ишмердикте ишке ашырылат.
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окуу

4.2.2. Окуу предметтердин, коррекциялык - өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын программасы
Окуу сабактарынын негизги мазмуну
Кыргыз/орус т или
Окуу техникасы.
Муундук

окуудан

бүтүн

сөздөрдү

окууга

акырындап

(жекече окуу ыргакка ылдамдыгына ылайык),

өтүү

текст таанууга

мүмкүнчүлүк берүү менен окуу ылдамдыгын акырындык менен
көбөйтүү.

Тыныш

белгилерине

ылайык

ченемдерин сактоо менен окуу.

басым

жана

тыным

Тексттен керектүү маалыматты

табуу жөндөмү. Тексттин ар кандай түрлөрү менен иштөө.
Оозеки кепти өстүрүү
Толук жана ылганган баяндоо (м угалимдин жардамы менен), окуган
окуяга

окшоштуруп баяндоо.

Ырларды, тамсилдерди жаттоо.
Класстан тышкаркы окуу.
Мектеп

китепканасында бар балдар үчүн китептерди жана балдар

гезит-журналдарын окуу;
мазмуну

боюнча

китептин атын, жазуучунун атын атоо;

суроолорго

жооп

алуу;

окулган

айрым

эпизоддорду баяндоо.
Болжолдуу темалар.
Кыргыз/орус жазуучуларынын,

элдик чыгармаларын окуу.

согуш учурунда элдин баатырлыгы жөнүндө
поэмаларды окуу.
Окуучулар үчүн коомдук -пайдалуу иштер.
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аңгемелерди жана

Кыргыз,орус

жана

чет

элдик

классикалык

жаныбарлар дүйнөсүн сактоо, жыл
тууралуу

жазуучулардын,

мезгилдери жана жаратылыш

аңгемелерин жана ырларын окуу.

Практикалык грамматикалык көнүгүүлөр, туура жазуу жана сөз
өстүрүү.
Грамматика, туура жазуу, жана сөз өстүр үү.
Тамгалар жана тыбыштар.
Алфавит.

Ичкертүү

ортосунда

белгисин

сөздүн

аягында

пайдалануу. Ичкертүү белгиси е ,ю,я,и

жана

сөздүн

тамгаларынын

алдында.
Жумшак

жана

каткалаӊ үнсүздөр.

Басым.
Сөз.
Сөздөрдүн

негизги категорияларын айырмалоо(заттардын аттары,

иш-аракеттер, сапаттар),

аларды

бири -бирине карата

туура

пайдалануу.
Энчилүү аттар. Энчилүү аттардын чөйрөсүн кеңейтүү: дарыялар,
тоолор, суулар. Энчилүү аттарды баш тамга менен жазуу.
Тектеш сөздөр. Тектеш сөздөрдүн ж алпы бөлүгү (уңгу).
Сүйлөм.
Кепти

сүйлөмдөргө

бөлүү,

сүйлөмдөрдөн

ким

же

эмнени

билдирүүчү сөздөрдү бөлүп көрсөтүү.
Сүйлөм түзүү боюнча көнүгүүлөр. Сүйлөм жайылтуу. Сүйлөмдөгү
сөздөр ортосундагы байланышты суроолор

боюнча аныктоо.

Окуучулардын билим жана көндүмдөрү үчүн негизги талаптар:
Окуучулар ээ болушу керек:
Сүйлөм

түзгөндү

жана

жайылтууну,

ортосундагы байланышты суроолор
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сүйлөмдөгү

боюнча аныктоону;

сөздөр

сөздүн

(тыбыштарды

айырмалоо,

сөздөгү

тыбыштардын

кезектүүлүгүн аныктоо) тыбыштык курамын талдоо;
кол жазма

менен жазылган жана басма

текстти толук сөздөр

жана сөз айкаштары менен көчүрүп жазганды;
диктант сүйлөмдөр жана текст (30 -35 сөздөр).
Окуучулар билиши керек:
алфавитти; сөздүктөгү сөздөрдүн алфавит боюнча тартибин.
«Айлана –чөйрө»
Бул предметтин максаты болуп окуучулардын сөз байлыгын
байытуу

жана

тактоо

предметтерди

атоо

өзгөчөлүктөрү

боюнча

болуп
жана

саналат.

аларды

айырмалоо.

Кубулуштарды
негизги

жана

касиеттери,

Буюмдарды

салыштыруу,

алардын ортосундагы н егизги мамилелерди түзүү, классификация.
Маекте жигердүүлүк менен катышуу.
Божолдуу тематика:
Жаратылыштагы мезгилдик өзгөрүүлөр. Аба ырайы (ачык -айкын,
булут, жамгыр, шамал, чагылган). Күндүн

ар кайсы убакта күн

бийиктиги. Жай белгилери: күн жылуу, ыс ык, шүүдүрүм, туман,
булуттар асманды кара булут каптап, жайкы жамгыр, жамгыр,
мөндүр, бороон (чагылган, күндүн күркүрөгөнү). Айыл жериндеги
жайкы жумуштар. Жай айларынын аттары. Күз белгилери: муздак
шамал, көп жаан, суук болуп баштайт, дарак
саргайып кетет жана түшөт,
жатышат. Күзгү

канаттуулар

жалбырак тары

жылуу

жакка учуп

айлардын аттары. Кыш белгилери: кар, суук,

бороон, күн кыска, түн узун, суулар тоңуп калат, дарыяларда муз
катуу, тайгак, канаттуулар ачка болуп, азык издешет, канаттуулар
жөнүндө кам көрүү. Адам эмгеги. Кыш айларынын аттары. Жаз
белгилери: күн жогору көтөрүлүп, күн жылуу, муз көчкү, суу
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каптап,

биринчи чөп, гүлдөр, бак -дарактар жана бадалдар бүчүр

байлады, көчөдө

адамдар бакчаларды, өсүмдүктөрдү дарактарды

жана бадалдарды отургуза баштады,

жалбырактары жана гүлдөр

ачыла баштады, мөмөлүү

гүлдөп, бакчада

бакчада

дарактар

жана гүл

үрөндөрдү себүү башталды, курт -кумурскалар, куштар

бар. Жаз ай аталыштары
Суулар, алардын көп түрдүүлүгү (океан, деңиз, дарыя, көл,
көлмө, саз), адам тарабынан пайдалануусу. Өз аймагынын суулары
(аталышы, байкоолордун негизинде кыскача мүнөздөмө).
Суу. Суу

касиеттери. Суунун абалдары, тирүү организмдер,

жаратылыш, адамдын жашоо чарбачылыгы үчүн мааниси. Суунун
коргоо, сууну

сарамжа лдуулук менен пайдалануу.

Өсүмдүктөр, алардын көп түрдүүлүгү. Өсүмдүк (тамыр, сабак,
жалбырак, гүл, мөмө, урук) бөлүктөрү. Өсүмдүктөрдүн жашоосу
(жарык, жылуулук, аба, суу,) үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү.
Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө байкоо жүргүзүү, өзгөрүү лөрдү бекемдөө.
Дарактар,

бадалдар,

өсүмдүктөрү.

чөптөр.

Өсүмдүктөрдүн

жаратылыш үчүн мааниси.
аталышы,
Жаныбарлар

Жапайы,

жашоо

жана

бөлмө

чарбачылыгы,

Өз аймагынын өсүмдүктөрү, алардын

байкоолордун
жана

адам

маданий

алар дын

негизинде
ар

кыскача

түрдүүлүгү.

мүнөздөмө.

Жаныбарлардын

жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар (аба, суу, жылуулук, азык түлүк). Курт-кумурскалар, балыктар, жерде -сууда жашоочулардын,
сойлоп

жүрүүчүлөр,

канаттуулар,

жаныбарлар

жана

алардын

айырмачылыктары.
Гигиена: тери, тырмак, ча ч, тиштердин гигиенасы. Дени сак
жашоо, күн тартибин сактоо, кыймыл -таяныч, тамактануу, дем
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алуу, кан айлануу,
бузулушунун

сезүү органдары, нерв системасынын ишин

алдын

алуу.

Дене

температурасын,

согуусун өлчөө. Ден соолугунун абалын түшүнүү,

тамырдын

ч ыӊ ден соолук

үчүн ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги, айланадагы
адамдардын ден соолугуна жоопкерчиликти сезүү.
Үй-бүлө – адамдын эӊ жакын чөйрөсү. Үй -бүлөнүн каада салттары. Үй -бүлө мүчөлөрүнүн карым -катнашы жана өз ара колдоо
мамилелери.

Чоӊдор го колдон келген жардамды берүү. Балдарга,

карыларга, оорукчандарга камкордук - ар бир адамдын милдети.
Жети

ата.

Өз

аты -жөнү,

атасынын

аты,

жашы.

Үй -бүлө

мүчөлөрүнүн аттары. Үй -бүлөнүн тарыхында маанилүү даталар
жана окуялар, өлкөнүн окуяларына үй -бүлөөнүн катышы. Үйбүлөсү менен эс алуу, каада -салттар.
Башталгыч мектептин окуучусу. Класста, сабакта, мектепте
өзүн алып жүрүү эрежелери. Мугалимге кайрылуу. Класс, мектеп
жамааты, чогуу окуу, эс алуу. Мектеп, майрам күндөрү жана
салтанаттуу учурлар.

Мектеп окуучусунун

күн тартибин түзүү.

Достор, алардын ортосундагы мамилелер; достук, ынтымак, өз ара
жардамдын баалуулугу. Чоӊдор, курдаштары менен болгон өз ара
мамилелердин эрежелери. Тааныш жана бейтааныш кишилер жана
курдаштары менен өз ара аракеттенүү.

Мектептерде

жана башка

коомдук жайларда жүрүм -турум маданияты. Адамдын өмүрүнө жана
коомдогу эмгектин наркы.
Коомдук транспорт. Шаардык жана айылдык транспорт. Жер,
аба жана суу транспорту. Транспортту

пайдалануу эрежелери.

Массалык маалымат каражатта ры: радио, телекөрсөтүү, басма сөз,
Интернет.
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Мат емат ика
Сандар жана көлөмдөр. Буюмдарды эсептөө. Нөлдөн миллионго
чейинки сандарды жазуу жана окуу. Класстар жана разряддар.
Кошулучулардын

суммасы катары көп орундуу сандар менен

тааныштыруу. Сандарды

салыштыруу жана сандардын тартиби,

салыштыруу белгилери.

Салмакты өлчөө бирдиктери (грамм,

килограмм,
бирдиги

центнер,

(секунда,

тонна);
мүнөт,

көлөм бирдиги
саат).

Бир

(литр), убакыт
тектүү

өлчөө

бирдиктеринин ортосундагы мамилелер. Бир тектүү к өлөмдөрдү
салыштыруу жана эсептөө.

Көлөмдүн үлүшү (жарымы, үчтөн

бири, төрттөн бири, ондон бири, жүздөн бири, миңден бири).
Арифмет икалык амалдар.
100гө чейинки сандарды разряддан өтүүсүз кошуу, кемитүү.
Разряддан өтүү менен эки орундуу сандарга
сандарды

кошуу, эки орундуу сандардан

бир орундуу
бир орундуу

сандарды кемитүү.
3, 6, 9, 4, 8, 7ден кошуу жана алуу.
Кошуу жадыбалы. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9дун көбөйтүү жадыбалы. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9дун бөлүү жадыбалы. Кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бө лүү
ортосундагы байланыш. Арифметикалык амалдын белгисиз

бир

компонентин табуу.
Геометриялык көлөмдөр аларды өлчөө.
узундугу. Узундук

бирдиги (мм, см, дм, км).

Үзүк

сызыктын

Периметр. Көп

бурчтуктун периметрин эсептөө.
Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирдиги (см 2 , дм 2 , м 2 ).
Тик бурчтуктун аянтын эсептөө.
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Масса бирдиги (өлчөм), центнер. Аталышы: 1ц. Наркы: 1ц = 100
кг (эскертменин жардамы аркылуу).
Узундук бирдиги (өлчөм) - миллиметр. Белги 1 мм. Наркы: 1 см
= 10 мм. (эскертменин жардамы аркы луу)
Убакыт бирдиги (өлчөм), бир - секунд. Белги: 1с. Катышы 1с= 60
мүн. Секунд жебеси.

Сааттын убагын аныктоо

1 мүн тактык

менен (5 саат, 18 мүнөт, 6 саат 13 мүнөт, ж.б.).
Тексттик

маселелерди

Мамилелерди

камтыг ан

арфметикалык
маселелер:

(мынчага аз, мынча эсе аз)

жол

эсеге

менен

көп,

чыгаруу.

мынчага

көп

кыймыл -аракетти мүнөздөгөн

иш

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

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көлөмү; товар саны, анын
жана наркы, жана башкалар. Масе лени чечүү

жолун

пландаштыруу. Маселенин шартын жазуу (схемалар, таблицалар
жана башка моделдер). Үлүштүн жалпы саны
үлүшү

табуу

Геометриялык

боюнча

маселелер.

фигуралар.

жана анын

Мейкиндик

Предметтердин

жалпы

мамилелер.

мейкиндикте

жана

жалпактыкта жайгашуусу (өйдө, төмөн, жогору -ылдый, оң-сол,
ортосунда, жакын -алыс ж.б. у.с.).
Көркөм өнөр.
Окуучулар билиш керек:
Мугалимдин жардамын колдонуу менен

барактын өлчөмүнө

жараша сүрөттүн өлчөмүн аныктоону;
Мугалимдин

жардамы менен

сүрөттөлгөн объектиле рдин

(түстүү карандаш, гуашь) түсүн берүүгө;
Гуашь

боекторун

колдонуп

(моделдерге);
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оюу

үлгүлөрүн

тартканды

Шеригинин жана өзүнүн сүрөтүн анализдөө

(мугалимдин

суроолору боюнча);
Объекттерди

мейкиндик

мамилелерди көрсө түү менен,
Чон кишинин

мүнөздөмөлөрүн
сөздөрдү

жана

мейкиндик

пайдаланууну;

жардамы менен көркөм

иштин мазмуну жана

өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып бере алат.
Дене тарбия.
Дене т арбия жөнүндө билимдер
Ийкемдүү

дене тарбия . Окуу

материалы

окуучулардын

денелик өнүгүүсүн, кыймылдоо жөндөмүн, соматикалык
эске алат. Бул башталгыч кыймылдар аркылуу
кыймыл кемчиликтерине

абалын

окуучулардын

тандалма таасир этүү натыйжа бергидей

болушуна жана татаал кыймыл комплекстерин, айрыкча, окуу жана
эмгек ишмердигинде керек болгон

кыймылдарды уюштурууга

мүмкүнчүлүк берет. Дене тарбия адамдын ден соолугун бекемдөө
үчүн көнүгүүлөр бир система катары керек деп уюштурууга өбөлгө
түзөт. Жөө басуу, чуркоо, секирүү, сойлоо, басуу, сүзүү, лыжа
тебүү, адам кыймылынын маанилүү каражаты ката ры.
Машыгуу учурунда жаракат алууну алдын алуу эрежелери:
сабак ордун уюштуруу, кийим, бут кийим, жабдууларды тандоо.
Спортт ук иш-ыкмалары
Күн тартибин түзүү . Ден соолукту чыңдоонун жөнөкөй
жоболорун
өнүктүрүү

аткаруу,

туура

калыптандыруу,

өнүктүрүү

боюнча

тартибинде

(эртең

калыпты
негизги

көнүгүүлөрдүн
менен

жана

машыгуу,

дене

булчуңдард ын

физикалык

топтомдорун

жол -

сапаттарды
аткаруу;

күн

физкультминуткалар)

ден

соолукту чыңдоо боюнча иш -чараларды жүзөгө ашыруу.
Физикалык

өнүгүү жана физикалык да ярдыгына байкоо

жүргүзүү. Боюнун узундугун жана дененин массалык
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абалын жана

физикалык

касиеттерин

өлчөө.

Машыгуу

учурунда

жүрөктүн

кагышын өлчөө.
Оюндар жана оюн-зооктор. Таза абада ойной турган оюндарды
уюштуруу жана жүргүзүү (спорт аянттарында жана сп орттук залда).
Физикалык жакшыртуу
Ден соолукт у чыңдоо - жакшырт уу ишмердүүлүгү.
Дем алуу көнүгүүлөрү. Туура калыпты калыптандырууга шарт
түзүү үчүн көнүгүүлөр. Аяктардын муундарынын кыймылдуулугун
жогорулатуу
өстүрүүгө

үчүн

көнүгүүлөр.

багытталган

Вестибулятордук

көнүгүүлөрдү

жөндөмдүүлүктөрүн

өнүктүрүү.

калыптандыруу

көнүгүүлөр.

үчүн

аткаруу.

Макулдашуу

Тамандын
(Окуу

аппаратт ы
түзүлүшүн

жыл

ичинде

бирдей

бөлүктөргө таратылды). Дем алуу көнүгүүлөрүнүн топтомдору. Көз
үчүн гимнастика.
Спортт ук чыңдоо ишмердүүлүгү
Гимнаст ика.

Уюштуруу

Негизги абалдар. Аларды

командалары

өзгөртүү.

Жатуу

жана ыкмалары .
абалын өзгөртүү.

Жатуу абалындагы негизги кыймылдар, багытын өзгөртүү.
Катардагы көнүгүүлөр. Сойлоо. Акробатикалык
Аркада жатып топтоо, артка кайрылуу.

Тизе

көнүгүүлөр.

бүгүп туруу. Тең

салмактуулукту сактоо.
Прикладдык
Гимнастикалык

мүнөздөгү

гимнастикалык

көнүгүүлөр.

дубалга кыймылдар. Сойлоо элементтери жана

кайра чыгуу менен

тоскоолдуктарды жоюу,

гимнастикалык

тактада кыймылдоо.
Сүзүү.
Сууда

сүзүү боюнча окутуу негиздери - теориялык билим.

"Сүзүү коопсуздугу боюнча сабактар". "Параолимпиадалык сүзүү."
"Баттерфляй техникасы боюнча сүзүү ыкмасы."
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Жер жана сууда
Баттерфляй ыкмасы
ыкмасы

боюнча

ыкмасы

практикалык көнүгүүлөр - (кургактык).
боюнча кыймыл дарды үйрөнүү. Баттерфляй

кол жана буттардын кыймылдары.

боюнча

Баттерфляй

Баттерфляй

сүзүү учурунда спортчунун дем алуусу.

ыкмасы

боюнча

сүзүүдө

кол -буттардын

кыймылдарын үйрөнүү, дем алуу.
Баттерфляй ыкмасы боюнча сүзүүдө кыймылдарды үйрөнүү
үчүн көнүгүүлөр, көкүрөк жана арты менен
Буттары менен сүзүү
сууда

сүзүү,

көлмөнүн

таяныч

техникаларын үйрөнүү,

колдоосу

менен

сууда

көкүрөгүндө

сүзүүгө

тайыз бөлүгү жакта Баттерфляй ыкмасы

сүзүү. Көкүрөк менен сүзүү
окутуу.

сүзүү көнүгүүлөрү .
үйрөнүү,

боюнча сууда

учурунда бурулуштарды аткарууга

Аркасы менен сүзүү

учурунда бурулуштарды аткарууга

окутуу.
Жеңил ат лет ика.
Ыргытуу: чоң топту (1 кг), ар кандай жолдор менен алыска
ыргытуу.
Салуу: бир чакан топту тик максаттуу жана алыстан ыргытуу.
"Колдонмо

көнүгүүлөр"

өнүктүрүүгө

жана

функцияларды

бөлүгү

жаш

физикалык

курактык

калыптандырууга

багытталган,

сапаттарды

таяныч -статикалык
биринчи

кезекте

жашоодо, турмушта, окуу процессинде жана эмгек ишмердигинде
өзгөчө керек болгон көнүгүүлөр: басуу жана чуркоо, тизилүү жана
кайра

тизилүү,

кыймылдоо

техникалык

(баскычтар,

каражаттардын

коляскалар),

жардамы

ритмикалык

жана

көнүгүүлөрү. балдар үчүн атайын маанидеги буюмдар
көнүгүүлөрдү

аткаруу,

окуучулардын кыймыл

атайын

бөлүмдө

бе рилген

тажрыйбасын байытуу үчүн

менен
бий
менен
жана
зарыл

практикалык материалдар менен көрсөтүлгөн. Бул гимнастикалык
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таякчалар, желектер, чакан топтор, обручтар

менен, көнүгүүлөр.

Программаны өтүүдө өзгөчө көңүл туура туруктуу жана тез басууну
калыптандырууга

бурулушу керек. Дене тарбия мугалими басуу

аппараттары, балдак, таяк менен
билиши

керек,

ооруларынын

басуу өзгөчөлүктөрү тууралуу

таяныч -кыймыл

өзгөчөлүктөрү,

аппаратынын

ортопедиялык

ар

кандай

алдын -алуу

иш-

чаралары, ортопедиялык режим талаптарын жана таяныч –кыймыл
аппаратынын

ар кандай патология учурунда басууну тууралоонун

негизги жолдорун

билиши зарыл.

Түзөтүү-өнүктүрүүчү аймактын курстарынын мазмуну
«Коомдук-турмуштук

багыт

алуу

көндүмдөрүн

калыптандыруу» курсунун про граммасы
Акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

кыймыл

аппараты окуучулар билим берүү уюмунда жашоонун
жана турмуштук
калыптандыруу,

алардын

мектептеги

жашоосун

жетиштүү

үй -бүлөлүк макамын жакшыртууга, байланыш

жайылышына

байышына түрткү болот.
адамдардын

коомдук

чөйрөлөрү тууралуу баштапкы элестөөлөрүн

ынгайлуу кылууга,
чөйрөсүнүн

-таяныч

билимдерин
Окуучулар

жана

көндүмдөрүн

тегерегиндеги объекттер,

мамилелери жөнүндө маалымат алышат,

бул аларга

жашоодо өз ордун түзүүгө жардам берет.
Акыл-эсинде

жеӊил

артта

калуусу

бар

кыймыл

-таяныч

аппараты окуучу билимдердин, ыктардын, көндүмдөрдүн белгилүү
системасын үйрөнөт.
Жеке гигиена:
 балдар менен кыздардын өзүн -өзү тейлөө көндүмдөрү,
жеке

гигиена

калыптанышына

аракеттерди жүзөгө ашырууга;
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көмөк

көрсөтүүчү

иш -

 коомдук

жайларда

жүрүм-гигиеналык

эрежелерин

сактоого;
 кол, бет, чач, тиштерди күтүүгө

пайдалануучу ар түрдүү

тазалык каражаттарын колдонууну;
Кийим жана бут кийим:
 Кийимдерди кийим бөлүктөрүн атоону, кийимдин оң жана
тескери жактарын аныктоо ыктарын;
 Кийим

жана

бут

кийимди

дайыны

менен

пайдалануу

ыктарын ;
 кийимдерин сактоо жолдорун аныктоо ;
 кийимдерин колдонуу ыктарын;
 көчөдө ойноодо, тамактанууда тазалыкты сактоону.
Турак -жай:
 мектеп

жана

үй

шарттарынын

негизги

мазмунун,

функционалдык белгисин атоого;
 үйгө

коюлуучу гигиеналык талаптарды сактоого;

 үйдү

тазалыкта

кармоо

жана

тазалап

туруу

үчүн

каражаттарды пайдалануу ыкмалары;
 тазалоо үчүн зарыл болгон жабдууларды колдонуу; аларды
сактоо ыкмаларын колдонууну;
 бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүүгө;
 сакталган

анализаторлорду

коомдук -турмуштук

багыт

алууда колдонуу;
 турмуш-тиричилик

буюмдарын

коопсуздук

эрежелерин

сактоо менен колдонуу.
Тамактануу:
 Азык-заттарды аты боюнча таануу, даамы, жыты сырткы
келбети боюнча айырмалай билүү;
 Нукура таза

тамак-ашты айырмалай билүү;
2074

 жашылчаларды, мөмө -жемиштерди жууй билүү;
 азык-түлүктөрдү оромолунан алып чыгуу: ачуу, чечүү,
мөмө-жемиштерди

чыгарганды,

суюк

азыктарды

куйганды, ж.б.;
 кесүү аспаптары жана шаймандары менен иштөөдө, тамак
даярдоодо коопсуздук эрежелерин сактоого;
 жөнөкөй тамактарды даярдоо; чайнекке, чыныга кайнак
суу куюу;
 таңкы, түшкү жана кечки тамак үчүн идишти даярдоого;
 дасторкондо жүрүм -турум эрежелерин сактоого.
Транспорт:
 транспорт каражаттарын таануу;


Жүргүнчү ташуучу

 Жүргүнчү

транспортту пайдалануу;

ташуучу

унаа

аялдамаларынын

мүнөздүү

өзгөчөлүктөрү боюнча табууга;
 коомдук транспортто жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 кепте сүйлөө этикеттин пайдаланууну.
Жүрүм-турум маданияты:
 күнүмдүк

турмушта

жана

коомдук

жайла рда

өзүн

алып

жүрүүнүн эрежелерин сактоого;
 курдаштары жана чоң кишилер менен баарлашууну;
 курдаштары жана чоң кишилер менен жолугушууда жана
коштошууда жүрүм -турум эрежелерин сактоону;
 баарлашуунун

кептик

(калыбын кармай бил үү,

эмес

каражаттарын

колдонууга

ашыкча эмес жаңсоону ,

сүйлөгөн

кишиге кайрылууну);
 курдаштарына жана улууларга өтүнүч менен кайрылууга;
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 театр, музейлерге жана китепканаларга барганда, коомдук
жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоого;
 дүкөндө жүрүм-турум эрежелерин сактоого жана жардам сурап
алууга укуктуу;
 токойдо, көлдө, паркта жүрүм -турум эрежелерин сактоого;
 конокто жүрүм- турум эрежелерин сактоого;
 белектерди тандоону билүү ыктарын.
Сатуу мекемелери:
 дүкөндөрдө багыт алуу; дүкөндөрдүн айрым түрлөрүндө;
 соода түйүндөрүнүн ар түрдүү товар чөйрөсүндө багыт алуу
ыктарын ;
 соода түйүндөрүндө сатып алууларды жүргүзүү ыктарын;
 сатып алууда жүрүм-турум эрежелерин сактоо ыктарын ;
 акча

банкнотторун

пайдалануу

сатып

алуучунун

сүйлөө

этикеттин пайдалануу ыктарын;
«Психомот орика» курсу нун программасы
Бул

предметтин ичиндеги түзөтүү иш нейродинамикалык

абалга жана мээнин структуралык жабыркашынын деңгээлине
жараша жекече

жүзөгө ашырылат.

эгер жабыркоо кыртыштык

болуп, кыймыл актыны маанилик уюштуруу мүмкүн эмес
анда

болсо,

кыймылдардын уюштуруунун объективдүү даражасын,

кыймылдарды церебралдык денгээлге

таянуу менен уюштуруу

керек. Кыймылы негизинен үлгү менен түзүлөт. Бул этапта, чоң
маани

ритмикага

берилет. Кийинчерээк, машыгуулар кыйла

татаалдашат: кыймыл
гимнастикалык
жүзөгө

ыргактарын к езектелиши

көнүгүүлөр,

ашырылат.

баштаганда вербалдык

предметтер

Кыймылдар

менен

көнүгүүлөр

көндүмдөргө

коштоо киргизилет.
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колдонулат,
айлана

Кыймылдарды

уюштуруунун маанилик кыртыштык
учурда,
жана

деңгээли сакталуу болгон

кыймыл

жөндөмдүүлүктөрүн,

мейкиндик

параметрлерди

кыймылдын
иштеп

убактылуу

чыгуу

коррекциялык иш жүзөгө ашырылат. Бул негизги
элементтери боюнча узакка созулган көнүгүү,

боюнча
жөнөкөй

иш -аракеттери

менен жүзөгө ашырылат. Психомоторикалык сабактар
өткөрүлөт. Ар бир

баланын психомоторикалык

жекече

милдеттерин

иштеп чыгуу, анын даражасына ылайык түзөтүү программасы
иштелип чыгат. Сабактарда
ритмикалык

уюштуруу),

пайдаланылышы

ролдук,

иш -оюндар,

чыгармачылык

мүмкүн.

Психомоторикалык
түрдүүлүгү

музыка, поэзия (кыймылдарды

(манжа

иш үчүн дидактикалык
театры,

оюндардын

психомоторикалык

көп

такта,

конструкторлор, кесилген сүрөт), оозеки колдоо, көркөм жана
схемалык

пландарды

да

колдонсо

болот.

Ошондой

эле

өзгөчөлүгүн

эске

Монтессори материалдарды дагы колдон со болот.
Сабактарда

балдардын

ар

бир

баланын

алынат, иш программасынын бир нече бөлүктөн (чыгарманын 3 -4
аймактар) турушу мүмкүн.
Психомоторика ишинин багыттары:
1. майда моториканын, кол кыймылдарын калыптандыруу.
2. мейкиндик гнозисин
3. иштиктүү

өнүктүрүү

праксисти өнүктүрүү

4. предметтик- куралдык иш-аракеттерин калыптандыруу
5. аналитикалык –синтездик ишмердүүлүктү өнүктүрүү
6. кыймылдарды маанилик уюштуруу деңгээлин калыптандыруу
жана өнүктүрүү
7. компьютер менен иштөө
8. көңүл бурууну өнүктүрүү
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9. стереогнозду өнүктүрүү
10. мимиканы өнүктүрүү.

4.2.3. Адеп -ахлактык өнүктүрүү, тарбиялоо программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
ТКАБ

балдардын

билим

алуу

жашоосунун

адептик кыл датын,

окутуу, сабактан тышкаркы жана коомдук маанилүү ишин, үй бүлөлүк жана коомдук башка субъекттерин

адеп -ахлактык жол

менен уюштурууга багытталган бирдиктүү коомдук -педагогикалык
ишин руханий баалуулуктарды жана моралдык артыкчылыктарын
системасынын негизинде жүзөгө ашырат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы ТКАБ балдарга
билим берүү процессин өз өлкөсүн сүйүүгө, алардын элдин жана
өлкөнүн маданий жана тарыхый мурастарын урматтоо, коомдук
жоопкерчиликтүү

жүрүм-турумун

тарбиялоого

багытталган.

Программанын негизи өзөктүү тарбиялык максаттарына, коомдун
негизги улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарына таянат.
4.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Экологиялык
калыптандыруу
инсандык

маданиятты,

программасы,

жыйынтыктарына

сергек
БЖБ

жеке

жана

коопсуз

БЫББПты

өнүгүү

жашоону

өздөштүрүүнүн

боюнча

талаптарына

жетишүүгө салым кошууга милдеттүү:
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
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баштапкы

 жашоонун
эмгекке

коопсуз,

түрткү

болуу,

саламат
иштин

жолун

ор нотуу,

жыйынтыгына

чыгармачыл
багыт

алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштуру уну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жа шоону

калыптандыруу программасы камсыз кылуусу зарыл:


экологиялык

маданияттын

негиздери

жөнүндө

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,
адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн
мисалында;


балдардын өз ден соолугуна к ам көрүүсүнө каалоону

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу)
уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим
берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо
мүнөзү;


жаратылышка таанып билүү кызыкчылыгы менен

жа на

аяр мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;


туура тамактануу боюнча ыктарды калыптандыруу;



балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү эсепке алуу менен, оптималдуу
кыймыл тартиптерин колдонуу;


күндүн ден соолук куруучу режимин сактоо;
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окуучулардын

тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү

таасир тийгизүүчү заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин
түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;


окуучунун

соолугуна

өсүү

байланыштуу

ар

жана

өнүгүү

кандай

өзгөчөлүктөрү,

суроолор

менен

ден

доктурга

тайманбастык менен кайрылуу муктаждыгын калыптандыруу, жеке
гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого даярдыгын
өнүктүрүү;


айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм - көндүмдөрүн
калыптандыруу.
4.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери (курстары)
(психологиялык

коррекциялоо,

логопедия,

кыймыл

ошондой эле мейкиндикте жана түздү ктө багыт алуу,
маалымдуулугун өнүктүрүүгө багытталган

жеке жана

түзөтүү,
сезүү
топтук

сабактар) турмуштук көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп
саналат. Өнүгүү

кемчилиги канчалык татаал болсо, ондоо жана

өнүктүрүү боюнча иш -чаралар ошончолук талап кылына т.
Түзөтүү жана өнүктүрүү иши
окуучулардын

окуп -үйрөнүү

айырмачылыктарын аныктоо
жеке

мугалим, психолог тарабынан

жана

өнүктүрүү

боюнча

менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун

өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске

алынат: баланын пси хофизикалык абалы жана өнүгүүсү,
билүү

жекече

жөндөмдүүлүгүн

өнүгүү

деңгээли

жана

таанып -

өзгөчөлүктөрү,

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү
өзгөчөлүктөрү.
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Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир
окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү эске алынат.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан

тышкаркы иш

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин
жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду)
өткөрүү

колдонуудагы

ченемдик

укуктук

жана

билим

берүү

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.
ТКАБ окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына
кирет: дарылоо дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар,
таанып-билүү иш-милдеттерин өнүктүрүү жана түзөтүү үчүн жеке
жана топтук сабактар.
Таяныч-кыймыл
дене

тарбия

мугалимдери

инструкторунун
иштин

бузулууларын
жана

түзөтүү -өнүктүрүүчү
ийкемдүү

дене

көзөмөлү астында ишке ашырылат.

программасын

ишке

ашыруунун

негизги

иши
тарбия

Түзөтүүчү

механизмдери

болуп уюмдун адистеринин оптималдуу түзүлгөн аракеттенишүү,
билим берүү жараянына ар тараптуу, системалуу түрдө колдоо
көрсөтүү, социалдык өнөктөштүк, уюмдун тышкы ресурстар менен
кесиптик катышуусун (коомдун башка институттары менен уюмдар)
болжолдойт.
Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү камсыз кылат: ТКАБ
окуучулардын
диагноздоо

психофизикалык өнүгүүсүн
үчүн

комплекстүү

мамиле

көп кырдуу талдоо;
кылуу,

психикалык

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен маселелерин аныктоо жана
чечүү,

окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп

чыгуу.
4.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
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Сабактан

тышкаркы

окуучулардын

жекече

ишмердүүлүк

өзгөчөлүктөрүн

программасы
жана

ТКАБ

муктаждыктарын

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз
кылат.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк
БЫББПты өздөштүрүүсүндө

ТКАБ о куучулардын ЖББ

күтүлгөн натыйжаларга жетишүүгө

багытталган сабактан тышкары иш -чаралардын алкагында

билим

берүүнүн башка түрлөрүн жүзөгө ашырууну түшүнүшөт. Сабактан
тышкаркы ишмердүүлүк
кошулуу

окутуудан башка тарбиялоо жана коомго

көйгөйлөрүн

чечүүчү

ишмердүүлүктүн

түрлөрүн

бириктирет.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги
максаты

окуучулардын

жөндөмдүүлүктөрү

өнүгүшү

кызыкчылыктары,
үчүн

кошумча

шыктары,

шарттарды

камсыз

кылуу жана алардын бош убакытын уюш туруу.
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк окуучулардын ар түрдүү
категориялары

(ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрү

чектелген

жана

чектелүүлөрү жок) жана ар кандай уюмдар менен биргелешкен иш чараларды
коомдук

уюштуруу
бириктирүүгө

жана

өткөрүүнү

с алым

кошот.

тышкаркы иш-чаралардын түрлөрү

камсыз

кылуу

аркылуу

Биргелешкен

сабактан

таяныч -кыймыл аппаратында

бузулуулары бар окуучулардын жана алардын кадимки
келе

жаткан

курбуларынын

өнүгүп

жөндөмдүүлүктөрүн

жана

кызыкчылыктарын эске алуу менен тандалып алынат.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүктүн

негизги

максаты

окуучуларга коомдо жашоо үчүн зарыл болгон коомдук тажрыйбага
жетүү жана коомдо кабыл алынган баалуулуктарды пайда болушу
үчүн шарттарды түзүү болуп саналат, таяныч -кыймыл аппаратында
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бузулуулары бар ар бир ок уучуну толук өнүктүрүү жана коомго
кошуу үчүн шарттарды түзүү, алардын бош убактысында коомдук
жана

интеллектуалдык

кызыкчылыктарын

өнүктүрүү

үчүн

тарбиялоо шарттарын түзүү.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

инсанды

өнүктүрүү

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу,
адептик,

коомдук,

ишмердүүлүктү
жана

топтук

жалпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

тышкаркы

формалары: жеке

к лубдар,

секциялар,

таймаштар, конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
4.3. Уюштуруу бөлүгү
4.3.1. Окуу планы
ТКАБ балдар үчүн БЖБ БЫББПтын ишке ашырган Кыргыз
Республикасынын Уюмдарынын окуу планы (мындан ары – окуу
планы),

жалпы

жүктүн

көлөмүн,

окуучулард ын

аудиториялык

жүгүнүн көлөмүн, бекитет, милдеттүү окуу аймактарынын курамын
жана түзүмүн бекитет, класстар жана окуу предметтери боюнча
өздөштүрүүгө берилген окуу убакытын бөлүштүрөт.
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары
түзөтүү сабактар менен берилген, ТКАБ
жана

физикалык

өнүгүүсүнүн

топтук жана жекече

окуучулардын

кемчиликтерин
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акыл -эс

коррекциялоого

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу
жана сабактан тышкары убакытта
жана 1-класста

күндүн ичинде

өткөрүлөт (даярдоо классында

сани тардык-гигиеналык талаптарга ылайык

бөлүк жок). Жекече түзөтүү

бул

сабактар үчүн 25 мүнөткө чейин,

топтук сабактар үчүн 40 мүнөт чектелет.
Түзөтүү-өнүктүрүү

аймагы

окуучулар менен фронталдык

жана жекече сабактардын системасын камтыган окуу предметтер и
аркылуу ишке ашырылат. Тапшырма көлөмү (бардык сабактар
боюнча) аны аткаруу үчүн зарыл болгон убакыт (астрономиялык
саат) 2-3- класстар - 1,5 саат, 4-класстарда

- 2 сааттан ашпашы

керек.
ТКАБ окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына
кирет: дары лоо дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар,
таанып-билүү
мейкиндикте

иш-милдеттерин
багыт

алууну

өнүктүрүү
өнүктүрүү

жана

түзөтүү,

сабактары

жашоо

компетенцияларын өнүктүрүүгө негиз болот. Өнүгүү

дефектиси

канчалык

сабактары

татаал

болсо,

коррекциялык -

өнүктүрүү

ошончолук зарыл.
Акыл эси кем окуучулардын коммуникативдик көндүмдөрүн
өнүктүрүү

зарылдыгына

байланыштуу

1 -3-класстардын

окуучуларына "Баарлашуунун негиздери" түзөтүүчү - өнүктүрүүчү
сабактарын

киргизүү зарыл болот.

начар мейкиндик тү шүнүктөрү менен бирдикте кескин кыймыл
башаламандыктарга

ээ

Акыл

эси

кем

окуучулар

менен

«Психомоторика», «Мануалдык иш аракетин өнүктүрүү» майда
моториканы бузулуусун толуктоону камсыз кылуучу түзөтүү жана
билим берүү курстары киргизилиши мүмкүн. Саат саны класстарда
окуучулар менен кошумча сабактар зарылчылыгы менен аныкталат.
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Таяныч-кыймыл
дене

тарбия

инструкторунун
Дене

бузулууларын

мугалимдери

жана

ийкемдүү

дене

иши
тарбия

көзөмөлү астында ишке ашырылат.

тарбия

сабактары жалпы сабактар менен кезектешип

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,
тышкары

түзөтүү -өнүктүрүүчү

дене тарбия сабагынан

айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,
тыныгууну камсыз кылуучу сабактар коюл ушу

динамикалык

мүмкүн (жумасына

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).
ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын
жеке жетишпестиктерин коррекциялоону камсыз кылат.
окуучуга

саатардын саны

Ар бир

саламаттык сактоо кызматы тарабынан

кыймыл бузулуусунун оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан )
аныкталат.
"Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК)
предмети

болууга

сабактары

тийиш.

зарыл

болсо,

жалпы

дене

тарбия

кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек. Бул учурда ИДК
мугалими,
натыйжалуу
4.3.2.

кыймыл

сферасында

жеке

бузулуулар

менен

түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.

Таяныч-кыймыл

аппараты

бузулган

окуучуларга

башталгыч билим берүүнүн болжолдуу ылайыкташылган жалпы
билим берүүчү программаны ишке ашыруу

шарттарынын

системасы.
Кадрдык шарттар
Кадрлык камсыздоо - мугалимдер жана билим берүү системасында
ТКАБ акыл эси артта калган
психологиялык

колдоо

окуучулар үчүн медициналык жана

менен

билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.
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алектенген

кызматкерлерд ин

Жалпы билим берүүчү уюмда ТКАБ балдар үчүн Башталгыч
жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер
кызмат орду үчүн

ар бир

тиешелүү квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө

туура келиши керек, ал эми

педагогикалык кызм аткерлердин

ар

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат
орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө

жана

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.
Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир
жолу билимин

жогорулатууга,

усу лдук

иш

жүргүзүүгө,

ТКАБ

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү
технологияларын
таратууга,

пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын

жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.

ТКАБ балдар катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги
билим берүү программасын ишке ашырып жаткан

педагогдор

жогорку кесиптик билимдин т өмөнкү даярдоо программаларынын
варианттарына ээ болушу керек:
- «Педагогикалык билим»

багытында баклавр же магистр

даражасын/квалификациясы (тийишт үү даярдоо профили боюнча)
бар;
-«Башталгыч билим бер үү»

адистиги боюнча «Башталгыч

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;
-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар,
бирок

башталгыч билим бер үү жаатында

кайра даярдоо же

билимин жогорулатуусу ж өнүндө документи бар .
Бул категориядагы адистерге Олигофренопедагогика жаатында
144

саат

өлчөмүнөн

кем

эмес

кайра

даярдоо

же

билимин

жогорулатуусу ж өнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен
далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.
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Түзөтүүчү

(коррекциялык)

иштин

программасын

жүзөгө

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик
билимге ээ болушу керек жана бакалавр

даражасынан кем эмес

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ
болушу зарыл: "Психология", "Атайын психоло гия", "Логопедия",
"Дене тарбия".
Бардык адистер

инклюзивдик билим берүү жаатында жана

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин
жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен
далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму ТКАБ окуучулар үчүн
башталгыч билим берүүнү ишке ашыруу процессинде
же дайыма тьютордун (волонтёрдун)

убактылуу

катышуусун камсыз кылуусу

мүмкүн. Тьютор ЖОЖдун 2-курсунун деңгээлинен төмөн эмес
педагогикалык билимге ээ болушу керек, же атайын орто билимдүү
болушу керек.
Финансылык
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

камсыз

кылуу

ББ

мамлекеттик

системанын

каражаттарынын эсебинен
акысыз билим берүү

шарттар
билим

тиешелүү

ар бир окуучуга

берүү

бюджеттин

мамлекеттик жана

мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык
каржылоо

ченемдеринин

негизинде

жүзөгө

ашырылат.
Материалдык -техникалык шарттар
БББ негизги билим
маанилүү шарты болуп

берүү
ТКАБ

программасын
балдарга

ишке

ашыруунун

орто мектептин баардык

объектилерине тоскоолдуксуз жеткиликтүү чөйрөнү камсыз кылуу
саналат. Билим

берүү

уюму

Стандарттын
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талаптарына

болуп
ылайык

бардык предметтик аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү
аймактарды, ошондой эле

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

коопсуздугунун талаптарына жооп
алып барууну уюштуруу зарыл

нормаларга

бериши керек.
болсо,

өрт

Алыскы

иш

адистер компьютердик

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын
толук

жана

комплектиси менен

камсыз болушу керек.

Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Акыл эси артта калган ТКАБ
оорусу

менен)

бала,

(айрыкча

кадимки

өнүккөн

церебралдык шал
балага

караганда

мугалимдердин көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондуктан
ал бала окуган
Зарыл

класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек.

болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун
оор бузулуулары)ТКАБ окучунун
өзгөчө
керек.

жумуш орду ден соолугунун

чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу
Бул

жеке

компьютерлер,

техникалык

каражаттардын

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу
контакторлордун
планшеттер

ар

кандай

түрлөрү,

джойстиктер,

сезгич

ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы с абак учурунда

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.
Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл
буруусунун

мүмкүнчүлүктөрү

Окутуунун

оптималдуу

жана өзгөчөлүктөрү

эске алынат.

шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке
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жана топтук түрлөрү үчүн да орундар уюштурулушу зарыл. Ушул
максатта, класста
Техникалык

атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.
окутуу

каражаттары

(анын

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)
эсти

артта

калган

муктаждыктарын
окуучулардын

ТКАБ

окуучунун

канааттандырууга

таанып -билүүчүлүк

ичинде

атайын

билим берүү акыл

атайын

билим

мүмкүнчүлүк

иш-аракетин

берүү
берип,

өнүктүрүү

үчүн

шарт түзөт.
5. ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ИДЕЯЛАРЫНЫН
НЕГИЗИНДЕ

ИШТЕГЕН

МЕКТЕПТЕРДЕ

ӨНҮГҮҮСҮНДӨ

ТАТААЛ ООР БУЗУЛУУЛАРЫ (ӨТО Б) БАР
ҮЧҮН

БАШТАЛГЫЧ

БИЛИМ

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН
ПРОГРАММАСЫ

ОКУУЧУЛАР

БЕРҮҮНҮН

ЖАЛПЫ

БОЛЖОЛДУУ

БИЛИМ

БЕРҮҮЧҮ

(ВАРИАНТ 6.4.)

5.1. Максаттуу бөлүм
5.1.1. Түшүндүрмө кат
БББ ЖББЫПты ишке ашыруунун максаты.
Окуу

предметтеринин

жалпы

мүнөздөмөсү,

багыттары,

максаттары жана практикалык милдеттери ӨТОБ бар окуучунун
жеке

жөндөмдүүлүктөрү

жана

жекече

билим

берүү

эси артта калган (орточо, оор жана өтө оор,

жана

муктаждыктарына негизделет.
Акыл

өнүгүүсүндө
интеллектуалдык

тат аал

оор

өнүгүүсү

бузулуулары
БББ

(6.3.вариантын) жол бербесе, же

ЖББЫПты
аны

бар)окуучунун
өздөштүрүүгө

өздөштүрүүдө олуттуу

кыйынчылыктарга кезиксе, БББ ЖББЫПтын 6.4. варианты боюнча
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билим алат. Билим берүү

уюму бул

варианттын негизи нде

окуучунун жекече окуу муктаждыгын эске алып, өзгөчө жеке билим
берүү программасын иштеп чыгат.
БББ ЖББПты
мамилелери

иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун

жана принциптери 1. Жалпы жоболор бөлүмүндө

көрсөтүлгөн.
БББ ЖББЫПтын жалпы мүнөздөмөсү
Бул окуучулар

үчүн интеллектуалдык өнүгүүнүн

бузулуусу

көрүү, угуу, таяныч -кыймыл аппаратынын бузулуулары менен,
аутисттик

спектрдин

бузулуулары

жана

эмоционалдык

–эрк

сферанын бузулуулары менен коштолушу мүмкүн.
Акыл

эси

артта

калган

жана

өнүгүүсүндө

тат аал

оор

бузулуулары бар окуучулар үчүн БББ ЖББЫБПтын түзүмү (вариант 6.4.)
милдеттүү бөлүмдү жана билим берүүнүн катышуучулары тарабынан
калыптандырылган бөлүктөрдөн турат.
ЖББЫП

санитардык-эпидемиологиялык

ченемдерге,

ошондой

эле

баш ка

эрежелерге

жана

нормативдик -укуктук

документтерылайык дайындалган жана сабак, сабактан тышкаркы
иш-чаралар

аркылуу

билим

берүү

уюму

тарабынан

ишке

ашырылат.
Стандартка ылайык

бул топтогу окуучулардын башталгыч

жалпы билими, окутууну

аяктаган учурга карата ден - соолугунун

мүмкүнчүлүгү

чектөөлөрү

боюнча

болбогон

окуучулардын

жетишкендиктерине туура келбейт, билимди пролонгацияланган
(узартылган) окуу мөөнөттөрүндө алат деп болжолдойт.

2090

Акыл-эсинде артта калуусу бар жана өнүгүүсүндө татаал
оор

бузулуулары

бар

окуучу лардын

психологиялык -

педагогикалык мүнөздөмөсү
Бул окуучулардын тобу чөйрөсүнүн

оор

кыймылында,

неврологиялык генездеги кыймыл

бузулууларына
өзүн -өзү

ээ,

тейлөө

жана

жана

ушуга

байланыштуу

предметтик

ишмердикте

тышкы жардамга толугу менен же жарым -жартылай башкаларга көз
каранды. Бул топтогу балдардын көбү денесин отурган абалда өз
алдынча кармай албайт. Аяктарынын спастикасы
менен

татаалданган.

каражаттарынын жана

Баарлашуу

гиперкинездер

процесси

сөз

тилдик ресурстарынын

жаратуу

милдеттерини н

өнүкпөгөндүгүнөн улам, кыйынчылыктарга ээ. Акыл эсинин артта
калуу даражасы оор денгээлден тартып, тереңге чейин. Анча оор
эмес интеллектуалдык артта калуусу бар

бул топтогу балдар

балдардын коомдук көнүү үчүн маанилүү болгон түшүнүктөрдү
жана көндүмдөрү калыптандыруу үчүн бардык шарттар бар.
Бул окуучулардын билим алуудагы
кыймыл

бузулууларынын

жана

өзгөчө

муктаждыктары

психикалык

өнүгүүсүнүн

өзгөчөлүктөрү менен шартталып окуу процессин куруунун өзгөчө
логикасын аныктайт

жана

билим берүүн үн

мазмуну менен

түзүмүндө чагылдырылат.
5.1.2.
кем

Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси
окуучулардын

болжолдуу

жалпы

башталгыч

ылайыкташтырылган

программасын

жалпы

өздөштүрүүсүнүн

билим

берүүнүн

билим

берүүнүн

пландаштырылган

натыйжалары
Мамлекеттик

стандарттын

талаптарына

ылайык

окутуу

натыйжалуулугун бир окуу программасы ар бир окуучунун эсеп
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өзгөчө муктаждыктары жана атайын билим алуу муктаждыктары
эске алуу менен, толугу менен өз алдынча гана аныкталышы
мүмкүн. Бул жагынан алганда, билим берүү программаларын иштеп
чыгуу жыйынтыгы боюнча талаптар окуучулардын
предметтик

жеке жана

мүмкүн болгон натыйжалары бир сүрөттөлүшү болуп

саналат.
5.1.3. Өнүгүүсүндө

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси

кем окуучулардын

башталгыч билим берүү

билим берүүнүн ылайыкташылган

боюнча жалпы

болжолдуу программасын

өздөштүрүүнүн белгиленген жыйынтыктарына жетүүсүн баалоо
системасы
Жыйынтыктарды баалоо системасы толугу менен жекече окуу
планын

аткаруунун

мүнөздөмөсүн

процессинде балага максималдуу

камтыш ы

боорукер мамиле

керек.

Баалоо

жана билим

алууга бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн саясаты керек.
Окуучулардын

окуу натыйжаларын баалоо жекече окуу

планына киргизилген ар бир предметтин мүнөздөмөсү катары
көрсөтүлөт,

ал

ыйгарымдарын

эми

жыйы нтыктарды

динамикасын өнүгүүсүн

Окуучулардын
экенин

анын

эстен

жашоо

баалоого шарт түзөт.

окуу натыйжаларын баалоодо баланын

предметтерди өздөштүрүүдө
мүмкүн

талдоо,

окуу

табигый кыйынчылыктар болушу
чыгарбаганыбыз

маанилүү,

бирок,

жалпысынан, алардын окуп -үйрөнүү жана өнүктүрүү ийгиликсиз
экенин бир белгиси катары кароого болбойт.
Окуучунун

жашоо ыйгарымдарын өнүктүрүү жыйынтыгын

баалоо үчүн эксперттик топ ыкмасын (аралык негизде) пайдалануу
сунуш кылынат. Эксперттик топ, анын үй -бүлө мүчөлөрүнө, анын
ичинде бала менен тыгыз байланышта, билим берүү жараянына
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бардык кызыкдар тараптардын өкүлдөрүн

чогулутушу

керек.

Эксперттик топтун милдети өмүр карамагына жаатындагы баланын
жетишкендиктерин ырааттуу баалоону иштеп чыгуу болуп с аналат.
Анын негизи болуп
жана

өнүгүү

иликтөөлөрдүн

баланын күнүмдүк жашоодо

динамикасын
жыйынтыгы

көлөмүн мүнөздөгөн баалоо,

талдоо

боюнча

болуп

жүрүм -турумун

саналат.

жашоо

Талдоо -

ыйгарымдарынын

топтун бардык мүчөлөрү үчүн жеңил

жана түшүнүктүү болушу керек.
5.2. Мазмундуу бөлүм
5.2.1.

Негизги

базалык

окуу

кыймылдарын

калыптандыруу программасы
Негизги
жүрүм-турумду

окуу кыймылдарын калыптандыруу программасы
калыптандыруу,

белгилүү

бир

мезгил

ичинде

тапшырманы башынан аягына чейин аткарууга жөндөмдүүлүк, бир
иш-аракеттен

башка

бир

ишке

өз

алдынча

өтүү

жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу милдеттерин камтышы керек.
5.2.2. Окуу сабактарынын, коррекциялык - өнүктүрүүчү
аймактын курстарынын негизги мазмуну
Тил жана кептик тажрыйба
Баарлашуу жана окуу
 байланыш

жана

баарлашуунун

жеткиликтүү

каражаттарды

өздөштүрүү – вербалдык жана вербалдык эмес.
 баарлашуунун

башка

мүмкүнчүлүгү:

сүйлөөнү

каражаттарын

пайдалануу

алмаштыруучу

аппараттар

(коммуникаторлор, жеке компьютерлер жана башка), байланыш
дептерлери, ишараттар, көз караш, ж.б.
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 жаш курагына тиешелүү күнүмдүк маселелерди чечүү үчүн
түшүнүктүү жана таасирдүү сүйлөө иш жүзүндө колдо болгон
байланыш каражаттарды пайдалануу мүмкүнчүлүгү.
 баарлашуу боюнча жалпы кабыл алынган эрежелерди сактоо
менен,

вербалдык

жана

вербалдык

эмес

каражаттарды

пайдаланып байланыш түзүү, сактоо, токтотууга жөндөмдүү.
 Жаратылыш

кубулуштарын,

адам

жасаган

объектилерин

билдирген сөздөрдүн маанисин түшүнө алат.
 баарлашуу

кырдаалында

сөздүк

жана

сөз

айкаштык

материалдарды колдоно билүү.
 адамдардын аттарын билдирген басма сөз ар түрдүү жана
таануу,

ошондой

эле

белгилүү

объектилерин

жана

иш -

аракеттердин аттарын
 Жакшы тааныган предметтерди,

иш -аракеттерди билдирген

басылган сөздүн маанисин түшүнүү, таануу
 балага

жеткиликтүү окуу, тааныш сөздүн маанисин түшүнүү.

Жазуу
 тамга, муун, сөздөрдү,
 окуу

китебинен

ылайык

жазуу ыктары

жазуу

аткаруу

көнүгүүлөрүн
(баланын

тапшырмага
физикалык

мүмкүнчүлүктөрүнө жараша)
 басылган жана жазылган тексттерден бүтүн сөздөрдү
жана сөз айкаштарын көчүрүп жазуу.
Математика .
Математикалык элестөөлөр
o түсү, түзүлүшү, өлчөмү боюнча объекттерди салыштыра
билүү.
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o Мейкиндикте, тегиздикте жана дене схемасында багыт
алуу. Көптүктөрдү

айырмалоо, салыштыруу, кайра

куруу жөндөмдүүлүгү (бир - көп, чоң - кичине ж.б.).
o күн, убакыт аралыктары менен иш -аракет айтып, кылып,
саат убакыт аныктоо үчүн иш -чаралардын тизмегин көз
салуу үчүн, иш-жылдын башында жана аягында менен
байланыштуу

убакыт

бөлүктөрүндө

айырмалай

билүү

жөндөмү.
o сандагы заттардын тиешелүү санын салыштыра билүү,
анын санын белгилөө.
o балага

жеткиликтүү

чек

ичинде

буюмдарды

саноо

мүмкүнчүлүгү.
o 5 санынын тегерегиндеги

эки көптүктөрдү

көрсөтүү

мүмкүнчүлүгү.
o эсеп белгилерин белгилөө мүмкүнчүлүгү.
o бир нече бирдикке жогору латуу жана төмөндөтүү боюнча
боюнча маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгү.
o акчаны колдонуу, төлөө, чөнтөк акчаны акылга сыярлык
колдонуу мүмкүнчүлүгү.
 ченөө

приборлорун

колдонуп,

узундук,

салмак,

көлөм,

температура, убакытты аныктоо мүмкүнчүлүгү.
 Бир- бири менен тиешелүүлүктөрдү түзүү мүмкүнчүлүгү.
 Үй номурун, автобус, телефон

ж.б. санын билдирген

цифраларды таануу мүмкүнчүлүгү
Искусство
Көркөм өнөр (сүрөт, ийлеп -чаптоо, аппликация)
 көркөм

өнөр каражаттарын өздөштүрүү жана күнүмдүк

жашоодо аларды колдонуу.
 көркөм өнөр иштин түрлөрүнө кызыгуу.
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 көркөм

өнөр

жеткиликтүү

ишинин

(сүрөт,

каражаттарын

ийлеп -чаптоо,

жана

аппликация)

материалдарын

колдоно

билүү.
 сүрөт,

ийлеп -чаптоо,

аппликация

түрдүү технологияларды

жасоо

процессинде

ар

колдоно билүү.

 Көркөм өнөр ишинен ырахат жана кубаныч алуу.


чыгармачылык

ишине

умтулуу,

ишинин

натыйжаларын

көрсөтө алуу.
 өз

ишине

жана

чоочун

иштин

жыйынтыгы

боюнча

өз

мамилесин билдирүү мүмкүнчүлүгү.
 биргелешкен чыгармачыл ишинин жүрүшүндө өз ара тартип,
оң тажрыйба даярдоо.
 чыгармачыл иштерди жасоо, ар кандай конкурстарга катышуу
үчүн, көркөм өнөр сабагынан алган

көндүмдөрүн колдоно

алуу
Музыка.
 музыкалык ишмердүүлүктүн (угуу, ырдоо, музыка кыймылы,
музыкалык аспаптарда ойноо), ар кандай түрлөрү боюнча
кызыгуу.
 табияты

боюнча

ар

башка

музыканы

угуу

жана

музыка

мүнөзүнө ылайык кыймыл -аракет жөндөмдүүлүгү.
 биргелешкен жана өз алдынча

музыкалык иш -ырахат алуу

жөндөмдүүлүгү.
 музыка

сабактарында

алган

көндүмдөрүн

концерттерде,

спектаклдерде пайдалануу мүмкүнчүлүгү.
Табият таануу
Сөз өстүрүү жана курчап турган табигый дүйнө
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 жансыз

жаратылыш

мезгилдердин
өзгөрүүлөрдү

объектилерин

мүнөзү

менен

жана

кубулуштардын,

байланышкан

сезондук

түшүнүү, белгилүү жаратылыш -климаттык

шарттарга ылайыкташуу жөндөмдүүлүгү.
 жансыз

жаратылыш

объектилерин

жана

кубулуштарына

кызыгуу.
 жансыз

жаратылыш

объектилерин

жөнүндө

билимди

жакшыртуу (от, жер, жер, аба, токой, көк шибер, дарыя,
көлдөр, жер кыртышынын формалары, пайдалуу кендер).
 Жыл

мезгилдери,

ырайынын

мезгилдердин

өзгөрүшү,

алардын

адам

өзгөчөлүктөрү,
жашоосуна

аба -

таасири

жөнүндө түшүнүк.
 өсүмдүктөр

жана

жаныбарлар

дүйнөсү,

алардын

адам

жашоосундагы мааниси жөнүндө түшүнүк.
 жаратылыш объектилерине кызыгуу.
 өсүмдүктөр жана жаныбарлар (козу карындар, мөмөлөр,
канаттуулар, балык ж.б.) жөнүндө билимдерин кенейтүү
 өсүмдүктөр жана жан-жаныбарларга аяр мамиле жасоо,
аларга кам көрүү

жөндөмдүү.

 жаратылыштагы жүрүш -туруш эрежелерин билүү

(токой,

дарыя, жана башкалар.)
 күн, жума, ай жана күн,

жыл, алардын өз ара бөлүктөрүн

айырмалай билүү жөндөмү.
 убакыттын өтүшү жөнүндө түшүнүк: күндүк кезектеги иш чаралар, күн, бир жума, ай жана башкалар.
Адам
Адам ишмердүүлүгү

2097

 Өзү жөнүндө түшүнүктөрүн калыптандыруу, башкалар менен
жалпылыгын жана айырмасын түшүнүү.
 өз денеси жөнүндө түшүнүкт өрүн калыптандыруу.
 өз сезимдерин таануу жана сезүү тажрыйбасын байытуу.
 өзүн

ысымы менен, күзгүдөгү чагылышы менен, сүрөтү

менен байланыштыруу
 өзүн бир жыныска байланыштыруу
 "меники"

жана

"меники

эмес"

деп

аныктама

берүү,

кызыкчылыктарын таануу жана алардын билдирүү
 өзү жөнүндө жалпы маалымат билдирүү мүмкүнчүлүгү: аты жөнү,

атасынын

аты,

жашы,

жынысы,

жашаган

жери,

кызыкчылыктары, кызыгуулары, жана башкалар.
 адам жашына тийиштүү өзгөрүүлөр жөнүндө түшүнүк, өз
жашына байланыштуу

өзгөрүүлөр жөнүндө түшүнүк.

 адамдын колу менен түзүлгөн дүйнө жөнүндө түшүнүктөрүн
 адамдын колу менен курулган объектилерге кызыгуулар
 майрамдарга катышууга кызыгуу, катышууну каалоо


жашоо,

жаш-курагына,

муктаждыктары

жана

ден

соолук

мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелишине тиешелүү жашоо образын
камсыз

кылуу

мүмкүнчүлүгү;

процедураларына ылайык
 ден

соолугунун

керектүү

дарылоо

күн режимин колдоо .

абалын

аныктоо

жөндөмдүүлүктөрүн

калыптандыруу (жа кшы же жаман), ооруу ордун

аныктоо,

жана чоң кишилерге айтуу.
 режим учурларын аткаруу

жөндөмдүүлүгү (самын менен

кол

жуу, эрте мененки жана кечки тиш жуу)
 үй-бүлө мүчөсү, үй -бүлө коомдук ролу, үй -бүлө мүчөлөрүнүн,
үй жана үй-бүлөлүк эс алуу иш -милдеттери жөнүндө түшүнүк.
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Өзүн-өзү тейлөө
 артыкчылыктуу

керектөөлөрүнө

байланыштуу,

жашоодо

проблемаларды дайыма чечүүгө жөндөмдүү.
 өзүнө кам көрүү же

кийинүү жана чечинүүдө башкалардан

жардам алуу мүмкүнчүлүгү.


өз муктаждыктары жөнүндө билдирүүгө



сырткы көрүнүшүнө

жөн дөмдүү.

кам көрүүгө жөндөмдүү.

Ийкемдүү дене тарбия


өз денесин

кабыл алуу,

чектелүүлөрү жөнүндө
 Өз

жеке жөндөмдүүлүктөрү

жана

маалымат берүү.

денесинин милдеттерин көзөмөлдөө үчүн жеткиликтүү

жолдорун

иштеп

чыгуу:

отуруу,

туруу,

(анын

ичинде

техникалык каражаттарды пайдалануу менен).
 Кыймыл

көндүмдөрүн,

кыймылдардын

макулдашуусун

өнүктүрүү.
 физикалык

иш-аракеттери

менен

денени

байланышуу

мүмкүнчүлүгү.
Технология
Предметтик иш -аракеттер.


Предметтер жана материалдар ме нен жөнөкөй иш-чараларды
аткарууга жөндөмдүүлүк;



тартипти сактоо жөндөмү;

 предметтик

иш-аракетти

жүзөгө

ашырууда

алгоритм

/

расписание сактоо мүмкүнчүлүгү.


үйдө жана мектепте күнүмдүк иштерге активдүү катышуу
мүмкүнчүлүгү



кишилер

менен

бирге

жөнөкөй

(тапшырмаларды) аткаруу мүмкүнчүлүгү.
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үй

милдеттерин

 жүрүм-турум ченемдерине ылайык

үйдө, мектепте ар кандай

жагдайларда өзүн алып жүрүү.
5.2.3. Адеп -ахлактык өнүктүрүү, тарбиялоо программасы
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү жана тарбиялоо программасы
өнүгүүсүндө

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем

окуучулардын

балдардын билим алуу жашоосунун адептик

кылдатын, окутуу, сабактан тышкаркы жана коомдук маанилүү
ишин, үй-бүлөлүк жана коомдук башка субъекттерин

адеп -

ахлактык жол менен уюштурууга багытталган бирдиктүү коомдук педагогикалык

ишин

руханий

баалуулуктарды

жана

моралдык

артыкчылыктарын системасынын негизинде жүзөгө ашырат.
Адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү программасы өнүгүүсүндө
татаал оор бузулуулары бар жа на акыл эси кем
берүү процессинде

балдарга билим

негизги коомдук жоопкерчиликтүү жүрүм -

турумун тарбиялоого багытталган. Программанын негизи өзөктүү
тарбиялык максаттарына, коомдун негизги улуттук жана жалпы
адамзаттык баалуулуктарына таянат.
5.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Камсыз кылышы керек:
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун
эмгекке

түрткү

коопсуз,
болуу,

саламат
иштин

жолун

орнотуу,

жый ынтыгына

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
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чыгармачыл
багыт

алуу,

Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотуун у,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы камсыз кылуусу за рыл:


экологиялык

маданияттын

негиздери

жөнүндө

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,
адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн
мисалында;


балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу)
уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим
берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо
мүнөзү;


жаратылышка таанып билүү кызыкчылыгы менен

жана

аяр мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;


туура тамактануу боюнча ыктарды калыптандыруу;



балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү эсепке алуу менен, оптималдуу
кыймыл тартиптерин колдонуу;


күндүн ден соолук куруучу режимин сактоо;



окуучулардын

тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү

таасир тийгизүүчү заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин
түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;
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окуучунун

соолугуна

өсүү

байланыштуу

ар

жана

өнүгүү

кандай

өзгөчөлүктөрү,

суроолор

менен

ден

докту рга

тайманбастык менен кайрылуу муктаждыгын калыптандыруу, жеке
гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого даярдыгын
өнүктүрүү;


айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм - көндүмдөрүн
калыптандыруу.
5.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери турмуштук
көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.
Түзөтүү жана өнүктүрүү иши
окуучулардын

окуп -үйрөнүү

айырмачылыктарын аныктоо
жеке

мугалим, психолог тарабынан

жана

өнүктүрүү

боюнча

жекече

менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун

өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,
билүү

жөндөмдүүлүгүн

өнүгүү

деңгээли

жана

таанып -

өзгөчөлүкт өрү,

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү
өзгөчөлүктөрү.
Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир
окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү эске алынат.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан

тышкаркы иш

программасына киргизилиш и мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин
жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду)
өткөрүү

колдонуудагы

ченемдик

укуктук

жана

билим

берүү

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.
Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү
окуучулардын

психофизикалык өнүгүүсүн
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камсыз к ылат:

көп кырдуу талдоо;

диагноздоо

үчүн

комплекстүү

мамиле

кылуу,

психикалык

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен маселелерин аныктоо жана
чечүү,

окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп

чыгуу.
5.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы

өнүгүүсүндө

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулардын
жекече өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын сабактан тышкаркы
ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.
Сабактан
тарбиялоо

тышкаркы

жана

ишмердүүлүк

коомго

ишмердүүлүктүн түрлөрүн

кошулуу

окутуудан
көйгөйлөрүн

башка
чечүүчү

бириктирет.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги
максаты

окуучулардын

жөндөмдүүлүктөрү

өнүгүшү

кызыкчылыктары,

үчүн

кошумча

шыктары,

шарттарды

камсыз

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

инсанды

өнүктүрүү

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу,
адептик,

коомдук,

ишмердүүлүктү
жана

топтук

жалпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

тышкарк ы

формалары: жеке

клубдар,

секциялар,

таймаштар, конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
5.3. Уюштуруу бөлүгү
5.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
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аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары
түзөтүү сабактар менен берилген,
физикалык

өнүгүүсүнүн

топтук ж ана жекече

окуучулардын

кемчиликтерин

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу

акыл -эс жана
коррекциялоого
күндүн ичинде

жана сабактан тышкары убакытта өткөрүлөт
Түзөтүү-өнүктүрүү

аймагы

окуучулар менен фронталдык

жана жекече сабактардын системасын камтыган окуу предметтери
аркылуу ишке ашырылат.
Билим берүү жүгүн окуу жумасында бирдей бөлүштүрүлүүгө
тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп
саналат:
-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак

4-

ийкемдүү

дене тарбия сабагын эске алганда;
- экинчи-төртүнчү класстардын окуучуларына

5 -сабактан

ашык эмес.
Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси к ем
окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо
дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү ишмилдеттерин

өнүктүрүү жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы

жекече формада өткөрүлөт.

Сабактардын узундугу 25 -30 мүн.

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.
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Таяныч-кыймыл
дене

тарбия

инструкторунун
Дене

бузулууларын

мугалимдери

жана

ийкемдүү

дене

иши
тарбия

көзөмөлү астында ишке ашырылат.

тарбия

сабактары жалпы сабактар менен кезектешип

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,
тышкары

түзөтүү -өнүктүрүүчү

дене тарбия сабагынан

айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,
тыныгууну камсыз кылуучу сабактар коюлушу

динамикалык

мүмкүн (жумасына

3 милдеттүү түрдө дене тарб ия сабагынан тышкары).
ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын
жеке жетишпестиктерин коррекциялоону камсыз кылат.
окуучуга

саатардын саны

Ар бир

саламаттык сактоо кызматы тарабынан

кыймыл бузулуусунун оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан )
аныкталат.
"Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК)
предмети

болууга

сабактары

тийиш.

зарыл

болсо,

жалпы

дене

тарбия

кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек. Бул учурда ИДК
мугалими,
натыйжалуу

кыймыл

сферасында

жеке

бузулуулар

менен

түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.

5.3.2. Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси
кем

окуучуларга

башталгыч билим

берүүнүн болжолдуу

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программан ы ишке
ашыруу шарттарынын системасы.
Кадрдык шарттар
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Кадрлык камсыздоо - мугалимдер жана билим берүү системасында
үчүн медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген
кызматкерлердин билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.
Жалпы

билим берүүчү уюмда

өнүгүүсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар үчүн башталгыч
жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер
кызмат орду үчүн

ар бир

тиешелүү квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө

туура келиши керек, ал э ми

педагогикалык кызматкерлердин

ар

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат
орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө

жана

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.
Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир
жолу

билимин

жогорулатууга,

усулдук

иш

ж үргүзүүгө,

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү
технологияларын
таратууга,

жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.

Өнүгүүсүндө
окуучулар

пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын
татаал оор бузулуулары бар жана ак ыл эси кем

катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим

берүү программасын ишке ашырып жаткан
кесиптик

билимдин

төмөнкү

педагогдор

даярдоо

жогорку

программаларынын

варианттарына ээ болушу керек:
- «Педагогикалык билим»

багытында баклавр же магистр

даражасын/квалификациясы (тийишт үү даярдоо профили боюнча)
бар;
-«Башталгыч билим бер үү»

адистиги боюнча «Башталгыч

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;
-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар,
бирок

башталгыч билим

берүү жаатында

кайра даярдоо же

билимин жогорулатуусу ж өнүндө документи бар.
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Бул

категориядагы

адистерге

өнүгүүсүндө

татаал

оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучуларды изилдөө жана
окутуу жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же
билимин жогорулатуусу ж өнүндө белгиленген үлгүдөгү документи
менен

далилденген

курстарды

өтүүсү

(коррекциялык)

иштин

милдеттүү

талап

болуп

саналат.
Түзөтүүчү

программасын

жүзөгө

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик
билимге ээ болушу керек жана бакалавр

даражасынан кем эмес

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ
болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия",
"Дене тарбия".
Бардык адистер

инклюзивдик билим берүү жаатында жана

коррекциялык педа гогика жаатында кайра даярдоо же билимин
жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен
далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгү үсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар окуучулар үчүн
башталгыч билим берүүнү ишке ашыруу процессинде
же дайыма тьютордун (волонтёрдун)

убактылуу

катышуусун камсыз кылуусу

мүмкүн.
Финансылык
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

камсыз

кылуу

ББ

мамлекеттик

системанын

каражаттарынын эсебинен
акысыз билим берүү

шарттар
билим

тиешелүү

ар бир окуучуга

берүү

бюджеттин

мамлекеттик жана

мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык
каржылоо

ченемдеринин

ашырылат.
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негизинде

жүзөгө

Материалдык -техникалык шарттар
БББ негизги билим
маанилүү шарты болуп

берүү

программасын

өнүгүүсүндө

ишке

ашыруунун

татаал оор бузулуулары бар

жана акыл эси кем окуучуларга орто мектептин баардык объектилерине
тоскоолдуксуз жеткиликтүү чөйрөнү камсыз кылуу

болуп саналат. Билим

берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык предметтик
аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү
ошондой эле

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

аймактарды,
материалдык -

техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерин е жана ченемдерине,
санитардык-гигиеналык
талаптарына жооп
уюштуруу зарыл

нормаларга

бериши керек.
болсо,

жана

өрт

Алыскы

коопсуздугунун

иш алып барууну

адистер компьютердик

орнотулган жабдуулардын

жана аралыкта

комплектиси менен толук

камсыз

болушу керек.
Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Акыл эси артта калган ТКАБ
оорусу

менен)

бала,

(айры кча

кадимки

өнүккөн

церебралдык шал
балага

караганда

мугалимдердин көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондуктан
ал бала окуган
Зарыл

класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек.

болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, гра фикалык

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун
оор бузулуулары)ТКАБ окучунун
өзгөчө
керек.

жумуш орду ден соолугунун

чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу
Бул

жеке

компьютерлер,

техникалык

каражаттардын

болушун камсыз кыл уу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу
контакторлордун

ар

кандай
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түрлөрү,

джойстиктер,

сезгич

планшеттер

ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы сабак учурунда

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.
Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, к өңүл
буруусунун

мүмкүнчүлүктөрү

Окутуунун

оптималдуу

жана өзгөчөлүктөрү

эске алынат.

шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке

жана топтук түрлөрү үчүн да орундар уюштурулушу зарыл. Ушул
максатта, класста
Техникалык

атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.
окутуу

каражаттары

(анын

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)
эсти

артта

калган

муктаждыктарын
окуучулардын

ТКАБ

окуучунун

канааттандырууга

таанып -билүүчүлүк

ичинде

атайын

билим берүү акыл

атайын

билим

мүмкүнчүлүк

иш-аракетин

берүү
берип,

өнүктүрүү

үчүн

шарт түзөт.
5.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Камсыз кылышы керек:
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун
эмгекке

түрткү

коопсуз,
болуу,

саламат
иштин

жолун

орнотуу,

жыйынтыгына

чыгармачыл
багыт

алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылуун у, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек
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Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыр уу программасы камсыз кылуусу зарыл:


экологиялык

маданияттын

негиздери

жөнүндө

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,
адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн
мисалында;


балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каал оону

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу)
уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим
берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо
мүнөзү;


жаратылышка таанып билүү кызыкчылыгы менен

жана

аяр мамиле кы луу көндүмдөрүн калыптандыруу;


туура тамактануу боюнча ыктарды калыптандыруу;



балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү эсепке алуу менен, оптималдуу
кыймыл тартиптерин колдонуу;


күндүн ден соолук куруучу режи мин сактоо;



окуучулардын

тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү

таасир тийгизүүчү заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин
түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;


окуучунун

соолугуна

өсүү

байланышт уу

жана
ар

өнүгүү

кандай

өзгөчөлүктөрү,

суроолор

менен

ден

доктурга

тайманбастык менен кайрылуу муктаждыгын калыптандыруу, жеке
гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого даярдыгын
өнүктүрүү;
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айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаал дарда жөнөкөй жүрүм- көндүмдөрүн
калыптандыруу.
5.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери турмуштук
көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.
Түзөтүү жана өнүктүрүү иши
окуучулардын

окуп -үйрөнүү

айырмачылыктарын аныктоо
жеке

мугалим, психолог тарабынан

жана

өнүктүрүү

боюнча

жекече

менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун

өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,
билүү

жөндөмдүүлүгү н

өнүгүү

деңгээли

жана

таанып -

өзгөчөлүктөрү,

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү
өзгөчөлүктөрү.
Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир
окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү эске алынат.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан

тышкаркы иш

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин
жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду)
өткөрүү

колдонуудагы

ченемдик

укуктук

жана

билим

берүү

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.
Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү
окуучулардын
диагноздоо

психофизикалык өнүгүүсүн
үчүн

комплекстүү

мамиле

камсыз кылат:

көп кырдуу талдоо;
кылуу,

психикалык

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен маселелерин аныктоо жана
чечүү,

окуучуларга жекече билим бе рүү маршруттарын иштеп

чыгуу.
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5.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы

өнүгүүсүндө

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулардын
жекече өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын сабактан тышкар кы
ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.
Сабактан
тарбиялоо

тышкаркы

жана

ишмердүүлүк

коомго

ишмердүүлүктүн түрлөрүн

кошулуу

окутуудан
көйгөйлөрүн

башка
чечүүчү

бириктирет.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги
максаты

окуучулардын

жөндөмдүүлүктөрү

өнүгүшү

кызыкчылыктары,

үчүн

кошумча

шыктары,

шарттарды

камсыз

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

инсанды

өнүктүрүү

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу,
адептик,

коомдук,

ишмердүүлүктү
жана

топтук

жалпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

тышкаркы

формалары: жеке

клубдар,

секциялар,

таймаштар, конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
5.3. Уюштуруу бөлүгү
5.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары
түзөтүү сабактар менен берилген,
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топтук жана жекече

окуучулардын

акыл -эс жана

физикалык

өнүгүүсүнүн

кемчиликтерин

коррекциялоого

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу

күндүн ичинде

жана сабактан тышкары убакытта өткөрү лөт
Түзөтүү-өнүктүрүү

аймагы

окуучулар менен фронталдык

жана жекече сабактардын системасын камтыган окуу предметтери
аркылуу ишке ашырылат.
Билим берүү жүгүн окуу жумасында бирдей бөлүштүрүлүүгө
тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп
саналат:
-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак

4-

ийкемдүү

дене тарбия сабагын эске алганда;
- экинчи-төртүнчү класстардын окуучуларына

5 -сабактан

ашык эмес.
Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем
окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо
дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү ишмилдеттерин

өнүктүрүү жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы

жекече формада өткөрүлөт.

Саба ктардын узундугу 25 -30 мүн.

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.
Таяныч-кыймыл
дене

тарбия

инструкторунун
Дене

бузулууларын

мугалимдери

жана

ийкемдүү

дене

иши
тарбия

көзөмөлү астында ишке ашырылат.

тарбия

сабактары жалпы са бактар менен кезектешип

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,
тышкары

түзөтүү -өнүктүрүүчү

дене тарбия сабагынан

айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,
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динамикалык

тыныгууну камсыз кылуучу сабактар коюлушу

мүмкүн (жума сына

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).
ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын
жеке жетишпестиктерин коррекциялоону камсыз кылат.
окуучуга

саатардын саны

Ар бир

саламаттык сактоо кызматы тарабынан

кыймыл бузулуусунун оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан )
аныкталат.
"Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК)
предмети

болууга

сабактары

тийиш.

зарыл

болсо,

жалпы

дене

тарбия

кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК

жекече сабактары менен алмашты рылышы керек. Бул учурда ИДК
мугалими,
натыйжалуу

кыймыл

сферасында

жеке

бузулуулар

менен

түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.

5.3.2. Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси
кем

окуучуларга

башталгыч билим

берүүнүн болжолдуу

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке
ашыруу шарттарынын системасы.
Кадрдык шарттар
Кадрлык камсыздоо - мугалимдер жана билим берүү системасында
үчүн медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген
кызматкерлердин билиминин зар ыл мүнөздөмөлөрү.
Жалпы

билим берүүчү уюмда

өнүгүүсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар үчүн башталгыч
жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер
кызмат орду үчүн

ар бир

тиешелүү квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө

туура келиши керек, ал эми

педагогикалык кызматкерлердин

ар

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат
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орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө

жана

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.
Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш ж ылда бир
жолу

билимин

жогорулатууга,

усулдук

иш

ж үргүзүүгө,

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү
технологияларын
таратууга,

пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын

жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.

Өнүгүүсүндө
окуучулар

татаал оор бузул уулары бар жана акыл эси кем

катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим

берүү программасын ишке ашырып жаткан
кесиптик

билимдин

төмөнкү

педагогдор

даярдоо

жогорку

программаларынын

варианттарына ээ болушу керек:
- «Педагогикалык билим»

багытында баклавр же магистр

даражасын/квалификациясы (тийишт үү даярдоо профили боюнча)
бар;
-«Башталгыч билим бер үү»

адистиги боюнча «Башталгыч

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;
-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар,
бирок

башталгыч билим бер үү жаатында

кайра даярдоо же

билимин жогорулатуусу ж өнүндө документи бар.
Бул

категориядагы

адистерге

өнүгүүсүндө

татаал

оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучуларды изилдөө жана
окутуу жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же
билимин жогорулатуусу ж өнүндө белгиленген үлгүдөгү документи
менен

далилденген

курстарды

өтүүсү

(коррекциялык)

иштин

милдеттүү

талап

болуп

саналат.
Түзөтүүчү

программасын

жүзөгө

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик
билимге ээ болушу керек жана бакалавр
2115

даражасынан кем эмес

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ
болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия",
"Дене тарбия".
Бардык адистер

инклюзивдик билим берүү жаатында жана

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин
жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен
далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгүүсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар окуучулар үчүн
башталгыч билим берүүнү ишке ашыруу процессинде
же дайыма тьютордун (волонтёрдун)

убактылуу

катышуусун камсыз кылуусу

мүмкүн.
Финансылык
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

камсыз

кылуу

ББ

мамлекеттик

системанын

каражаттарынын эсебинен
акысыз билим берүү

шарттар
билим

тиешелүү

ар бир окуучуга

берүү

бюджеттин

мамлекеттик жана

мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык
каржылоо

ченемдеринин

негиз инде

жүзөгө

ашырылат.
Материалдык -техникалык шарттар
БББ негизги билим
маанилүү шарты болуп

берүү

программасын

өнүгүүсүндө

ишке

ашыруунун

татаал оор бузулуулары бар

жана акыл эси кем окуучуларга орто мектептин баардык объектилерине
тоскоолдуксуз жеткиликтүү чөйрөнү камсыз кылуу

болуп саналат. Билим

берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык предметтик
аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү
ошондой эле

сабактан тышкар кы ишмердүүлүктү

аймактарды,
материалдык -

техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана ченемдерине,
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санитардык-гигиеналык
талаптарына жооп
уюштуруу зарыл

нормаларга

бериши керек.
болсо,

жана

өрт

Алыскы

коопсуздугунун

иш алып барууну

адистер компьютердик

орнотулган жабдуулардын

жана аралыкта

комплектиси менен толук

камсыз

болушу керек.
Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жар аянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Акыл эси артта калган ТКАБ
оорусу

менен)

бала,

(айрыкча

кадимки

өнүккөн

церебралдык шал
балага

караганда

мугалимдердин көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондуктан
ал бала окуган
Зарыл

класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек.

болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун
оор бузулуулары)ТКАБ окучунун
өзгөчө
керек.

жумуш орду ден соолугунун

чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу
Бул

жеке

компьютерлер,

техникалык

каражаттардын

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу
контакторлордун
планшеттер

ар

кандай

түрлөрү,

джойстиктер,

сезгич

ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы сабак учурунда

коштоочу жардамчысы (ыкт ыярдуу) болушу керек.
Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл
буруусунун

мүмкүнчүлүктөрү

Окутуунун

оптималдуу

жана өзгөчөлүктөрү

эске алынат.

шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке

жана топтук түрлөрү үчүн да орундар уюштурулушу зарыл. Ушул
максатта, класста
Техникалык

атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.
окутуу

каражаттары

(анын

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)
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ичинде

атайын

билим берүү акыл

эсти

артта

калган

муктаждыктарын
окуучулардын

ТКАБ

окуучунун

атайын

канаат тандырууга

таанып -билүүчүлүк

билим

мүмкүнчүлүк

иш-аракетин

берүү
берип,

өнүктүрүү

үчүн

шарт түзөт.
5.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Камсыз кылышы керек:
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун
эмгекке

коопсуз,

түрткү

болуу,

саламат
иштин

жолун

орнотуу,

жыйынтыгына

чыгармачыл
багыт

алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген б олушу керек
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы камсыз кылуусу зарыл:


экологиялык

маданияттын

негиздери

жөнүндө

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,
адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн
мисалында;


балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу)
уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим
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берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сакто о
мүнөзү;


жаратылышка таанып билүү кызыкчылыгы менен

жана

аяр мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;


туура тамактануу боюнча ыктарды калыптандыруу;



балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү эсепке алуу мен ен, оптималдуу
кыймыл тартиптерин колдонуу;


күндүн ден соолук куруучу режимин сактоо;



окуучулардын

тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү

таасир тийгизүүчү заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин
түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мами ле түзүү;


окуучунун

соолугуна

өсүү

байланыштуу

ар

жана

өнүгүү

кандай

өзгөчөлүктөрү,

суроолор

менен

ден

доктурга

тайманбастык менен кайрылуу муктаждыгын калыптандыруу, жеке
гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого даярдыгын
өнүктүрүү;


айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм - көндүмдөрүн
калыптандыруу.
5.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери турмуштук
көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.
Түзөтүү жана өнүктүрүү иши
окуучулардын

окуп -үйрөнүү

айырмачылыктарын аныктоо
жеке

жана

мугалим, психолог тарабынан
өнүктүрүү

боюнча

жекече

менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун

өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,
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таанып -

билүү

жөндөмдүүлүгүн

өнүгүү

деңгээли

жана

өзгөчөлүктөрү,

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү
өзгөчөлүктөрү.
Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир
окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү эске алынат.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан

тышкаркы иш

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин
жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду)
өткөрүү

колдонуудагы

ченемдик

укуктук

жана

билим

берүү

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.
Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү
окуучулардын
диагноздоо

психофизикалык өнүгүүсүн
үчүн

комплекстүү

мамиле

камсыз кылат:

көп кырдуу талдоо;
кылуу,

психикалык

өнүгүшүнүн деӊгээлин э ске алуу менен маселелерин аныктоо жана
чечүү,

окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп

чыгуу.
5.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы

өнүгүүсүндө

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси к ем окуучулардын
жекече өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын сабактан тышкаркы
ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.
Сабактан
тарбиялоо

тышкаркы

жана

ишмердүүлүк

коомго

ишмердүүлүктүн түрлөрүн

кошулуу

окутуудан
көйгөйлөрүн

башка
чечүүчү

бирикт ирет.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги
максаты

окуучулардын
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кызыкчылыктары,

шыктары,

жөндөмдүүлүктөрү

өнүгүшү

үчүн

кошумча

шарттарды

камсыз

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

инсанды

өнүктүрүү

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу,
адептик,

коомдук,

ишмердүүлүктү
жана

топтук

жалпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

тышкаркы

формалары: жеке

клубдар,

секциялар,

таймаштар, конкурстар, коомд ук пайдалуу иш ж.б.
5.3. Уюштуруу бөлүгү
5.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары
түзөтүү сабактар менен берилген,
физикалык

өнүгүүсүнүн

топтук жана жекече

окуучулардын

кемчиликтерин

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу

акыл -эс жана
коррекциялоого
күндүн ичинде

жана сабактан тышкары убакытта өткөрүлөт
Түзөтүү-өнүктүрүү

аймагы

окуучулар менен фронталдык

жана жекече сабактардын системасын камтыган окуу предметтери
аркылуу ишке ашырылат.
Билим берүү жүгүн окуу жумасында б ирдей бөлүштүрүлүүгө
тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп
саналат:
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-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак

4-

ийкемдүү

дене тарбия сабагын эске алганда;
- экинчи-төртүнчү класстардын окуучуларына

5 -сабактан

ашык эмес.
Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем
окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо
дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү ишмилдеттерин

өн үктүрүү жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы

жекече формада өткөрүлөт.

Сабактардын узундугу 25 -30 мүн.

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.
Таяныч-кыймыл
дене

тарбия

инструкторунун
Дене

бузулууларын

мугалимдери

жана

ийкемдүү

дене

иши
тарбия

көзөмөлү астында ишке ашырылат.

тарбия

сабактары жалпы сабактар менен кезектешип

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,
тышкары

түзөтүү -өнүктүрүүчү

дене тарбия сабагынан

айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүү лөрдү,
тыныгууну камсыз кылуучу сабактар коюлушу

динамикалык

мүмкүн (жумасына

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).
ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын
жеке жетишпестиктерин коррекциялоону камсыз кылат.
окуучуга

саатардын саны

Ар бир

саламаттык сактоо кызматы тарабынан

кыймыл бузулуусунун оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан )
аныкталат.
"Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК)
предмети
сабактары

болууга

тийиш.

зарыл

болсо,

жалпы

дене

тарбия

кы ймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК
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жекече сабактары менен алмаштырылышы керек. Бул учурда ИДК
мугалими,

кыймыл

натыйжалуу

сферасында

жеке

бузулуулар

менен

түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.

5.3.2. Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси
кем

окуучуларга

башталгыч билим

берүүнүн болжолдуу

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке
ашыруу шарттарынын системасы.
Кадрдык шарттар
Кадрлык камсыздоо - мугалимдер жана билим бе рүү системасында
үчүн медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген
кызматкерлердин билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.
Жалпы

билим берүүчү уюмда

өнүгүүсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар үчүн башталгыч
жалпы билим берүүн ү ишке ашырып жаткан кызматкерлер
кызмат орду үчүн

ар бир

тиешелүү квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө

туура келиши керек, ал эми

педагогикалык кызматкерлердин

ар

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат
орундарынын

квалификациялык

мүнөздө мөлөрүнө

жана

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.
Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир
жолу

билимин

жогорулатууга,

усулдук

иш

ж үргүзүүгө,

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү
технологияларын
таратууга,

жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.

Өнүгүүсүндө
окуучулар

пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын
татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем

катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим

берүү программасын ишке ашырып жаткан
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педагогдор

жогорку

кесиптик

билимдин

төмөнкү

даярдоо

программаларынын

варианттарына ээ болушу керек:
- «Педагогикалык билим»

багытында баклавр же магистр

даражасын/квалификациясы (тийишт үү даярдоо профили боюнча)
бар;
-«Башталгыч билим бер үү»

адистиги боюнча «Башталгыч

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;
-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар,
бирок

башталгыч билим бер үү жаатында

кайра даярдоо же

билимин жогорулатуусу ж өнүндө документи бар.
Бул

категориядагы

адистерге

өнүгүүсүндө

татаал

оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучуларды изилдөө жана
окутуу жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же
билимин жогорулатуусу ж өнүндө белгиленген үлгүдөгү документи
менен

далилденген

курстарды

өтүүсү

(коррекциялык)

иштин

милдеттүү

талап

болуп

саналат.
Түзөтүүчү

программасын

жүзөгө

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик
билимге ээ болушу керек жана бакалавр

даражасынан кем эмес

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ
болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия",
"Дене тарбия".
Бардык адистер

инклюзивдик билим берүү жаатында жана

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин
жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен
далилденген курстарды өтүүсү милдетт үү талап болуп саналат.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгүүсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар окуучулар үчүн
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башталгыч билим берүүнү ишке ашыруу процессинде
же дайыма тьютордун (волонтёрдун)

убактылуу

катышуусун камсыз кылуусу

мүмкүн.
Финансылык
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

камсыз

кылуу

ББ

мамлекеттик

системанын

каражаттарынын эсебинен
акысыз билим берүү

шарттар
билим

тиешелүү

ар бир окуучуга

берүү

бюджеттин

мамлекеттик жан а

мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык
каржылоо

ченемдеринин

негизинде

жүзөгө

ашырылат.
Материалдык -техникалык шарттар
БББ негизги билим
маанилүү шарты болуп

берүү

программасын

өнүгүүсүндө

ишке

ашыруунун

татаал оор бузулуулары бар

жана акыл эси кем окуучуларга орто мектептин баардык объектилерине
тоскоолдуксуз жеткиликтүү чөйрөнү камсыз кылуу

болуп саналат. Билим

берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык предметтик
аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү
ошондой эле

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

аймактарды,
материалдык -

техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана ченемдерине,
санитардык-гигиеналык
талаптарына жооп
уюштуруу зарыл

нормаларга

бериши керек.
болсо,

орнотулган жабдуулардын

жана

өрт

Алыскы

коопсуздугунун

иш алып барууну

адистер компьютердик

жана аралыкта

комплектиси менен толук

камсыз

болушу керек.
Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
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Акыл эси артта калган ТКАБ
оорусу

менен)

бала,

(айрыкча

кадимки

өнүккөн

церебралдык шал
балага

караганда

мугалимдердин көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондукт ан
ал бала окуган
Зарыл

класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек.

болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун
оор бузулуулары)ТКАБ окучунун
өзгөчө
керек.

жумуш орду ден соолугунун

чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу
Бул

жеке

компьютерлер,

техникалык

каражаттардын

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу
контакторлордун
планшеттер

ар

кандай

түрлөрү,

джойстиктер,

сезгич

ж.б.) зарыл. Бул учурда, б аланы сабак учурунда

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.
Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл
буруусунун

мүмкүнчүлүктөрү

Окутуунун

оптималдуу

жана өзгөчөлүктөрү

эске алынат.

шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке

жана топтук түрлөрү үчүн да орундар уюштурулушу зарыл. Ушул
максатта, класста
Техникалык

атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.
окутуу

каражаттары

(анын

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)
эсти

артта

калган

муктаждыктарын
окуучулардын

ТКАБ

окуучунун

канааттандырууга

таанып -билүүчүлүк

ичинде

атайын

билим берүү акыл

атайын

билим

мүмкүнчүлүк

иш-аракетин

өнүктүрүү

берүү
берип,
үчүн

шарт түзөт.
5.2.4. Экологиялык маданият, сергек жана коопсуз жашоону
калыптандыруу программасы
Камсыз кылышы керек:
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 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун
эмгекке

коопсуз,

түрткү

болуу,

саламат
иштин

жолун

орнотуу,

жыйынтыгына

чыгармачыл
багыт

алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек
Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы камсыз кылуусу зарыл:


экологиялык

маданияттын

негиздери

жөнүндө

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,
адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жүрүштүн
мисалында;


балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу)
уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим
берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо
мүнөзү;


жаратылышка таанып билүү кызыкчылыгы менен

жана

аяр мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;


туура тамактануу боюнча ыктарды калыптандыруу;



балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү эсепке алуу менен, оптималдуу
кыймыл тартиптерин колдонуу;
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күндүн ден соолук куруучу режимин сактоо;



окуучулардын

тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү

таасир тийгизүүчү заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин
түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;


окуучунун

соолугуна

өсүү

байланыштуу

ар

жана

өнүгүү

кандай

өзгөчөлүктөрү,

суроолор

менен

ден

доктурга

тайманбастык менен кайрылуу муктаждыгын калыптандыруу, жеке
гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого даярдыгын
өнүктүрүү;


айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм -турум көндүмдөрүн жана

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм - көндүмдөрүн
калыптандыруу.
5.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери турмуштук
көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.
Түзөтүү жана өнүктүрүү иши
окуучулардын

окуп -үйрөнүү

айырмачылыктарын аныктоо
жеке

мугалим, психолог тарабынан

жана

өнүктүрүү

боюнча

жекече

менен жүзөгө ашырылат. Окуучунун

өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске

алынат: баланын психофизикалы к абалы жана өнүгүүсү,
билүү

жөндөмдүүлүгүн

өнүгүү

деңгээли

жана

таанып -

өзгөчөлүктөрү,

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өздөштүрүү
өзгөчөлүктөрү.
Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир
окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү эске алын ат.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан

тышкаркы иш

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин
жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду)
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өткөрүү

колдонуудагы

ченемдик

укуктук

жана

билим

берүү

уюмунун актыларына ылай ык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.
Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү
окуучулардын
диагноздоо

психофизикалык өнүгүүсүн
үчүн

комплекстүү

камсыз кылат:

көп кырдуу талдоо;

мамиле

кылуу,

психикалык

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен маселелерин а ныктоо жана
чечүү,

окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп

чыгуу.
5.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы

өнүгүүсүндө

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулардын
жекече өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын сабактан тышкаркы
ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.
Сабактан
тарбиялоо

тышкаркы

жана

ишмердүүлүк

коомго

ишмердүүлүктүн түрлөрүн

кошулуу

окутуудан
көйгөйлөрүн

башка
чечүүчү

бириктирет.

Сабактан тышкаркы иш мердүүлүктүн өзөгү жана негизги
максаты

окуучулардын

жөндөмдүүлүктөрү

өнүгүшү

кызыкчылыктары,

үчүн

кошумча

шыктары,

шарттарды

камсыз

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

инсанды

өнүктүрүү

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук-ден соолукту чыӊдоочу,
адептик,

коомдук,

ишмердүүлүктү
жана

топтук

жалпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

формалары: жеке

клубдар,

таймаштар, конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
5.3. Уюштуруу бөлүгү
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тышкаркы
секциялар,

5.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары
түзөтүү сабактар менен берилген,
физикалык

өнүгүүсүнүн

топтук жана жекече

окуучулардын

кемчиликтерин

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу

акыл -эс жана
коррекциялоого
кү ндүн ичинде

жана сабактан тышкары убакытта өткөрүлөт
Түзөтүү-өнүктүрүү

аймагы

окуучулар менен фронталдык

жана жекече сабактардын системасын камтыган окуу предметтери
аркылуу ишке ашырылат.
Билим берүү жүгүн окуу жумасында бирдей бөлүштүрүлүүгө
тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп
саналат:
-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак

4-

ийкемдүү

дене тарбия сабагын эске алганда;
- экинчи-төртүнчү класстардын окуучулары на

5-сабактан

ашык эмес.
Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем
окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо
дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү ишмилдеттерин

өнүктүрүү жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы
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жекече формада өткөрүлөт.

Сабактардын узундугу 25 -30 мүн.

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.
Таяныч-кыймыл
дене

тарбия

инструкторунун
Дене

бузулууларын

мугалимдери

жана

ийкемдүү

дене

иши
тарбия

көзөмөлү астында ишке ашырылат.

тарбия

сабактары жалпы сабактар менен кезектешип

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,
тышкары

түзөтүү -өнүктүрүүчү

дене тарбия сабагынан

айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,
тыныгууну камсыз кылуучу сабактар коюлушу

динамикалык

мүмкүн (жумасына

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).
ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын
жеке жетишпестиктерин коррекциялоону камсыз кылат.
окуучуга

саатардын саны

Ар бир

саламаттык сактоо кызматы тарабынан

кыймыл бузулуусунун оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан )
аныкталат.
"Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК)
предмети

болууга

сабактары

тийиш.

зарыл

болсо,

жалпы

дене

тарбия

кыймыл сферасында бузу луулары бар бала үчүн ИДК

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек. Бул учурда ИДК
мугалими,
натыйжалуу

кыймыл

сферасында

жеке

бузулуулар

менен

түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.

5.3.2. Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси
кем

окуучуларга

башталгыч билим

берүүнүн болжолдуу

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке
ашыруу шарттарынын системасы.
Кадрдык шарттар
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Кадрлык камсыздоо - мугалимдер жана билим берүү системасында
үчүн медициналык жана психологиялык колдоо ме нен алектенген
кызматкерлердин билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.
Жалпы

билим берүүчү уюмда

өнүгүүсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар үчүн башталгыч
жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер
кызмат орду үчүн

ар бир

тиешелүү квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө

туура келиши керек, ал эми

педагогикалык кызматкерлердин

ар

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат
орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө

жана

квалификациялык категорияга жооп бериши кер ек.
Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир
жолу

билимин

жогорулатууга,

усулдук

иш

ж үргүзүүгө,

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү
технологияларын
таратууга,

жакшыртууга мүмкү ндүк бериши керек.

Өнүгүүсүндө
окуучулар

пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын
татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем

катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим

берүү программасын ишке ашырып жаткан
кесиптик

билимдин

төмөнкү

педагогдор

даярдоо

жогорку

программаларынын

варианттарына ээ болушу керек:
- «Педагогикалык билим»

багытында баклавр же магистр

даражасын/квалификациясы (тийишт үү даярдоо профили боюнча)
бар;
-«Башталгыч билим бер үү»

адистиги боюнча «Башталгыч

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;
-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар,
бирок

башталгыч билим бер үү жаатында

кайра даярдоо же

билимин жогорулатуусу ж өнүндө документи бар.
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Бул

категориядагы

адистерге

өнүгүүсүндө

татаал

оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучуларды изилдөө жана
окутуу жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же
билимин жогорулатуусу ж өнүндө белгиленген үлгүдөгү документи
менен

далилденген

курстарды

өтүүсү

(коррекциялык)

иштин

милдеттүү

талап

болуп

саналат.
Түзөтүүчү

программасын

жүзөгө

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик
билимге ээ болушу керек жана бакалавр

даражасынан кем эмес

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ
болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия",
"Дене тарбия".
Бардык адистер

инклюзивдик билим берүү жаатында жана

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин
жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен
далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкаг ында, ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгүүсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар окуучулар үчүн
башталгыч билим берүүнү ишке ашыруу процессинде
же дайыма тьютордун (волонтёрдун)

убактылуу

катышуусун камсыз кылуу су

мүмкүн.
Финансылык
Кыргыз
уюмдарында

Республикасынын
бюджеттик

камсыз

кылуу

ББ

мамлекеттик

системанын

каражаттарынын эсебинен
акысыз билим берүү

шарттар
билим

тиешелүү

ар бир окуучуга

берүү

бюджеттин

мамлекеттик жана

мамлекеттик кепилдиктер жана каржылык
каржылоо

ченемдеринин

ашырылат.
2133

негизинде

жүзөгө

Материалдык -техникалык шарттар
БББ негизги билим
маанилүү шарты болуп

берүү

программасын

өнүгүүсүндө

ишке

ашыруунун

татаал оор бузулуулары бар

жана акыл эси кем окуучуларга орто мектептин баардык объектилерине
тоскоолдуксуз жеткиликтүү чөйрөнү камсыз кылуу

болуп саналат. Билим

берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык бардык предметтик
аймактарды, анын ичинде түзөтүү -өнүктүрүүчү
ошондой эле

сабактан тышкаркы иш мердүүлүктү

аймактарды,
материалдык -

техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана ченемдерине,
санитардык-гигиеналык
талаптарына жооп
уюштуруу зарыл

нормаларга

бериши керек.
болсо,

жана

өрт

Алыскы

коопсуздугунун

иш алып барууну

адистер компьютердик

орнотулган жабдуулардын

жана аралыкта

комплектиси менен толук

камсыз

болушу керек.
Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
Акыл эси артта калган ТКАБ
оорусу

менен)

бала,

(айрыкча

кадимки

өнүккөн

церебралдык шал
балага

караганда

мугалимдердин көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат, ошондуктан
ал бала окуган
Зарыл

класстагы балдардын сан ы, азыраак болушу керек.

болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун
оор бузулуулары)ТКАБ окучунун
өзгөчө
керек.

жумуш орду ден соолугунун

чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулу шу
Бул

жеке

компьютерлер,

техникалык

каражаттардын

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу
контакторлордун

ар

кандай
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түрлөрү,

джойстиктер,

сезгич

планшеттер

ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы сабак учурунда

коштоочу жардамчысы ( ыктыярдуу) болушу керек.
Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл
буруусунун

мүмкүнчүлүктөрү

Окутуунун

оптималдуу

жана өзгөчөлүктөрү

эске алынат.

шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке

жана топтук түрлөрү үчүн да орундар уюштурулушу зар ыл. Ушул
максатта, класста

атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.

Техникалык окутуу каражаттары (анын ичинде атайын компьютер
окуу куралдар, заманбап аспаптар)

билим берүү акыл эсти артта

калган ТКАБ окуучунун атайын билим берүү муктаждыктарын
канааттандырууга мүмкүнчүлүк берип,

окуучулардын таанып -

билүүчүлүк иш-аракетин өнүктүрүү үчүн 5.2.4. Экологиялык
маданият, сергек жана коопсуз жашоону калыптандыруу
программасы
Камсыз кылышы керек:
 курчап

турган

дүйнөгө

ылайыкташууга

баштапкы

көндүмдөрүн өздөштүрүү;
 жашоонун
эмгекке

түрткү

коопсуз,
болуу,

саламат
иштин

жолун

орнотуу,

жыйынтыгына

чыгармачыл
багыт

алуу,

материалдык жана руханий баалуулуктарды урматтоо.
Бул программаны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо сергек
жана коопсуз жашоо маданиятын калыптандыруу - билим берүү
сарамжалдуу уюштурууну камсыз кылууну, тиешелүү ички түзүмдү
орнотууну,

жагымдуу

психологиялык

климатты

түзүүнү

талап

кылат жана зарыл ден соолук -билим берүү уюмунун ажырагыс
компоненти экени эске алынып негизделген болушу керек
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Экологиялык

маданиятты,

сергек

жана

коопсуз

жашоону

калыптандыруу программасы камсыз кылуусу зарыл:


экологиялык

маданияттын

негиздери

жөнүндө

түшүнүктөрдү турмушта жана табиятта айлана -чөйрөнү коргоо,
адамдар жана айлана чөйрө үчүн коопсуз ырааттуу жү рүштүн
мисалында;


балдардын өз ден соолугуна кам көрүүсүнө каалоону

ойготуу (өз ден соолугу үчүн кызыктар мамилени калыптандыруу)
уюмдун сергек жашоо эрежелерин кармануу менен жана билим
берүү иш-чараларынын жана баарлашуунун ден соолукту сактоо
мүнөзү;


жаратылышка таанып билүү кызыкчылыгы менен

жана

аяр мамиле кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу;


туура тамактануу боюнча ыктарды калыптандыруу;



балдардын жаш курак, өзгөчөлүктөрүн, дене тарбия жана

спорт керектөөлөрүн өнүктүрүүнү эсепке алуу менен, оптимал дуу
кыймыл тартиптерин колдонуу;


күндүн ден соолук куруучу режимин сактоо;



окуучулардын

тамеки, спирт, наркотик жана күчтүү

таасир тийгизүүчү заттарга тартуу менен тирешүү билгичтиктерин
түзүү, ден соолукка тобокелдикке бирден -бир терс мамиле түзүү;


окуучунун

соолугуна

өсүү

байланыштуу

ар

жана

өнүгүү

кандай

өзгөчөлүктөрү,

суроолор

менен

ден

доктурга

тайманбастык менен кайрылуу муктаждыгын калыптандыруу, жеке
гигиенанын колдонуу аркылуу өз ден соолугун сактоого даярдыгын
өнүктүрүү;
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айлана-чөйрөдө коопсуз жүрүм-турум көндүмдөрүн жана

экстремалдуу (өзгөчө) кырдаалдарда жөнөкөй жүрүм - көндүмдөрүн
калыптандыруу.
5.2.5. Коррекциялык иштин программасы.
Коррекциялык-өнүктүрүүчү багыттын предметтери турмуштук
көндүмдөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.
Түзөтүү жана өнүктүрүү иши
окуучулардын

окуп -үйрөнүү

айырмачылыктарын аныктоо
жеке

мугалим, психолог тарабынан

жана

өнүктүрүү

боюнча

жекече

менен ж үзөгө ашырылат. Окуучунун

өзгөчөлүктөрүн изилдөөдө төмөнкүдөй көрсөткүчтөр эске

алынат: баланын психофизикалык абалы жана өнүгүүсү,
билүү

жөндөмдүүлүгүн

өнүгүү

деңгээли

жана

таанып -

өзгөчөлүктөрү,

программада каралган билимдерди жана көндүмдөрдү өз дөштүрүү
өзгөчөлүктөрү.
Түзөтүү-өнүктүрүү ишин даярдоо жана өткөрүүдө ар бир
окуучунун жеке өзгөчөлүктөрү эске алынат.
Түзөтүү-өнүктүрүүчү иштин топтук сабактан

тышкаркы иш

программасына киргизилиши мүмкүн. Түзөтүү -өнүктүрүүчү иштин
жеке сабактарын (билим берүү уюму режиминде алардын орду)
өткөрүү

колдонуудагы

ченемдик

укуктук

жана

билим

берүү

уюмунун актыларына ылайык уюмунун өзү тарабынан аныкталат.
Уюмдун адистери өз ара аракеттенүүсү
окуучулардын
диагноздоо

психофизикалык өнүгүүсүн
үчүн

комплекстүү

мамиле

камсыз кылат:

көп кыр дуу талдоо;
кылуу,

психикалык

өнүгүшүнүн деӊгээлин эске алуу менен маселелерин аныктоо жана
чечүү,

окуучуларга жекече билим берүү маршруттарын иштеп

чыгуу.
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5.2.6. Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы
Сабактан тышкаркы ишмердүүлүк программасы

өнүгүүсүндө

татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулардын
жекече өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын сабактан тышкаркы
ишмердүүлүктү уюштуруу аркылуу камсыз кылат.
Сабактан
тарбиялоо

тышкаркы

жана

ишмердүүлүк

коомго

ишмердүүлүктүн түрлөрүн

кошулуу

окутуудан
көйгөйлөрүн

б ашка
чечүүчү

бириктирет.

Сабактан тышкаркы ишмердүүлүктүн өзөгү жана негизги
максаты

окуучулардын

жөндөмдүүлүктөрү

өнүгүшү

кызыкчылыктары,

үчүн

кошумча

шыктары,

шарттарды

камсыз

кылуу жана алардын бош убакытын уюштуруу.
Сабактан

тышкаркы

ишмердүүлүк

инсанды

өнүктүрүү

багыттары боюнча уюштурулат: спорттук -ден соолукту чыӊдоочу,
адептик,

коомдук,

ишмердүүлүктү
жана

топтук

жалпы

маданий.

Сабактан

ишке ашыруунун уюштуруу
сабактар,

экскурсиялар,

тышкаркы

формалары: жеке

клубдар,

секциялар,

таймаштар, конкурстар, коомдук пайдалуу иш ж.б.
5.3. Уюштуруу бөлүгү
5.3.1. Окуу планы
Окуу планы билим берүү мазмунун өнүктүрүү боюнча кабыл
алынган чечимдердин, анын өздөштүрүп алуу жана билим берүү
иш-чараларды уюштуруу боюнча талаптарды жалпы негиздерин
аныктайт,

ошондой

эле

аны

ишке

ашыруу

үчүн

негизги

механизмдеринин бири болуп саналат.
Түзөтүү-өнүктүрүү аймагынын сааттары
түзөтүү сабактар менен берилген,
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топтук жана жекече

окуучулардын

акыл-эс жана

физикалык

өнүгүүсүнүн

кемчиликтерин

коррекциялоого

багытталган. Түзөтүү -өнүктүрүү сабактары окуу

күндүн ичинде

жана сабактан тышкары убакытта өткөрүлөт
Түзөтүү-өнүктүрүү

аймагы

окуучулар менен фронталдык

жана жекече сабактардын системас ын камтыган окуу предметтери
аркылуу ишке ашырылат.
Билим берүү жүгүн окуу жумасында бирдей бөлүштүрүлүүгө
тийиш, күн үчүн берилген жүктүн максималдуу көлөмү болуп
саналат:
-даярдоо жана биринчи класстардын окуучулары үчүн сабактан ашык эмес, жана бир жумада бир күн - 5-сабак

4-

ийкемдүү

дене тарбия сабагын эске алганда;
- экинчи-төртүнчү класстардын окуучуларына

5 -сабактан

ашык эмес.
Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси кем
окуучулар менен түзөтүү жана өнүгүү сабактарына кирет: дарылоо
дене тарбия сабактары, логопедиялык сабактар, таанып -билүү ишмилдеттерин

өнүктүрүү жана түзөтүү, бул сабактардын бардыгы

жекече формада өткөрүлөт.

Сабактардын узундугу 25 -30 мүн.

чейин, ДДТ сабактары 45 - мүн. чейин.
Таяныч-кыймыл
дене

тарбия

инструкторунун
Дене

бузулууларын

мугалимдери

жана

ийкемдүү

дене

иши
тарбия

көзөмөлү астында ишке ашырылат.

тарбия

сабактары жалпы сабактар менен кезектешип

турат. Сабактардын жүгүртмөсүндө,
тышкары

түзөтүү -өнүктүрүүчү

дене

тарбия сабагынан

айрым кыймыл кемчилиги түзүмүнө жараша жана

оордугуна сабактардын ортосундагы көнүгүүлөрдү,
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динамикалык

тыныгууну камсыз кылуучу сабактар коюлушу

мүмкүн (жумасына

3 милдеттүү түрдө дене тарбия сабагынан тышкары).
ИДТ менен ДДК боюнча жекече сабактар кыймыл сферасынын
жеке жетишпестиктерин коррекциялоону камсыз кылат.
окуучуга

саатардын саны

Ар бир

саламаттык сактоо кызматы тарабынан

кыймыл бузулуусунун оорлугуна жараша (жумасына 2 - 5 сааттан )
аныкталат.
"Дене тарбия" тармагында "Ийкемдүү дене тарбия" (ИДК)
предмети

болууга

сабактары

тийиш.

зарыл

болсо,

жалпы

дене

тарбия

кыймыл сферасында бузулуулары бар бала үчүн ИДК

жекече сабактары менен алмаштырылышы керек. Бул учурда ИДК
мугалими,
натыйжалуу

кыймыл

сферасында

жеке

б узулуулар

менен

түзөтүүлөрдү иштеп чыга алат.

5.3.2. Өнүгүүсүндө татаал оор бузулуулары бар жана акыл эси
кем

окуучуларга

башталгыч билим

берүүнүн болжолдуу

ылайыкташылган жалпы билим берүүчү программаны ишке
ашыруу шарттарынын система сы.
Кадрдык шарттар
Кадрлык камсыздоо - мугалимдер жана билим берүү системасында
үчүн медициналык жана психологиялык колдоо менен алектенген
кызматкерлердин билиминин зарыл мүнөздөмөлөрү.
Жалпы

билим берүүчү уюмда

өнүгүүсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар үчүн башталгыч
жалпы билим берүүнү ишке ашырып жаткан кызматкерлер
кызмат орду үчүн

ар бир

тиешелүү квалификациялык мүнөздөмөлөрүнө

туура келиши керек, ал э ми

педагогикалык кызматкерлердин

ар

бир кызмат орду боюнча кесиптик деңгээли тийиштүү кызмат
2140

орундарынын

квалификациялык

мүнөздөмөлөрүнө

жана

квалификациялык категорияга жооп бериши керек.
Билим берүү уюму кызматкерлерге ар бир беш жылда бир
жолу

билимин

жогорулатууга,

усулдук

иш

ж үргүзүүгө,

окуучуларды окутуу жана тарбиялоодо заманбап билим берүү
технологияларын
таратууга,

пайдаланууга, жалпылоого жана тажрыйбасын

жакшыртууга мүмкүндүк бериши керек.

Өнүгүүсүндө
окуучулар

татаал оор бузулуулары бар жана ак ыл эси кем

катышкан башталгыч билим берүүнүн негизги билим

берүү программасын ишке ашырып жаткан
кесиптик

билимдин

төмөнкү

педагогдор

даярдоо

жогорку

программаларынын

варианттарына ээ болушу керек:
- «Педагогикалык билим»

багытында баклавр же магистр

даражасын/квалификациясы (тийишт үү даярдоо профили боюнча)
бар;
-«Башталгыч билим бер үү»

адистиги боюнча «Башталгыч

класстардын мугалими» боюнча квалификациясы бар;
-башка адистиктер боюнча «Мугалим» квалификациясы бар,
бирок

башталгыч билим

берүү жаатында

кайра даярдоо же

билимин жогорулатуусу ж өнүндө документи бар.
Бул

категориядагы

адистерге

өнүгүүсүндө

татаал

оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучуларды изилдөө жана
окутуу жаатында 144 саат өлчөмүнөн кем эмес кайра даярдоо же
билимин жогорулатуусу ж өнүндө белгиленген үлгүдөгү документи
менен

далилденген

курстарды

өтүүсү

(коррекциялык)

иштин

милдеттүү

талап

болуп

саналат.
Түзөтүүчү

программасын

жүзөгө

ашыруу билим берүү уюмдарынын педагогдору жогорку кесиптик
билимге ээ болушу керек жана бакалавр
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даражасынан кем эмес

окутуу программаларын бир вариантын чагылдыруучу даярдыкка ээ
болушу зарыл: "Психология", "Атайын психология", "Логопедия",
"Дене тарбия".
Бардык адистер

инклюзивдик билим берүү жаатында жана

коррекциялык педагогика жаатында кайра даярдоо же билимин
жогорулатуусу жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документи менен
далилденген курстарды өтүүсү милдеттүү талап болуп саналат.
Тармактык өз ара аракеттенүү алкагында , ошондой эле,
эгерде зарыл болсо, билим берүү уюму өнүгүүсүндө

татаал оор

бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучулар окуучулар үчүн
башталгыч билим берүүнү ишке ашыруу процессинде
же дайыма тьютордун (волонтёрдун)

убактылуу

катышуусун камсыз кылуусу

мүмкүн.
Ишке ашыруунун маанилүү шарты болуп өнүгүүсүндө татаал
оор бузулуулары бар жана акыл эси кем окуучуларга орто мектептин
баардык объектилерине тоскоолдуксуз жеткиликтүү чөйрөнү камсыз кылуу
болуп саналат. Билим берүү уюму Стандарттын талаптарына ылайык
бардык предметтик аймактарды, анын ичинде түзөт үү-өнүктүрүүчү
аймактарды, ошондой эле

сабактан тышкаркы ишмердүүлүктү

материалдык-техникалык камсыздоо үчүн куруу эрежелерине жана
ченемдерине,

санитардык -гигиеналык

коопсуздугунун талаптарына жооп
алып барууну уюштуруу зарыл

нормаларга

бериши керек.
болсо,

жана аралыкта орнотулган жабдуулардын
толук

жана

өрт

Алыскы

иш

адистер компьютердик
комплектиси менен

камсыз болушу керек.

Билим

берүү уюмдары

кошумча каражаттардын белгиленген

тартипте бөлүнгөн жана бюджеттик каражаттарынын эсебинен өз
алдынча, башталгыч билим берүү боюнча билим берүү жараянынын
жабдууну камсыз кылууга тийиш.
2142

Акыл эси артта калган ТКАБ
оорусу

менен)

бала,

(айрыкча

кадимки

өнүккөн

церебралдык шал
балага

караганда

мугалимдердин көңүл буруусун көбүрөөк талап кылат , ошондуктан
ал бала окуган
Зарыл

класстагы балдардын саны, азыраак болушу керек.

болгон учурда, (терең кыймыл бузулуулар, графикалык

кыймыл көндүмдөрүнүн пайда болуусуна тоскоол болгон колдун
оор бузулуулары)ТКАБ окучунун
өзгөчө
керек.

жумуш орду ден соолугунун

чектөөлөрүнүн мүнөздөмөлөрүнө ылайык уюштурулушу
Бул

жеке

компьютерлер,

техникалык

каражаттардын

болушун камсыз кылуу (атайын тергич, чычканды алмаштыруучу
контакторлордун
планшеттер

ар

кандай

түрлөрү,

джойстиктер,

сезгич

ж.б.) зарыл. Бул учурда, баланы сабак учурунда

коштоочу жардамчысы (ыктыярдуу) болушу керек.
Окуу ордун уюштурууда кыймыл чөйрөсү, кабыл алуу, көңүл
буруусунун

мүмкүнчүлүктөрү

Окутуунун

оптималдуу

жана өзгөчөлүктөрү

эске алынат.

шарттарын түзүү үчүн окутуунун жеке

жана топтук түрлөрү үчүн да орундар уюштурулушу зарыл. Ушул
максатта, класста
Техникалык

атайын эс алуу зоналары орнотулушу керек.
окутуу

каражаттары

(анын

компьютер окуу куралдар, заманбап аспаптар)
эсти

артта

калган

муктаждыктарын
окуучулардын

ТКАБ

окуучунун

канааттандырууга

таанып -билүүчүлүк

шарт түзөт.
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ичинде

атайын

билим берүү акыл

атайын

билим

мүмкүнчүлүк

иш-аракетин

өнүктүрүү

берүү
берип,
үчүн

АУТИСТТИК СПЕКТРИ БУЗУЛГАН БАЛДАРДЫ ( АСБ)
ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ

БОЮНЧА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖОЛДУУ
ПРОГРАММАСЫ (ЖББЫБП)
Аутисттик спектри бузулган (АСБ ) балдарды жалпы
билим

берүү

боюнча

башталгыч

билим

берүүнүн

ылайыкташылган болжолдуу программасынын түзүмү
Аути с ттик сп ектри б узулг ан ба лд арг а жа лп ы би ли м берүү
бо юнч а ба шта лгыч би ли м берүүнүн ы лайык та шы лг ан
про гра мм асы эки бө лүмдө н

бо лжо лдуу

тура т:

1 . м илде ттүү бө лү м дөн ;
2 . би ли м

берүү

ма ми лелери нин

к атыш ууч ула ры

к а лып тандыр ган бө лүмдөн .
Прогр ам манын

бө лү мдөрүнүн кө лө мү

ж ана к атышы Би лим

берүү нүн Ма м лек етти к С танд арты м енен анык тала т.
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Аути с ттик
БББЫ БПты

спе ктр и

иштеп

б узулг ан

чы г уун ун

ок ууч ула р

не гиздерине

ү чүн ЖББ
топ тоо

жан а

и шм ердүү лүк м ам иле лери са лынды .
АСБ бал да рдын пс ихоло г иялык - педа го гикалык
мү нө здөмө сү
АСБ

а зыркы

уч урд а

б а ла лык

к урак тын

көп

к ездеш кен

көй гөй ү

бо луп к е лет жа на ком м уни каци я к ара жа ттары

м енен

коо мд ук

көндүм дөрдүн

м е н ен

өнү гүүсүнүн

буз ул уус у

м үнөздө лө т. Ж алпы көйгөй ү к урч ап тург ан дина мик а луу ө з гөргөн
чөйрө

м ене н

өз

кы йынчы лык та р
тур ук туул уг ун

ара

м ами ле лерин

жиг ердүү

ж ана б алдардын жүрү м - турум
с ак тап

коюу бо луп

ө нүк түрүүгө
к өндүмдөрүн

с ана лат. АС Б пс ихика лык

өнү гүүнүн сис тем а лык б узулуш ун а бай ланыш туу, б а ланын а кы л э с жа на инс андык өнү гүүсүнд ө , афф ек ти вдик - эрк чөйрөсүнүн
к а лып тан уус ун да көрүнөт.
Аути зм ар түрдүү ба лд арды к ам тып , кү ндөн - күн гө
коо мд ук кө йгөй
ба ла лык

олуттуу

бо луп бар а жата т. Ошонд ук тан , а зыркы уч ур да

а ути зм

жөнүндө

га на

ай тп ас тан ,

ошо ндой

эле

а ути сти ка лы к сп ек три жабыр ка г а н кеңири чөйрө жөнүндө да
а йтып ж атыша т. АС Бнын к елип чы гышы ба лд ардын пс ихика лык
өнү гүүнүн

б узулуш

м ү нөзүнө

тийги зет,

а ларг а

бай ланыш кан

коо мд ук

өнүгүү

бо лжо луна

жан а

дин амик асын а

кыйын чы лыктарды
та ас ирин

э тиоло гия сы на к араб ас тан а ути змд е

тий ги зе т.

та асирин
аны ктайт,
Бирок ,

психик а лык өнүгүүнүн

б узул уу д ар аж ас ы кый ла ар түрдүү бо ло т. Көпчү лү к ба лд арда
ж еңи л же ор точо ак ыл эс тен артта ка луу д иа гно зу ко юла т, о шон у
м ен ен б ирг е а ути сти ка лык спе ктри б узулг а н ба лдар дын ара сында
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ин те ллек туа лдык

өнүгүү сү

но р ма лд уу

же

жогор у

к а тары

ба а лан ган б а лдар к е зде ше т. Оор а ути зм мен ен оор уг ан б алд арда
танд а лм а

та ла нт

көр сө ткөн

уч ур лар

бар .

Аутизм

проб ле ма ларынын оор д уг ун а ылай ык ж ана психик а лык өнү гүүнүн
дар аж асын а

ба йланы штуу,

б ул

б а лдардын

төр т

тобун

а йырм алаш а т, була рды н жүрүм - тур ум си стем ас ынын бүтүн дүк
ө згө чө лүк төрү

ар

канда й:

б аш ка лар

м енен

өз

ара

ар ак етте нишүү сүнүн тандоо мүнө зү , жүрүм - турум ж ан а коо мд ук
ба йланы штардын
жөндө мдүү лүгү ,
өнү гүү

мү мкүн

түр лөрүн

а уто сти м уляция

дең гээли .

Бул

ы ктыярд уу

жо лдор у,

ж ерде

уюш тур уу

акы л - эс

б аш та лгыч

ж ана

би лим

б ерүүнү

уюш тур ууд а ө тө м аан илүү бо луп сан алган мүнөздөмө лөрдү ,
оор

түр лөрүнөн

же ңи л

кеп

түр лөрүнө

чейин ки

ай ла на -чөйрө

жан а ад амд ар

ө тө

форм аларын

к е лтир еби з:
Бир инчи то п . Ба лдар

м енен

м ам иле к ылууд а д ээр лик эч кан да й а кти вдүү тандоо кы лышп айт.
Алар и ш жүзү ндө к айры лууг а жооп кылышп айт

жа на

өздөрү

да гы кеп ти д агы же баар лаш уун ун к еп ти к эме с кар ажа ттарын
да гы

ко лдон уш пай т,

сыр тын ан

б улар

чөйрөдөн

бө лүнүп

к а лыш канд ай көрүнө т.
Ба лдар

өздөр үн

көрбө гөн

да ,

жүрү шөт, фи зик а лык дис ком фор тко

ук па ган

б алдард ай

а лы п

д а жооп бер е а лышп ай т.

Бирок , н еги зин ен , тыш кы көрүү м ен ен ко лдон уп , а лар мейкиндик
чөйрөд ө

ж акшы б агы т а лышып , коркпос тон

н ерсе лерг е ж арм аш ып бийик тик ке чыг а а лы ша т,
с ейре к ж ы гы лыш а т.

с е кирип , бир
о шондой эле

а л укп аганд ай бо луп , ка нда йдыр б ир б ашк а

н ерсе лер мен ен а лек бо луп жа тк анд ай бо лсо д агы , ө з жүрүм тур ум у м е нен

эм не бо луп ж атканын бир за ма тта тү шүнүүнү

көр сөтү шү ык тым а л. Бул уч ур да
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ба ла

көр сөтүп

ж а ткан Та лаа

жүрү м- тур ум у, а кы л - эс и ке м б а лд ардын та ла а жүрү м - тур ум ун ан
тап та кыр б аш кач а . Аути зм мен ен ж абырка га н б ала гипер ак тивдүү
ж ана с е зим та л ба лд ардан а йырма ланып тур ат: атынан ч акыр ганда
жооп берб ейт,

б уюм дарды ж улг ула бай т, аларды б аш кар уу ү чүн

ко лдонбо йт. Буюмд ар

м енен

ж и гердүү иштө өгө ба гытта лган

м үмкүн чү лүк төрдүн жо ктуг у к өрүү -кый мы лдык ма к улд аш уун ун
к а лып тан уус ун ун
уб а ктылуу

б узлуус у м е нен көрсө тү лөт. Бул б алдарды

к ы зык тыр ууг а

бо ло т,

биро к

ар ак етте нүүгө тар туу а б дан эле кы йын .

мини ма лд уу

өз

ара

б а ланы а к тивдүү көңү л

б ур ууг а а р ак ет кы лганд а , а л кар шылык кы лы шы мүмкү н, бирок,
кы йнап көңү л бур уу ток то гондо а л эс а ла түшө т. Бул уч ур ларда
н ег ати ви зм ак тивдүү би лдири лге н эме с, б а лдар кор гонбой т, жөн
г ан а ж акп аг ан кий ли гишүүдөн ка чыш ат.
Ош ен тип ,

м ак са ттуу

б узул уула рын ан
э ле

и ш - арак е ттерди

уюш тур уун ун

ба лд ар ө зүн -өзү те йлөө көндү мдөрүн, ошондой

б аар ла ш уу

к ө ндүмдөрүн

зор

кы йын чылык

м енен

ө здөш түрүшө т. Алар м ути зм мен ен ж абырк аш ат, биро к к ээ бирде
а лардын

көбү

ө зүнө

жа кк ан

бир

сө здү

же

сө з

ай кашын

к ай та ла шы мү мкүн .
Атайын ж ар да мс ыз б ул с өздөр

ж и гердүү пайда лан уу ү чүн

бы шык та лба йт, а л көр гөндүн , ук кандын ж аӊыры гы
бер е т. Активдүү

бо луп ка ла

ж ек е к еби көрүн бөгөндү ктөн , к ай тары м сө з

түшүнү гү ш ек түү бо луп сан а ла т. М ис алы , б а лдарг а жөнө көй ж ана
түздө н - түз

көрсө тмө лөр

б ери лге н

уч урда

д агы

а лар

түшүнбө стү к көрсө тү шү мүм күн , о шо л эле учур да , к ээде а ларга
түздө н - түз

мак са ттуу

м аа лы ма тты ж ан а

б ери лбе ге н,

кый ла

ба шка сүй лө шүүлөрдү

көр сөтү шө т.
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та таа л

оо зеки

ш а йке ш кабы л а луу

Сүр өттөр жа на м ен ен кар точ каларды н жард амы м ене н, к ээ
бир

уч ур лард а

комп ьютерди н

жард амы

м ене н

ба ар ла ш уу к өндү мдөрүн ө здө штүрүүдө ,
тар абынан кү түлбөгө н алд а
а лы ша т.

Алар

ошо ндой

ч ечүү гө ,

к утуч а нын

түш үнүк тү

с енсо мо трикалык

түр лөрү ,

с а лгы ч

те ле фон ,

м ык ты лыгы

көр сөтө

ми лде ттерди

тактайы

ар ак еттер ди а ткар ууг а ж өндөмүн көр сө тө а лыш а т,
жү гүртүү сүнүн

ти лин,

б ул ба лд ар ба шка лар

ка нча толук
эле

ж а зуу

м енен

иш -

а лардын ой -

тур м уш - тири чи лик

техник асы ,

комп ьютер м енен и штөөдө көрүнө т.

Бул те реӊ а ути зм и бар ба лдар жөнү ндө да , а лар чөйрөдөн жакын
ад амд ы бөлб ө йт ж ана
ба ар ла ш ууг а

а лар мен ен жа кында ш уун у

мук та ждыгы

ж акынд арын

жо к

д еп

ж ана чоо ч ундарын

ай туу

и зде шпе йт,

к ыйын .

Алар

бө лү шөт, б ул мей киндик

ар а лыгы н ө згөртүүсүндө жа на тийүү б ай ланы ш м үм күнчү лү гүнө ,
к уб анычы н би лдирүү сүндө көрүнө т.
Бул б а лд ар мене н

эмоцион алдык кон та ктты тү зүү

жа на

р уха ний б ай ланы шты өнүк түрүүнүн пра кти ка лык ык ма лары бар .
Анд ан кийинк и и штин ми лде ттери бо луп:
м ен ен, чоӊдор м ен ен пи кир ле шүүдө ,
то лук өз ара ара ке ттени шүү гө
ба ар ла ш уу

а лар мен ен б арг ан сайын

а кырындык м ен ен тартуу б о луп ,

ж а на коомд ук - тур м уш тук

чы г уу, ж ан а б ул проце сс те

ба ланын к урда ш тары

көндү мдөрүн

иш теп

эм оциона лды к, ин те лле ктуа лдык ,

коо мд ук өнү гүү мү мкүнчү лү ктөрүн м ак сим алд уу и ш ке а шыр уу
бо луп с ана лат.
Көрсөт үлгөн ми л дет т ерд и и шке а шыру у балан ы о кут ууда
же ке програ мман ы т алап кыл ат . Бул же ке прогр ам ма
ба шк а ба лд ардын тоб ун а кирг изүү нү
Тер еӊ

а ути зм и бар б аланын
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м ында

аны

да эс ке а лышы кере к .
и чки м ук тажды гы бар,

ба шк а ба лдар аркы луу а л

ок уу м а а лы ма тын ж еӊи л өздө ш түрө т,

а лард ы туур ап ба лаг а чо ндордун та лап тарын

а тк ар ууг а оӊой

бо ло т.
Экинч и то п.

Бул б а лд ар айлан а - чөйрө ж ана ад амд ар м енен

м ам иле кы луун ун эӊ жөнө көй фор ма ларын а ээ, жүрү м - тур ум д ун,
а нын и чинде сүй лөөнүн с тер еотип тик форм а ларын ко лдон уш ат,
те гер егинд еги
с ак та ган га

кы лд ат

тар тип ти

ара ке т кы лыш а т.

н ега тиви зм м ене н

ж ана

анын

ү згү лтүк сүздү гүн

Алар дын ау тизми

а кти вдүү

көрсө тү лгөн . Бир инчи топко ка раг анд а, бул

ба лд ар мен ен ай ла на -чөйрөнүн ор то с унда гы ө з а ра м ами ле лерди
өнүк түрүү

көбүрөөк

ак тивдүү

бо лот.

Бирин чи

топ тог у,

п асс ивдүү ба лада н айырм а ланып , б ул б алд ардын жүрү м - турум у
т а ла а лык эме с . Алард а жашоо нун к ад имки түрлөрү

ко што ло т,

бирок а лар ка таа л че кте лг ен ж ан а ба ла өзгөрү лбөс тү гүн с ак тоого
ар ак ет

кы ла т:

ж ашоон ун

ал

сырттан

к адим ки

жан а

дайы ма

сактоого

тартип те ни ети н би лдири шти

-

чыгы ша т,
та мак -а ш

м ен ен та ндоо, ки йим -ке че , ба сып м аршр уту. Бул б а лдар жаңы
с енсор д ук кыйынч ылы ктан да көрсө тү лү шү мүмкүн б ардык кү мөн
м ен ен, а ли ө чө эле к, кү түүсү з к орк уп , алар де ме к , титир еше т
ч ечүү

ж ана жеңи л бо луп , тур ук туу к ооп тонуула р

м үмкүн .

Бе лг ис изди к ,

ак ти вдүү

жа ман

чо г ултуш у

се зи мдери м

э мне

ma l ad justed ба ла м енен п айда бо луш у м үм күн жүрү ш үзгү лтү ккө
к апа бо луш у м үм күн бо луп жа та т, ж алпы лан ган а гре сси яг а жана
ө зүн -ө зү ж ам андык тар тип те күтү лбөгө н ка та .
Ошо л эле тааныш , а лдын а ла шар ттары , а лар , тын ч ыра азы бо ло т
ж ана д иа лог үчүн ачы к бо лот . Уш ул а лка кта , а лар коо мдук
көндү мдөр гө

үйрөнүү

жан а

ко лдон ууг а

ж арда м

бер е т.

өз

та аныш
уч ур д агы

кырда а лдард а
кыйм ыл -жы лы

аларды
б а ла

Жөндө мдүү , а л тур г ай , ад ам герчи ли к көр сөтүүг ө бо лот: сейр ек
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коо з

өнөрүнүн ,

м ен ен

жас а лг ан

оймо -чий мед ен

а кы лма ндык ,

б уюмд ар

м енен

ИПО

ба лда рдын

У ч урда гы

колу

жөндөмдөрү

кү чтүү , бирок алар да бе ке м тур ган тур м уш тук кырд аа лд ар мене н
ба йланы штуу и ш те лип чык кан жа на жа ңы шар ттард а , а ларды
ө ткөрүп б ерүү үчүн а тайы н ишти та ла п кы лат. Бул Эх о ла лия ( " жаб уу" , "бир та мчы с уус у ж ок" , ж е ыр лардын к елге н те ма же
ула нд ысынд а, кар ика тура лар к ай та лан ууч у с ө здөр бой го ж еткен )
н еги зинд е тү зүлгө н тип түү шта мпы , б а ла талап тар экинчи ж е
үчүн чү ж ак м енен , түбө лүк түү бир сөздөрдү жана сө з ай ка штарын
м ен ен ай ты лг ан эм ес . Эс киче алк агынд а иш теп чы г а т, ошондой
э ле тиги л ж е б ул жа гда йг а б ай ла ныш туу.
б ул б а лдар көп к өңү л, мотор ж ана к еп - арак е ттерди ( конкре ттүү
э м ес и ш кый мылдарды , сө здөрүн кай та лоо , сө з а йка ш тарын , и ш ки тепти б ара ктап , к аг а з жар а сыя ктуу) к а лыптанып тар туу б о луп
э с епте ле т.

ба ла

sub je ctiv el y

м аани ге

Алар

тынч сы здануу

кырд аа лд арда н ач ар ла тышы мүмкүн : корк уп же к адим ки тар тибин
б узуу

о б ъек ти син

кор к ун уч .

Бул

а лг ачкы

к а лып танып

иш -

ар ак еттер , черче ние , ырда п жан а удаа лаш эс ебин ен , а л тург ай ,
бир кый ла та та ал м а те ма тик алык иши сыяк туу э ле , ө тө эле та таа л
бо луш у м үм күн бо луш у м үм күн - б ул тур ук туу эк енин м аан илүү
Экинч и
м ам иле

то п . Ба лдар ай ла на -чөйрө ж ана ад амд ар менен

кы луун ун

а йланад а

ж өнөкөй

тур уктуул ук ту

фор ма ларын а
ж ана

тар тип ти

ээ

бо луш а т.

д айы ма

с ак та ган га

ум тул уш а т. Бирин чи т оп ко с а лы штыр ма луу б ул ба лд ар
чөйрө

мен ен кары м -к а тна шы

кый ла жиг ердүү .

Алар

ай лана -

Алар ж ашоон ун

к адим ки түр лөрү к алыптана т, бирок а лар то луг у м е нен чек те лген
ж ана

ба ла

өзгөрү лбөс тү гүн

кор гоого

ара ке т

к ы ла т:

а ларда

а йланад а тур ук туул ук ту ж а н а тар тип ти д ай ым а с ак тоого ум тул уу
м ак сим а лд уу

ч агы лдыры лат,

жа шоон ун кади мки тар тибин 2150

та мак -а ш ты
бар дык

тандоо , кийи м -к ече , ба с уу м а ршрут ун . Бул б а лд ар

жаң ы

н ерсе ге

кү мөн

ди ском форт көрсө тү шөт,
кор к уш ат,

коркок

чо г ултуш у
с е зимд ерди

караш а т,

жи йирк енч ээк тик ,

бо луш ат,

м ү мкүн .

м енен

де ме к

Бе лги си здик

к үтүү сү здүк төн

тур ук туу
б ул

с енсордук

к ооп тон уула рды

б а лдарда

ж а м ан

па йда кы лып , жүрү м - тур ум унд а ү зүк төрдү

пайда

кы лы шы мү мкүн , б ул жи гердүү н ег ати ви змд е , ж а лпы а гре сси яда
ж ана ө зүнө ба гы тта лг ан а гре ссия м ен ен көр сөтү лө т.
Ал эми

та аныш жан а көнү мүш ша рттард а , алар

ыр аа зы ,

жоо ш ж ана ди а ло г үчүн а чык боло т. Уш ул а лка кта , а лар коо мд ук
көндү мдөр гө же ӊи л үйрөнүшөт жан а таа ныш кырд аа лд арда ө з
а лды нча ко лдоно а лыш ат. Калып тан ган кыйм ыл көндүмдөрдө
ба ла

ж өндө мдүү ,

ал

тур г ай ,

та лан т

көр сөтө т:

с ейре к

к а ллигр афия лы к ко л ж а зм а, , ой мо -ч ийм е лерди тар тууд а ,
м ен ен б уюмдарды

жа соодо өнөрүн көр сө төт.

ко л

Ка лып тан ган

жөндө мдөрү кү чтүү , бирок а лар да иш те лип чыкк ан

турм уш тук

кырд аа лд ар м ене н б ай ланы ш туу ж а на а ларды ж аңы шар ттарг а,
ө ткөрүү үчүн а та йын иш ти та лап к ылат. Ба ланын к ебинд е типтүү
ш тамп тар мүнө здүү жан а та лап тар экинчи же үчүн чү ж ак мен ен,
э хо ла лия (чоӊдорд ун

сө здөрүн жа ӊырык ирээтинде ка йта лоо -

«ич еси ӊби », «же йсиӊби ») не ги зинд е ка лып танга н
сө з ай каш тары
и ште лип

жана

м ен ен ча гы лдыры ла т. Кеби с терео тип а лк агы нда

чы гат,

ба йланы штуу.

сө здөр

о шондой

Була рдын

эле

тиги л

ка лып тан ган

же

б ул

ж агд ай га

көндүм дөрү не гизинен

бе ке м , бирок алар ка лып тан ган ж ашоо кырда а лы м енен тыг з
ба йланы шка н жан а жаны шар ттар га ко тор уу б о юнч а а тайы н и шти
та ла п кы ла т.
Бул б а лдардын к еби ш та мп тык м үнөздө бо ло т,

та лап тары

инф инитив мен ен туюн тулг ан сө з жан а фра за лар түрүн дө бо лот,
2151

э хо ла лия нын н ег изи нде ка лып тан ат, эк инчи жана

ү чүнчү жа кта

сү йлө шө т. К еби да гы стер ео тип тик ай ма кта өнү гүп , б е лги лүү бир
кырд аа лга б ай ланы штуу.
Бул топ тун балдары нын кы ймы лдары нда гы жа на кебинд еги
с терео тип тик

кы ймы лдар

ф ун кцион алды к

эм е с

ө зүнө

көӊү л

к ыймы лдар ,

бур д ур ат

сө здөрдү ,

сөз

( өзгөчө

айк аш тарын

к ай та лоо , ки тепти бара ктоо , к ага зд ы а йр уу с ыяк туу к ый мы лдар) .
Алар

б а ла

ү чүн

кырд аа лд арында

ө згөчө

маа ниг е

на чар лашы

ээ

мү мкүн:

жан а

тын чсы здан уу

кор к унуч

об ъек тисинин

п айда бо луш у ж е кади мки тартибин б узуу к орк ун уч ун ун пайда
бо луш у.

Бул

к а лыптан ган

и ш - арак е ттер

бо луш у

м үм күн,

о шондой эле бир топ татаа л, сүрө т тар туу, ы рдоо жан а уд аа лаш
э с еби , а л тур гай , бир кый ла тата ал м атем атикалык а ма л бо луш у
м үмкүн - б ул калып тан ган түрүндө бир эле арак еттин

тур ук туу

э к ени ма ани лүү. Бул с те рео тип тик иш -ар ак еттер б а ланын

ич ки

ш ар ттарын ж ана сы р ттан көр сө тү лгөн кар га ша луу о к уя лардан
кор гоон у

тур ук та ш тыр уу

Тие ше лүү лү гүнө
а уто сти м уля ти вдик

ү чүн

ма ани лүү

бо луп

с анала т.

жар аш а ийг илик түү түзө түүчү и штен кийин
м ук тажды к,

м а аниси н

жа на

ка лып та нган

ар ак еттер ин жого туп ко юш у м үмкүн .
С терео тип тик иш -ар ак еттерде ба ланын иш жүзүнө ашыры лб ачу
м үмкүн чү лүк төрү

көрүнү шү

м үмкүн ,

ми са лы:

уник а лд уу

эс

тутум , м узы к аг а жөн дөмдүү лүк , м а те ма тик алык эс ептөө гө та ла нт,
ти лг е

жөндө мдүү лүк .

ок утуун ун

а лка гынд а

Мындай

б а лдар

кө мөк чү

о шондой эле жалпы б илим б ерүүчү
а лы ша т.

адаттагы

про гра мм ас ын

ган а

м ех аник алык

фор м улиро вка лардын ж ыйындыс ы,
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эмес ,

м е к теп тин прогр ам ма сын

Көйгөй бо луп , атайын иш си з ба лдард ын

ө здөш түрүүсү

тартип түү

болуп ,

би ли мди

с тер еотип тик

та аны ш түрүндө ко юлган

с уроо го

жооп

к а тары

к а лып т аны п

ка лат.

Ба ланы н

м еха ника лы к ө здө штүрү лгөн би ли мдери , а тайын иш сиз
ж ашоодо

бул
ч ыныгы

па йда лан уу м ү мкүн эм ес эк енин түш үнүү зары л. Бул

ба лд ардын көй гөйү
ү зүк -үзү к ,

болуп ай ла на -чөйрө жөнүндө гү эле с төөлөрү

дүйнө

жөнүндө гү

пикир лер и

с терео тип тердин

үс тө мдүгү м енен ч ек те лгенди ги бо луп с ана лат.
Бул топ тог у б а ла

жакы ндарына абдан

б ай ланг ан , ба лд ар

уюм ун а , а ны кир гизүү б ул ү чүн татаа л бо луш у м үм күн . Ош ен тсе
да , б ул б алд ар м ек те пте ок уг ус у к е ле т, ада тта , б аш ка ба лдар га
кы зы гыш ат ж ана ба лд ардын то б ун а

кир ги зүү а ларды н жүрүм -

тур ум ун ий ке мдүү лүгү н өнү ктүрүү , туур оо мүм күнчү лү гү жана
к атуу

тур ук туулук ту с а к тоон у ж ум ш артуу

өнү гүүнүн

бардык

ы ла йык та ш уу

көйгө йлөрү

мен ен ,

кы йынчы лык та рын а

ү чүн зары л. Коо мд ук
өзгөр гөн

к араба с тан ,

көп чү лүк уч ур да а та йын ко лдоон ун жард амы

ш арттарг а

б ул

б алд ар

м е нен ,

б а лдар

уюм ун д а би лим а лууг а жө ндөмдүү .
Үчү нчү топ. Бул топ тун ба лд ары ,
м ен ен ба йланыш тын
про гра мм асын а

ээ

тыш кы дүйнө ж ана ад амдар

а бдан та таа л, биро к, к ата ал жүрү м - турум
( анын

ичи нде

кеп тик ) ,

а лар

ө згөргөн

ж агд ай лар га на чар ы лайы кташып , стерео тип тик кы зы кчы лык тар га
э э. Була рдын өз с терео тип тик
бо лу у

к ыз ык чыл ыктар ы м ен ен алек

жана өз ара диа лог к уру уга жөн дөм сүздү гү ка тар ы

көрү нгө н ау тизми , б ул топ тун б а лдарын а
ж агд ай лар

мен ен

өз

ар а

а да мдар

к арым -к атыш

тү зүүдө

ж ана
өтө

кы йынчы лык та рды ж ара та т.
Бул б а лд ар и йги лик ке же түү гө ум т ул уш а т, ада тта , а лардын
жүрү м- тур ум ун м ак са туу д еп атоого бо ло т. Буларды н көйгөйү:
а ктивдүү бо луш ү чүн , а лардын и ш - арак е ти ий ги лик түү болуш уна
то лук

к епи лдик

кере к ,

тобо к е лдик
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тажры йба ,

тур ук с узд ук

а лардын ишин уюш тур ууг а то скоо лд ук тарды жар а та та т. Эгерде
к адим ики өнү ккөн б а ланын ө зүн -өзү сый лоо сезими
ба гы тты к иш мердик те,

и зи лдөө -

ж етишк ендик тер мен ен ий ги лик сизд ик те

түзү лсө , б ул ба ла үчүн бир г ана ө з ий ги лиги нин тур ук туу д а лили
м аа ниг е ээ.

Бул б а ланын и зи лдөө гө, ж агд ай лар мен ен и йкемдүү

ди ало гко , жө ндөм дүүлү гү төмөн, а л ч еч е а лган м илде ттерди г ана
к абы л а ла т.
Бул

б а лдардын стерео тип тери , а лардын ай ла на -чөйрөнүн

тур ук туул уг ун к утк ар уу ү ч үн к аа лоо м енен
про гра мм асынын
ч агы лдыры лат,

ө згөрү лбөс тү гүн

эм е с,

са ктоо

и ш - ара ке ттердин

ө зүнүн

ка а лоос у

прогр амм асы н

ме нен
ө згөр түү

м ук тажды гы (ди ало г уш ун у та лап кы лат) б а ла ны афф ек тивдик
ре акци яг а а лып к е лиши мүм күн . Ба ланы н жак ындар ы, анын өз өз
м ак са тына

ж етүү

ү чүн м а к саттуу ум т ул уус ун а бай ланыш туу,

ба ланы көп уч урда бо лочо к лидер
э м ес

ой ,

себ еби

диа ло г

к атары ба ала ша т. Бул туура

жүр гүзүү ,

компро мис с

сү йлө шүү лөрдү жүр гү зүү, кы зматташ тык к ур уу,
г ан а

ө з ар а кар ым -ка ты шын

б узба стан ,

таб уу,

ки ши лер м енен

ба ланы б алд ардын

ж ам аа ттынан чыг ара т.
Жа гд айлар
к араб ас тан ,

б ул

ме нен
ба лдар

ди а лог

к ур уу

эбе ге йси з

к ы йын чылык тарын а

моно ло гко

Алардын кеби гра мм а тика лы к жа ктан туур а ,

жөндө мдүү.

сө з б ай лыгы бай ,

ө тө туур а ж ана чоӊдорд ук ун дай к атары , жан а «фоно графи я лык »
де п баа лоо го бо ло т.
ин те ллек туа лдык

Абс тра кттуу

моно логдор го

те м а лар бо юнч а татаал

жөндө мдүү лүккө

к араб ас тан ,

жөнө көй м аек а лып бар ууд а кыйын чылыкк а уч ура ша т.
Бул б а лдардын ин те лле ктуа лдык өнү гүүсү көп учур да мы кты
та асир

к алтыра т,

с тандар тташ тыры лг ан

акы л

эсинин

и зи лдөөнүн
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жо горк у
жыйын ты гы

деӊ гээли
мене н

та сты кта ла т.

Ош ол

эле

уч урда ,

АБК

ме нен

оор уг ан

б аш ка

ба лд ардан айырм а ланы п, алардын ий ги лиги оозе ки эме с айм акта
көбүрөө к

көрүнүп

кы зы г уу

ж ана

тура т.

Аларды н

ас трономи я,

аб стр ак туу

бо таник а ,

элек тро техник ,

с анжыр ачы лы к бо юнч а маа лы ма ттарды топ тоосу

«б а сып жүр гөн

э нцик лоп едиян ын » та асирин бере а ла т. Ба лдардын
кы зы кчы лык тарын а

б ай ланы штуу

би ли мдери бо лгон у м ен ен ,
жөнү ндө

элес төө лөрү

м аа лы ма ттарды

а йрым

б и ли мдерг е

ка лып тан ган

айм ак тард а

мык ты

а лардын те гер ек те ги чы ныгы дүйнө

ч ек те лүү

ж ана

ү зүндү лүү

с и с те ма га кир гизи п, к атарг а

а лы ша т, биро к б ул к ы зык чы лык тар

бо ло т.

Алар

ти зүүдөн ырахат

жан а акы л иш -ар ак еттер

ре а лд уул ук мене н эч к андай де ле ба йланы шы жок , жа на алардын
а уто сти м уляци яс ынын түр ү бо луп с ана лат.
Бул б алд ардын ин те ллек туа лдык ж ана ке пти к өнү гүсүүнүн
м аа ни лүү же тишк ендик терине са лы ш тырм алуу, кы ймы л чөйрөсү
кы йла а з ий ги лик түү ык ма лары

а лар

жабырк аг ан .

бо луп жа тк анын

ө тө о лдок сон ,

Коом д ук

н е рс е лердин

өнүгүү

ө зүн - өзү те йлөө
тарм агы нда ,

алар

кон текс тин түшүнүү сү ж ана эске

а луус у б уз улг а н, б улар өзгөчө иш енч ээк ти ги, чын чылд ыгы мене н
а йырм аланып ,

коо мд ук

көндүм дөрү

н ачар лан ган .

Баар ла шуу

м ук тажды ктары с ак та лган , до с кү түү гө ка а лоосу б ар бо лсо да гы,
а лар ба шка ада м дар ды тү шүнө алыш пай т.
Мы ндай ба лаг а кор к ун уч туу, ж аг ым сыз,
ж абыш уус у м үнө здүү
сү йлө шүү лөр ,

кы зык чы лык тар га

бо луп са на ла т. С терео тип тик

" жа ман"

де ге н

тем аг а

кыя лдар,

чи йм елери

да

а уто сти м уляци янын ө згөчө бир түрү бо луп с ана лат. Бул ба ла
кы я лдарынд а ,

а га

та асир

этк ен

кооп туу

н ерсе нин

ү стүнөн

с а лыш тыр ма луу кө зө мө л ала т, жа на аны м енен ка йра -кайр а ойноп
ыр аха т а ла т.
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Эрте жа ш к ур агынд а б ала ө тө та ла нттуу к а тары баа ланыш ы
м үмкүн ,

биро к

кий ин

кы зы кчы лык тарын а

өзүнүн

жо гор ула ты лг ан

чө гүүсү ,

и йк емдүү

к а лып тан ган

кар ым -ка ты штарды

к ур ууд а кый ынчы лы ктарг а , эрк түү кө ӊүл б уруу

к ө йгөй лөрүнө

а лы п к е ле т. Бул кыйынчы лы ктард ын б аарын а кар аба стан , бул
топто г у ба лдарды
м ур да гы

эки

ий ги лик түү .

коомд ук кө нүк түрүү , жок дег енд е сырты нан,

топ тун
Бул

уч ур ларын а

б а лд ар ,

са лыш тырм а луу

ада тта ,

ж а лпы

а лда

би ли м

канч а

берүүчү

м ек те птеги про гра мм асы н к лас стын ш артынд а же ө з -ө зүн чө о к уй
а лы ша т, тур ук туу м ы к ты ба а ларды а ла алыша т ж е ,

бирок , а лар

к ур чап тург андар жан а ай лан а жөнүндө көз к ара штарын ж ана
кы зы кчы лык тарын к еңей т үү , пик ир ма ми ле лердин тажрый басын
а лууг а м үм күндүк а луу,

к оом д ук жүрү м - тур ум көндүмдөрүн

ө здөш түрүү үчүн да йым а ат айын ко штоо го өтө м ук таж бо луш а т.
Тө ртү нчү то п . Бул б алд ар үчүн жүрү м -турум ун
ующ тур уу

ө тө

та таа л

ж етки лик түү .

Алар

дүү лүгү шө т,

эрк түү

бо луп

те з

с ана лат,

чарча ша т,

көӊү л

Псих ика лы к

ша лдыр аш а т

б ур уун ун ,

ө здөш түрүү , анын то лук тү шүнүү

бирок ,
оо зе ки

эркин

н еги зине н
ж ана

те з

те ск еме ни

көйгө йлөрүнө , ээ бо луш ат.

жа на сүй лөө мене н коо мд ук өнүг үүдө ар тта ка луу

м ен ен мүнө здөлүшө т. ад амд ар ж ана жа гдай лар ме нен ө з ара
коо мд ук жүрү м -эреж е лерди н ы гын ө здөш түрүү кы йынчы лык та ры,
ба лд ар

өз

ар а

к арым -к атыш

ж ана

көндү мдөрүн ө здө штүрүп , а ларды дайы ма
и ш жү зүндө көрсө тү лүп ,
кир ги зи лс е ,
э моцио на лдык

коо мдук

жүрү м - тур ум

ээрчи ше т, а л эми бул

а лар га да ярдык сыз ө згөр түүгө тала п

ө зүн жого туш ат. Ада мдар м енен м а ми ле кы лууда
ар тта

ка луус ун ,

э лек ти гин , көрсө түшө т.
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к о омд ук

ж ак тан

ж етиле

Барды к

кыйын чы лык тар га

тер ең эм ес , ал

а лардын

к оргоо ч у ш арт к атары эм ес ,

ба ар ла ш уун ун
уюш тур уу

кар аба с тан ,

кы йынчы лык та ры

к өй гөй лөрү

түзүү нүн кө йгөй лөрү
с ана ачы л, а лар

ж ана

ар

ка тары

к атары

-

к андай

өз

а ути зми

анча

ү с түндө ж аткан
а я луу,
ар а

д иа ло гту

бай ланы шты

көрүнө т. Мында й ба лд ар

абдан

сен сорд ук ди ском форт се зим и п айда бо луш у

м ен ен мүнө здө лө т, а лар ок уя лардын кади мки жүрү шүндө б узул уу
п айда

бо лсо

к е зикс е

кор к уш ат,

ийги лик си здик

мен ен

тоскоо лд ук ка

тай са лда п ка лы ша т.

Алардын

не гизг и

айыр ма сы ,

ж акынд арынын ж арда мын

а лар

ба шк а лар га

кар аг анда

көбүрөөк изд еп тур уш а т, а лар га өтө

кө з кара нды, да йым колдоо го ж ана к уба тт оог о абд ан м ук таж
бо луш а т.

үй -бүлө

м ак са тынд а,
ө здөрүн

б алдар

а лард ан

туур а

а лып

өтө

бе ки ти лг ен ,

ыр аа зычы лыг ын
ө тө

ж ана
эле

жүрү шөт,

жүрү м - тур умд ан

корг оого

кө з

ээ

кар анды

туур а

д еп

бо луу

бо луш ат:
эс еп те лип

че ттөөдөн корк уш а т. Бул к айсы

г ан а бо лбо с ун , аути зми бар ба ла га мүнө здүү и йк ем си здигин жана
с терео тип терин ч агы лдыр ат.
Мы ндай б а ланын че ктөө лөрү а л дүй нө м енен ма ми ле син чоӊдор
ар кы луу к ы йыр түрдө ган а к ур ууг а ум т улг а нына н көрүнө т. Анын
ж арда мы ме нен бир ге , а л ай лана - чөйрө м енен бай ла нышын жөн гө
с а лып ,

тур ук с уз кырда а лда турук туул ук ту та б ууг а ар аке т кы лат.

ж атта п

үйрөн гөн

жүрүм -тур ум

ба лд ар ө здөрүн а бдан нач ар
ой лонбой

иш

ба йланы штын

к ы лыш ат.
ү згү лтүк кө

эреж е лерин ен

ты шкары ,

бул

уюш тур уш а т, тез дүү лүгү шө т ж ана
Ооба ,

мынд ай

у ч ура шын а,

ш ар тта ,

чо ӊдорд ун

б а лдар
терс

баа

бер ишин е абдан с ези м та л болуш а т.

өзү үчү н м аани лүү бо луп

с ана лган

ж ан а

эмоцион а лдык

донор у

котормо ч у

ба йланы шты жог откон уч урда , б ул ба ла өнүгүүсү ндө
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м енен
то ктойт

ж ана экинчи топ тог у б а лдар га м үнөздүү дең гээлг е к е лип к а лы ш ы
м үмкүн .
Ба шка

ада мдарда н кө з кар андылыг ына к араб астан ,

барды к

а ути зм и б ар б алдарды н и чинен төр түн чү топтог у г ана б алдар
ж агд ай (кый мы лдык жа на сүй лөө ) м енен диа ло гко кирүү гө ар акет
кы лы ша т, бирок а ларг а аны уюш тур уу а бд ан кыйын бо ло т.

Бул

ба лд ардын п сихик а лык өнү гүүсү кы йла бирд ей а ртта ка ла т. ири
ж ана

ча кан

к ыймы лд арынын

коорд инаци ясынын
ө здөш түрүү
бо луш у,

б узулуус у,

эп си здиги ,

өзүнө -ө зү

кыйын чы лык тары;

ке птин

кыймы лд ардын

те йлөө

көндүмдөрдү

к а лып таны шынын

ке ч

а н ын так эм ес тиги , ар тик уляц иясы нын т уур а эм ес тиги ,

а ктивдүү сө з бай лы гынын
э м ес тиг и;

ж акыр чы лыгы , фра за лардын

ин те ллек туа лдык

и шм ердик тин

туура

ба ша лам андыгы ,

а йлана -чөйрө

туур а луу

кы я лдан уун ун

ж ана о юнд ардын ч ек те лгенд иги. Үчүн чү топ то гу

ба лд арг а

к ара га нда ,

эле с төө лөрүнүн

б уларды н

ж е тиш си здиги ,

ж е тишк енди ктер и

оозеки

эмес

а йм ак та көбүрөөк көрүн өт, ба лки м до лбор лоодо .
Бул б а лдар тү зөтүү ж ум уш тары ийг илик түү уюш тур улс а ар
к анда й че ктерде а йлана -чөйрө жа на а дамд ар м ене н м ами ле лердин
та та а лыра ак түр лөрүн
к а лып тандыр уу,
жүрү м- тур ум

да гы үйрөнүшө т: , жи гердүү т андоон у

ж үрүм - тур ум да

эре же лерин;

жан а

ма кс аттуулук ту,
о шого

ин те ллек туа лдык ж ак тан өнүг үш өт,

жара ша

к о омдук

кеп тик

жа на

аны н и чинд е кенж е ме ктеп

ж ашынд агы ме зг и линде .
м ек те п ж ашын а к е лген

а ути зми б ар б а ланын

к ыйынчы лы к тары

ж ана мүм күнчүлүк төрү , а л б уг а чей ин тиеш е лүү б елги лүү бир
ко лдоо алга ндыг ына
уб а гынд а

уюштур улг а н

жар аша айырм а лан ат. туур а ж ана өз
пс ихо лог ия лык

жана

пед аго гик а лык

ж арда м б а ланын дү йнө мен ен ж иг ердүү жан а комп ле кс түү ма ми ле
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түзүү гө

ар аке ттерин кол доого м үмкүн чү лүк

өнү гүүсүнө

тос коо лд ук

кы лууч у,

бер е т

жан а анын

п а то логия лы к

а ути с ттик

кор гон уун ун о луттуу тү р лөрүнүн пайд а бо лушун а жол б ербейт.
Ба шка ча ай тк анда , ба ланын акы л - эс өнү гүшүнүн дара жа сы АС Б
м ен ен м ек теп ке к е лг ен б а ланын ,
ж абд уула ры

жа на

коом д ук

бай ла ныш к ара жа тарын ын

көндү мдөрү

да ,

био лог ия лык

м ас е ле лердин не ги зги мүнө зүнө ж ана оорд уг ун а кө з каранды
э м ес , ошондо й эле

соци а лдык фа ктор лор го - м ек те пке ч ейинки

ок утуу ж а на би ли м б ерүү с апа тын а кө з кар анды .
АС Б

б а лдардын ар түрдүү лүг үнүн к еӊири сп ек три абдан

көп уч ур да жо гор уда ай тылга н

а ути зм ма се ле лер и

и ш жү зүндө

ө здөрү о луттуу бо луп с ана лат, ж ана б аш ка п ато лог ия лык шар ттар
м ен ен

татаа лд ан ат .

Б а лдар дын

а у тизм синдрому ба лдар дын

өрчүү анома ли ял арынын , ар кан дай оору лардын

а н ын и чи н де

жо л-жо бол ук мүн өздө гү оор уу лар дын бир бө лүгү бо лу шу мүм күн .
Аути зм

мен ен

оор уг ан

б а лдардын

ар асынд а

к ый мы л -

кы ймы лда тк ыч с ис те ма сынын ко ш умч а б узул уулары б ар, с е зүү
а ном алия лары бар б а лдар , бо луш у м үм күн , тү здөн -тү з а ути сттик
с пек трдин кө йгөй лөрү
эс

ме нен ба йланы шпа ган ке пти к жан а акыл -

өнү гүүсүнүн кы йынчы лык тар ы б айк лат. АС Б та таал жан а

көп төгө н буз ул уу лар ы бар ба лдар да да бо лу шу мү мкүн . Мындай
ба ланы

АСБ ба лд ардын ка тарын а

көй гөй лөрү

анын

акы л - эс

ко ш уу

ж ана

ч ечи ми ,

коо мд ук

Аутизм

өнү гүүсүн үн

б узул уула рынын жа лпы сүрө түндө кө згө ур ун уп, б иринчи п ланда
бо лго н уч урда г ан а ма кс атка ы лай ык туу. Ба ланын а ути сттик
орно тмо лор ун ж ум ш артуу г а на ж ана аны өнүк түрүүчү чөйрөгө
ж айг аш тыр уу
м үмкүн чү лүк төрү
үчүн

к оррек ция лы к
чек телген

иш те

ба лд ард ын

д ен
б аш ка

соо луг ун ун
к атегори ялары

и ште лип чыкк ан ы км алары н ко лдон ууг а ж ана а лардын
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ж ек ече би лим берүү м ук таждыктарын эске а лууг а м үм күнчү лүк
ж ара та т.
Инк люзия шар ттарынд а ж алпы би ли м берүү про гра мм асы
бо юнч а би лим а луу ү ч үн,

аути зм м ене н

жаб ырка ган

б а лдар

а тайын ко лдоого м ук та ж жан а ата йын би ли м б ерүү кер ек төө лөрүн
к ана аттандыр уун у к ам сы з кы луу к ерек .
Аут ист икал ык с пе ктр и жаб ырка ган о куу чулар дын атайын
б ил им алуу ке ре ктөөлө рү .
Аути зм м енен

ж абырк аг ан балан ын

о шондой эле жа лп ы коо м м ене н

жа кын ад амы мен ен

ма ми ле леринин

өнү гүүсү

то луг у м ен ен буз улг а н ж ана кад имк и өнүккө y б алдардыкы ндай
и шке ашыры лб ай т, о шондой эле ден соолуг ун ун мү мкүн чүлү ктөрү
ч ек те лүү

б аш ка

ба лдар

сыяк туу

п сихик алык ө нүг үүсү жөн г ана
б ур ма лан га н,

с ебеб и

д а гы

ба ла нын

к ечи гип же буз улг а н эмес , ал

мынд ай

ф ун кция ларынын өн үгү шү

болбой т.

ба ланын

п сихик а лык

коо мд ук ө з ара ш айке ш карым -

к атыш тард а эмес , жан а ре алд уу ж ашоодо пробле ма ларды ч ечүү
н уг ун да эм ес ,

көбүн чө а утос ти м уляциян ын

к ара жа ты , чек төө

к ара жа ты ка тары бо луп , чөйрө ж ана ба шк а адам дар м енен к ары м к атыш түзүүнү н к ара жа ты ка тары бо лбой т.
Ба ла нын өнүгүүсү нүн б узул уу м үнөзү , ба ланы

ок утууд а

жөнө көй жан а та таа лдын

ка тыш ынын ө згөрүшүндө көрүнө т. Ал

а йлана - чөйрө жөнү ндө

үзүндү элес төө лөрг ө ээ, күнү мдүк

ж ашоодо

бо луп

ж аткан

н ерс е лердин

жөнөкөй

б ай лан ышын

түшүнө

а лбай т. Баш талгыч

күнү мдү к турм уш тук тажрыйб асын

топто й

а лбай т,

абс тр ак туу

ко мпе тенттүү лүг үн
г еом е трия лык

бирок ,

көрсө түшү

фор ма ларды

мү мкүн ,

бөлүп

би лим дер
ми са лы

көр сөтө

ала т,

жа атында
–

тү стөрдү ,

с ан ,

та м га,

г рам ма ти ка лык түр лөргө кы зы гат ж .б . Бул б а ла ө згөрү лүп жа ткан
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ш ар ттарг а жиг ердүү

ы лайык та ш уус у к ы йын , ошонд ук тан бул

ба лд ардын

к алып тан ган

к а лып таг ан

көндү мдөрү

жөндө мдүү лүк төрү ,

ал

тург ай

жан а би лимд ери ж аш оодо н ач ар ишке

а шыры ла т.
Б ул бал дарга
м ен ен

коом дук тажр ыйба ны ко тору у , ма дани ят

таан ыштыру у,

өзгө чө

к ыйынч ыл ык тарга

Э моцио на лдык ко н так тты орно ту у ж ана
ар ак етте шүү гө тар туу,

ал ып

пра ктика лы к ө з ара

ө н үгүп жа тк ан ма селен и

бир ге ле шк ен ч еч ме лөө гө тар туу,

к еле т.
ба ланын

и н к люзи вдик би лим б ерүүнүн

ба за лык м ас е леси бо луп с ана лат.
2 . АСБ БАЛДАРДЫ Н

БАШТАЛГЫ Ч БИ ЛИМ БЕ РҮҮ

БОЮ НЧ А Ж АЛП Ы БИЛИ М БЕРҮҮН ҮН
Ы ЛАЙЫ КТ АШЫ ЛГАН БО ЛЖО ЛДУ У
П РО ГРАММАСЫ НЫН Ж АЛПЫ МҮН ӨЗ ДӨ МӨ СҮ
( В АРИ АНТ 8 .1)
2 .1 .2 . АСБ о куучу лар дын

инкл юзия иде ялары ме не н ишт еге н

м ект е пте рде жал пы ба штал гыч билим бе р үү нү н

бол жолдуу

ыла йыкта штырыл ган жа лпы б ил им бе рүү нүн про грам мас ын
ө здө штү рүүс ү нүн

күтүл гө н нат ыйжала ры

С танд арттын
бал дар
би ли м

ж а лпы

та лап тарына ылай ык 8 .1. вар иант ы

би ли м берүү

берүүнүн

ы ла йык та шылг ан

ө здөш түрүшө т, про гра мм анын
с тандар тта

көрсө тү лгөн.

ө здөш түрүүсү нүн

про грам ма сы

АС Б

боюнч а ба шта лгыч

бо лжо лдуу

п ро гра мм асын

түзү мүнө та лап тар

М ам ле ке ттик

АС Б

инс андык ,

б алд ардын

БББ

м е тапред ме ттик ,

Ж БББПты
пред ме ттик

жый ынты ктары БББ М ам леке ттик Стандар тын а жооп б ере т.
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Инк люзия ш артынд а ок утул уп ж аткан АС Б б ала га ми лд еттүү
бо луп , а нын билим алуус ун ун ө згө чө

м ук таждык тарына

жооп

берүү чү си стем алуу а тайы н жарда м бо луп эсеп теле т.
Ок ууч ула р дын про гра мм аны ( вар иан т 8 .1 .) ө здө штүрүүсүнүн
кү тү лгө н

жыйын тык тары

корре кция лы к

и штин

про гра мм асын

ө здөш түрүүсү нүн кү тү лгөн жыйын тык тары мене н то лук та лат.
АС Б ок ууч ула р дын
ш ар ттарында ,

а ттес таци янын ж еке че тар тибинд е , көнүмүш

та аныг ан

м уг а ли мдин

уб а кы ттын ч ек те ли ши жок
уч ур д а ,

ка ты ш уус у

өтү лүшү мү мкүн .

кон тро лд ук тапшыр ма лар

З ары л

ба ла үчүн

м е н ен,
бо лгон

эӊ ы ла йык туу

фор мад а бери лиш и мүм күн .
Ж а лпы
про гра мм асы

би лим берүү програм ма сы корр екция лы к иш тин
м ен ен ко лдоо го а лына т. АС Б о к ууч ула р ү чүн

Кор рекц ия лык и штин прогр амм асы нын
түзү мүнө

талаптар

М а м лек етти к

Кор рекц ия лык иш тин прогр ам мас ынын
төмөн кү ми лде ттүү ба гыттар
Жал пы

б илим

бирин чи вари антынын
с тандартта

көрсө тү лгөн .

стр ук тура сын

түзгөн

көрсө тү лгөн.

б ерүү

про грамм ас ын

өз дө штү рүүнү

кол доо .
Корр екци я лык

и ш тин

ый гары мдарын өнүк түрүү

ар

б ир

б агы ты

б оюн ча

жыйын тык тары на талап тар

жаш оо

аны кта лат

( 1 -8 таб лиц аларды к а раӊы з)
Таб ли ца 1
" Эмо цио нал дык ба йла нышт ы тү зүү жа на ө нү ктүрүү , ар
тү рдүү баарлашуу га кат ышууг а даяр дык жана жөндөм дүүлү к,
кур ча п ту рга н а дам дар жө нүндө о й - пикирле р ин ө нү ктүрүү ,
баа рла шуу ну н
болуу ,

т ие шелүү тү рлө рүн кол до нуу та жр ыйба с ына ээ

маа лымат ,

та жр ыйба,

о й - пики рле р ди
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баалоо

жа на

каб ыл

алуу

жа на

б ерүү"

баг ыт ы

боюнча

жашоо

ыйга р ымда р ын калыпта ндыруу га та ла птар
Кор рекц ия лык иш тин

На тыйж а лар га та лап тар

ба гы ттары
Э моцион а лдык
т үзүү

ж ана

бай ланыш ты Ба ла нын

өнүк түрүү ,

т үрдүү

бай ла нышк а

ар ум тул уус ун өнүк түрүү ,

ба шка

ба арла ш ууг а ад ам га көңү л бур уу м а ани ж ана

к атыш ууг а

д аярды к

ж ана ба гы т

а луу,

бо луп

жа тк ан

жөндө мдүү лүк , к ур чап тур ган ок уя ларды к абыл а луу.
ад амд ар

жөнүндө

пи кир лерин

ой -

Ба ланын

б аш ка ад ам м енен

өнүк түрүү , с ана а ларды бө лү шсө

ба ар ла ш уун ун

ти еш елүү түшүнүү с ү ,

т үр лөрүн

ко лдон уу бө лүшүү нү н

т ажры йбас ына
м аа лы ма т,
пи кир лерди

ээ

тажрыйб а ,
ба а лоо

к абы л а луу ж а на берүү

бо лоор ун
с ан аа ларды

ар

түрдүү

бо луу, тажры йбас ын кыбы л а луу.
ой - Анын

эмн е бо луп ж атканын

жа на түшүнүү

ба шкалар

үчүн

м аа ни лүү бо луп с ан а ла т,
ба шк а

ад амдар

с ана а лар га
ба йланы шта
эк енин

ээ

ал

канд ай

экени

бо луш у

тү шүнүүсү .

ө тө

тыгыз
м ү мкүн

(так

ж ана

ж а лпы м аан илик та лааны иш теп
чы г уу) .
Ко к ус ун ан

с ур оо

к айры лууг а м үмкүн чү лүк
ж ана жооп ту ө з

м енен
а луу

кы зыкч ылыгы

үчүн ган а кабы л а луу м а ани лүү
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эм ес эк ендиги н түшүнүү сү .
Алгы лы ктуу

б ай ланы ш

тажры йба а луу, а нын тийи штүү
түрдө

иш те п,

ба шк а

ад амд ар

жөнү ндө тү шүнүк төрүн топтоо .

Таб л ица 2
" Бала нын ту рму шту к та жр ыйбас ын б ирг еле шке н тү шү нүү
жа на

тарт ипке

салуу :

күнүм дү к

э скерүү лөр м е не н ниетте р,

жа г дайла р;

олуттуу

өзү та нда п алуу мүм кү нчүлүгү н ө

же түү үчү н, б ир диктүү че чимде рди жа на курулу ш пла нда рын
тү зүү"

ба гыт ы

бо юнч а

жа шоо

ыйга рымдар ын

кал ыпта ндырууг а та лапта р

Кор рекц ия лык иш тин

На тыйж а лар га та лап тар

ба гы ттары
Б а ла нын

тур м уш т ук Ба ла нын

т ажры йбас ын

көпчүлүк ш айке ш тиги

бир ге леш кен ж ана

эмоцион а лдык

т үшүнүү ж ана тар тип ке с а луу: тур ук туул уг у,
күнү мдүк ж агд ай лар ; о луттуу ж ашоо с унда
эс керүү лөр
ө зү

м ен ен

ние ттер , к агып к е лг ен

танда п

анын
б уг а ч ейин че тке
ж а гдай лардын,

а луу б уюмд ардын , ада мдард ын пайда

м үмкүн чү лүгүнө ж етүү ү чүн , бо луш у.
бирди ктүү

ч ечи мдерди

к ур улуш п ланд арын түзүү

жа на Ба ла нын

ө ткө н та жрыйба сына

к айры лууг а

мүм күндүк

алуу,

о шондой эле ө ткөн уб а гына өз
ш и лтем еси:
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" эс тей а ласы збы? " . Анын ө ткөн
тажры йбас ын

ко лдоно

билүү

эмн е бо луп ж атк анын түшүнүү
үчүн , б аланын

жүрү м - тур ум ун

уюш тур уу, б а а берүү .
Эмн е

бо луп

та лк улоо

ж атканын

мү мкүн чү лүгү жана

ок уя нын анд ан ары өнүгүүсүнүн
бо лжо лд уу ва р иа нттары , б а ла өз
а лды нча

тандоо тажр ыйба га ээ

бо луус у,

(а

с ен

к аа лайсың? )

эмн ени

"ж ак шы м енен

ж ам андан эме с" ж ана "ж акшы
ж ана

ар

түрдүү

–

б ул

де ле

ж ак шы" тандоо , " бир инчи ж ана
б ул анд ан кийи н " .
Ор ток

бир ч ечи мди та лк уулоо

ж ана

а ларды

ба ланы

к абы л

ак ырынд ап

а луу

к иргизүү

м үмкүн чү лүгүнүн пай да бо луш у
м ен ен

бир ге

ар ак еттер дин

ке леч ек те ги
п ла нын

иш-

и ш теп

чы г уу
Таб л ица 3
" О ку ялар дын

ка дим ки

жү рү шү ндө

ө згө рүүлөр гө бала нын т ынч с ыз да нуу сун
мам ил е иште п ч ыгуу"

күтүлбө гөн

аза йтуу , ала рга оң

баг ыты бо юнча жа шоо ыйга р ым дарын

кал ыпта ндырууг а та лапта р
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Кор рекц ия лык иш тин

На тыйж а лар га та лап тар

ба гы ттары
Ок уя лардын

к адим ки Ж аңы лык тар га ж ек е кызы г уун у

жүрү шүндө

кү тү лбөгөн ж ана

көңү л

ө згөрүү лөр гө

ба ланын өнүк түрүү .

т ынч сызд ан уус ун

а зай туу, Тур ук туул ук тун

а ларг а

оң

ма ми ле

б ур уун у
көрү нүшү ,

иш теп ок уя лардын

к ади мки

жүрү шүнүн

б узул уус ун а

чы г уу

тынч сызд ан уула рды а зайтуу.
Та ма ша га

кызыг уун ун

көңү л б ур уун ун
ө зү

ж ан а

п айда бо луш у,

та ма шала ган га

ара ке т

кы луус у

Таб л ица 4
" Бала нын
тү шү нүү сүн

өзүнү н

мүм күнчүлү гү н

ө нү ктүрүү "

жа на

баг ыт ы

ч е ктөөлөрү н

бо юнча

жа шоо

ыйга р ымда р ын калыпта ндыруу га та ла птар

Кор рекц ия лык иш тин

На тыйж а лар га та лап тар

ба гы ттары
Б а ла нын
м үмкүн чү лүгүн
ч ек төө лөрүн
өнүк түрүү

ө зү нүн Өзүнүн р еа лд уу к үчүн
ж ана жөндө мдүү лүгүн
түшүнүү сүн эмн ени

кы лс а

бо лбой т эке ндигин

б а алоо
ө стүрүү ,

б о лот

жана

түшүнүү:

Чо ң к иши лерге жар дам с урап с ейи лдөөдө , о юнд а, там ак танып
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к айры луу
а нын

и чинде

ж өндө мдүү лүгү , ж атканд а ,

кый мы л - арак е тте,

м еди цина лы к дар ыларды

каб ыл

а лууд а ,

ко лдоо ж ана ме ктеп те бо луу эмдөөдө .
үчүн а та йын шар ттарды тү зүү Ба ла га
с уроо лор у б о юнч а .

н аара зы

ж арда м

бо луу

с уроо -б ул

ж ана

но р ма лд уу

ж ана

зары л

эке нин

тү шүнүү.

Чо ң

ки ши лер ге жард ам с урап

к айры луу м ү мкүнчү лү гүн таб уу.
а та- эне син
ж агд айды

тар туу
бө лүү

к ерек

тажр ыйбасын

а луу, ж а ш оо - тур м уш ун ка мсыз
кы луу ж а а тында ч ечи м к абыл
а луу

ү чүн

үй -бү лө

ба йланы ш уу

м енен

зары лдыгын

түшүнү ү сү .
Ок уу

п р оцес синд е

ж арда м

с урап

кы йынчы лык

а тайын

к айры луу,

па йда

ки ши лер ге

бо лгондо
к айрылууг а

м үмкүн чү лүк таб уу ( К е чире си з,
м ен

ун утуп

түшүн гөн

к а лыптыр мын,

жокм ун .

С уран ам

к ай та лап коё с узб у, ж .б .)
Таб л ица 5
" Кү нүмдү к жашоо до кол до нулуу чу со циал дык -ту рму штук
кө ндү мдө р дү

өз дө штү рүү"

ба г ыты

ыйга р ымда р ын калыпта ндыруу га та ла птар
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бо юнча

жа шоо

Кор рекц ия лык иш тин

На тыйж а лар га та лап тар

ба гы ттары
Б а ла нын

өзүн - өзү

тей лөө Өз

ык ма ларын

би лүү

и шени мин

б еке мдөө

жи гердүү

а лды нча луул уг у

ж ана

бо юнча тур м уш та

көз

жан а к аранды сы здыгынын өнү гүүсү

по зиция сын

к а лып тандыр уу:

ү йүндө ж ана

м ек те пте, күнүмдүк тур м уш та
күнү мдүк

жа шоодо

а лды нча луул уг у

ж ан а

к аранды сы здыгы
ба шк а лар га

өз
кө з Өзүн -ө зү

тей лөө

ык ма ларын

ж ана ө здөш түрүүсү

жард ам

б ерүү

үчүн ум тулуус у.
Күндө лү к турмуш - тиричи ли к Үй
эреж е лерин ,
и штеринин

үй
ар

ө здөш түрүү;
т ур г ан

ж ашоо -турм уш у

ж ашоо түшүнү ктөрдү өнүк түрүү .

түрдүү лү гүн
үйдө

к урч ап Ар

түрдүү

об ъекттердин к атыш ууг а ,

да йында лы шын
( а зык -тү лү к

ж өнүндө

тү шүнүү , бир
с а тып

күнү мдүк

и штерге

ү й ж а шоон ун кээ
ай мак тарында

а луу, жооп кер чи лик ти а луу а р ак ети.

т а мак -а ш д аярдоо , кир ж уу,
ү түк төө та за лоо ж ана ти гүү
оңдоо ,

жы луул ук

ж ан а

ыӊ гай луул ук ту түз үү , үйүндө
т а за лы кты сак тоо ж .б .)
М ек теп тин ж ашоос ун да ба гы т М ек теп
а луу,

к ла сс тын

жа шоосун ун

күнүмдү к жөнү ндө

т ур м уш ун а ка ты ш у у,

б а шк а өнүк түрүү .
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тү зү лүшү

тү шүнүктөрдү
М е ктеп

ба лд ар

м ене н

бирг е м ейк индигин де

жооп кер чи лик ти а луу.

жү гүртмөсү ндө
ык тары.

ж ан а

с абак

ба гы т

а луу

Күнү мдүк

и штерине

к аты ш уу,

о к уу
а ла рга

а лы на ж араш а ка ты ш уу.

Таб ли ца 6
" Комму ника ция

көндүм дө рүн

өз дө штү рүү"

ба г ыты

бо юнча жа шоо ыйга р ымда р ын калыпта ндыруу га та ла птар
Кор рекц ия лык иш тин б агы ттары
Коомд ук

өз

ар а

На тыйж а лар га та лап тар

бай ланы ш Кү нүмдүк ма с еле лерди ч ечүү

ык ма ларын үйрөнүү жа на кабыл ар акеттеринин п айда б олуш у
а лы нг ан

эре же лерд и ж ана

ө здөш түрүүдө

а лдыг а

( с а ла мд а ш уу,

кечир им

ө зүн

кам сы з

кы лыш

жылуу үчүн сө з м ене н б ай ланы шты
суроо, кара жат катары колдон уу.

с ылы к ба ш т артуу же сур аны ч) .

Өзүнүн

с терео тип тик

кы зы кчы лы кт ары

м енен

ба йланы шпа ган

ма екке

ко ш улууг а

кы луу,

ма ектеши

ара ке т
ж ана

сүй лөшүү

жи ктери н тандоодо көбүрөө к
ш ай кеш ти к

п айд а

Өтүнүч ,

сур оо ,

кечир им ,

баш

би лдири ш

б олуш у.
каа лоо ,
т артуун у

ү чүн тийи штүү

м үмкүн чү лүк табуу
Өзүнү н
кы зы кчы лыг ынан
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ба а луу
тышк ары

м аа лы ма т а луу ж ан а та ктоо
ар ак еттер инин па йда бо луш у.
К абы л

а лынг ан

мада ний

бо юнч а

ө зүнүн

эреж е лер
с е зимд ерин

би лдирүүдө

а лды га жылуу
Алыс кы ж ана жа кынык чөйрөдө Ба ла нын
ба ар ла ш уу

ма кс атка

тажрыйба сын кара жаты

к еӊей түү ж ана ба йытуу.

жет үү
кат а ры

ба арлаш уун у

колдон уу

м үмкүн б олгон ж агд ай ла рдын
те гере гин кеӊ ейтүү
Таб ли ца 7
" Дү йнө сүрөтүн с езүү жа на айырмалоо " ба гыт ы боюнча
жа шоо ыйгар ым дар ын кал ыпта ндыруу га тала птар
Кор рекц ия лык иш тин б агы ттары

На тыйж а лар га та лап тар

Ич ки чөйрө мен ен р е а лд уу ө з Өзүбүз үчүн жа на б аш ка лар
ар а

карым - катышы

бо юнч а үчүн

да

кор кун уч

/

б а ланын т ажрыйба сын ж айы лтуу коо псузд ук ж агын ан б а ланын
ж ана

ба йы туу,

кубул уш т а рынын
дүйнө с ү
ж ана

бо юн ча,

кооп суздук

же тиш түү
өнүк түрүү

жар аты лы ш жүрү м- тур ум
жа на

ар акеттеринин

буюм ш ай кеш ти ги;

пр едм еттик

кор кун уч ж ана жар аты лыш ты к а йлана туур а луу чөйрө нү коргоо .
тү шүнүкт өрү н Буюм д а рды

а ла рдын

кы зматын а
п айда лан уу,

ы лайы к
ка бы л

а лы нг ан

т а ртибин жан а м үнөзүн кабы л
а луу.
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үйд өн

тыш кары

ар

кандай

т а аны ш жерлердин топ толуш у
ж ана кеңей иши
а ян тча:

ме ктеп жана

м е кте п

короо су,

ба кча , токой , с ей ил, дар ыя,
ш аар

ж ана

өлкө

ба шка

же рлер .
Дүйнө
так

сүрө түнүн толук жана Дүйнө нүн кубулуш т а ры мен ен
эле син

б а ланын

ка лы п танды руу, ба йланы шкан же ке т ажрыйба

жа шын а

м ейк индик

жан а

т үзү лү шү

тийиш түү топ тоо

жөндөм үн

өс түрүү.

уб ак ы тты к Бул тү шүнүккө ы ла йык ж ашоо
туур а луу м ен ен кыйм ыл - ара ке т кы лып ,

т үшүнү ктөрүн

ка лып т анды руу. т а бия т мен ен ө з үйүндө жа на

Б а ла нын , ө зүнүн жа шоо су ж а на м е ктеп те
ж араты лыш

өм үр

т а ртиби то ктом ун ун

жолу

ма ми ле ле рди

орто сун да гы

ба йланыш ты түзүү ү чүн .

орн отуу

көндү мдөрүн Бул т а ртип ти с актоо го ара кет

ка лып т андыруу

кы лып ,

коомдук

т а ртип ке

ж ара ша

мами ле лерди түзүү

ж ана

үй - бү лөдө ,

ж ана

өзүнү н

м ектепте

ж а шоо сун да

а ларды с актоо го ар акет к ылуу
Б а ла нын

ж аӊы лык тар га

а йлана -чөйрө
а ларды

жана Ба ла нын

кызыг уусу

өзгөрү лүшүнө , ж аңы лы кта рды

и зи лдөө гө

кы зыг уус у жөндө мү

п а йда,
бай коо

сурооло рд у берип,

п айда бо луш у, а ларды изилдеп , бир гелеш кен и зи лдөө гө мен ен
ө з ара ар аке тте нүү бо юнч а өз ко ш улууг а ара кет кы луусу.
и ш- арак е тинин

м аани син ө зүнүн дүйнө м ен ен ө з ара

2171

т үшүнүү гө .

и ш-а раке ттеринин
н атый жа лууг у

жа на

жооп керчи ли кт үү лүгү бо юн ча
түшүнү кт өрүн иш теп чыг уу.
Б а ла нын б аш ка лар м енен карым - Өз
катыш

тү зүү

өнү ктүрүү,

та жрыйб асын ,

жөндө мдүү лүгүн т а ас ирлен үү сүн ,

б аш ка

т а жрыйба сын

ада мд а рдын ко рутун д улары н

түшүнүү

м ен ен бөлү шүп ,

жа на

б аш ка

ж ак

жан а т а рабын ан тү ш үнө тур ганд ай

өздөш түрүүсү , өз т а жрыйба лары кы лып
катыш ка

ой лорун ,

берүү гө

карым - кы луусу.

Баш ка лард ын

мүм күнчү лү ктөрүн турм уш тук

колдон уусу ( байлан ыш караж аты а нын

араке т

т а жрыйба сын,

жеке

т а жрыйба сын а

кат ары чий ме , ойноо , о куу ж .б.). кир ги зүү та жрыйб асы .
Таб ли ца 8
"Жа ш
ал ынга н

ку ра кка

ша йке ш социал дык

баалуулу кта рды,

а йырмалоо "

ба гыт ы

коом ду к
бою нча

рол до рду ,

ч өйрөн ү
жа шоо

кабыл

се зүү

жана

ыйга р ымда рын

кал ыпта ндырууг а та лапта р
Кор рекц ия лык иш тин

На тыйж а лар га та лап тар

ба гы ттары
До с тор

ж ана

ад амд ар

ме нен

коомд ук
канд ай
ад амд ар

бей т аан ыш Ар
ар

м ен ен

коомд ук

кандай кы рда а лда рда

кы рда а лда рда ,
коомд ук

канд ай

аба лы

ар эре же лерин
б ар с т атус т а гы

б арды к колдон уу

кур а кт агы ки шилер ж ана ба лд ар ж ана
м ен ен ( улуу, к ичүү , курбулары ) ж акын
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жүрү м -турум
ар

канд ай

ада мдар

мен ен

ү чүн

тү шүнүүнү

жөндө мүн

өс түрүү:

ү й -бү лө

мүчө лөрү

канд ай

ма ми ле м ен ен;

кы луун у,ж өнүндө ой тү зүү .

мектеп тин

м уг а лимде р и жан а о кууч ула р ы
м ен ен; коомд ук т ра нспо ртто ,
м енин

кошун а

бей т ааны ш

жан а

ада мдар

мен ен

б а лд ар аян тч асынд агы ба лд ар
м ен ен,

ч ач т арач т а ,

те атрд а ,

дүкөн дө кино , ке зе кте , ж .б .
Б а ла га

кер ек

с а лттарды

социа лдык Ба ла нын

ө здөш түрүү

ай лан а -чө йрөсүнд ө

кабы л а лын ган а бдан жөнө көй
коомд ук - с а лтта рды
п айда лан уу

м ү мкүнчү лү гүн ө

кө мө ктө шүү .
Ала рдын
тие ше лүү лүгү нө

с е зим дери ,
жар аш а,

коомд ук б ай ланы ш кы рда а лды
би лдир ген абд ан ш айкеш .
Ба ланын
а лы скы
өз

ара

ж акын кы

жа на Коомд ук

бай ла ны ш тар

коомдук ч өйрө м енен чөйрө сүн ач уу ө здөш түрүш тү .
к арым -к атыш

түзүү

т а жрыйба сын байы туу.

2 .1 .3 . АСБ о куучу лар дын ба штал г ыч б ил им бе рүү бо юнча
жал пы б ил им бе рүү нү н ылайыкта шыл ган болжол дуу
2173

про г раммас ын ө здө штү рүү нү н

бел г иле нге н жыйынт ыктар ына

же түүсү н баалоо с истема сы
АС Б о к ууч ула рдын
би ли м

берүүнүн

ө здөш түрүүнүн
с ис те ма сы

ба шта лгы ч би ли м берүү боюнч а ж а лпы

ы ла йык та шылг ан

бо лжо лдуу

п ро гра мм асын

б елги ле нг ен жыйын тык тарына ж етүү сүн б аа лоо
пр едм еттик ,

ме тапред ме ттик

жан а

инс андык

жый ынты ктарды ба а лоого жо л бер иш к е ре к, анын и чинде АСБ
ок ууч ула рды жыйын тык б аа лоону

к а мсы з кы лууг а ба гы тта лг ан.

2 .1 .4 . О куу саба ктар ынын не гиз г и ма зму ну
1 . Кыр гы з / ор ус ти ли
К еп

иш мерди гинин түр лөрү

У гуу . Оозеки

ба ар ла ш уу к ырда а лдарын жан а м ак са ттарын

а ӊдап -с езүү . Угул уп ж аткан кепти ж ети ш түү кабы лдоо . Бери лге н
тек с ттеги уг уп ж аткан

ма а лым а тты тү шүнүү , с ур оолор го жооп

ар кы луу а нын ма зм ун у би лдирүү .
Сү йлөө . Ком м уни ка ти вдүү ми лде ттерди на тыйж а луу ч ечүү
ү чүн б аар лаш уун ун мак са ттарын а жан а ш арттарын а ы лайы к ти л
к ара жа ттарын

та ндоо.

Оозе ки

к еп тин

пр ак тика лы к түрүндө

ө здө штүрүү . Ок уу

оо зе ки

ба яндоон ун

монологд ук

( сүрө ттөө ,

б аяндоо ,

кырд аа лд арда
( са ламд аш уу,
м ен ен

сөз

ой

этикетинин

к о што ш уу,

к айры луу) .

жүгүртүү) .
к ечири м,

Ор фоэпия лык

д иа лог

м и лде тин е ы лайык

пр ак тик алык
Ок уу

форм асын
ө здө штүрүү

ж ан а

күнү мдүк

эр еже лер ин

ө здөш түрүү

ыр аа зычылык ,

с уроо -та ла п

че нем дерди

жан а

туур а

ин тона цияны с ак тоо .
О куу .

Ок уу т е кс тин тү шүнүү . К ер ек түү ма тери алд ы таб у у

м ак са тынд а танда п о к уу. Те кстте б ери лг ен ачы к ма а лым атты
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таб уу.

Те к стте

ка м тылга н

ма а лым аттын

нег изи нде

жөнөкөй

тыян ак тарды түзүү . Тек с тте ка мты лг ан м аа лы ма ттарды ж а лпы лоо.
Жазуу .

Саба ттуул ук

с ис те ма сында

м уун дарды , сө здөрдү , сүй лө мдөрдүн ай ка лы штарын

та мг аларды ,
жа зуу. Ок уу

и шинин б ул түрү ү чүн коюлган г и гиен а лык та ла птарды эс ке а луу
м ен ен та к, ты кан жа зуун у
та ла птарды ө здө штүрүү .
м анж а лардын
бо юнч а

ө здө штүрүү
Колдорд ун

ж а зууда гы

г иги ена лык

эрки н кый мы лдарын ж ана

м отори ка сын өнүк түрүү .

Бе лги лүү

эреж е лер

уг уп , ок уп кө чүрүп жа зуу. У кк ан жана ок уг ан тек стти

м а зм ун ун кы ска ча жа зып ба яндоо .

Ба лдар

ү чүн кы зыктуу

те ма лард агы чака н ө здүк те кс ттерд и тү зүү ( та асирдин н еги зинде ,
ад абий

чы гар ма лар ,

сүрөттүк

ок уя лар,

сүрө ттөр

с ерия сы,

видео жа зм а нын ү зүндүсүнү н неги зинд е ж .б.) .
Са бат т уулу кка о кут уу .
Фо нет ика . К еп тыбыш тары. Сө здүн
м аа нисинин

тыбыштык тү зүмү мене н

б ири мдиги н с е зүү . Сөздөгү

тыбы штардын санын,

к атардык түзү мүн бе лги лөө. Бир же бир неч е тыбы штар менен
а йырм алан ган сө здөрдү са лы шт ыр уу. Үндүү ж ана үнсү здөрдү
а йтуу о р то с ундаг ы айыр ма чы лык , б асы м түш көн жан а тү шпөгөн
үндүү лөр ,
М уун

ж умш ак ж ана ка тк ала ӊ ү нсү здөр .

с ү йлөө нүн

мини ма лд уу

б ирдиги

к атары .

С өздөрдү

м уун дар га бө лүш түрүү . Басы м орд ун а нык тоо.
Гра фика .

Үн

тыбыш тын тур ум д ук

ж ан а там ган ын о р тос ун да айыр ма . Та мганы
бе лгиси ка тары

ө здө штүрүү . Үндүү лөр -

үн сүздөрдү н ж ум шар туу ж е к атк а лаӊдоо көрсө ткү чү ка тары.

е,

ё ,ю,я там га ларынын ф ун кция лар ы. Ич кер түү бе лгиси м ур унк у
үн сүз тыб ыш тын ж ум ша кты к

б е лгиси к атары . Там га лардын

ти зи лүү ка тары .
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Кыр гы з/ор ус алф ави ти м енен та аны ш уу. Ал ф авитти

би лүү:

та мг аларды туура атоо , алардын тизме гин би лүү .
О куу/ М уун д ук

о к уу к өндү м дөрүн ка лып та ндыр уу ( үндүү

тыбыш ты би лдир ген та мга га ба гы т а луу) . Жы лм ак ай м уун дук
ок уу ж а н а ба ланын жек еч е че нин е ы лайы к ы лдам дык мен ен бүтүн
сө здөрдү о к уу.

С өздөрдү , сө з а йк аш тарын , сүй лө мдөрдү жана

кы ск а те кс ттерди тү шүнүп

ок уу. тыны ш б елг илерин е ы лай ык

ба сым жан а тыны м м енен ок уу. К ы ск а
ыр ларды н

ма тери алында

маа лы мдар

те кс ттердин
ж ана

көркө м

жана
о к уун у

өнүк түрүү .
Орфо эпия лы к (бү түн сө здөр
м ен ен таныш тыр уу.

м ен ен о к ууг а өтүүдө) ок уу

Ор фографи я лык ок уу ( ү н чы гарып о к уу)

кө чүрүп жа зып ж атканд а , ө зүн -ө зү кө зөмө лдөө к ара жа ты ка тары .
Жа зуу .

Ж а зууд а гы

М анж а лардын

ги гиена лы к

м айда

та лаптарды

м отори ка сын

өздө штүрүү .

өнүк түрүү ,

кол

кы ймы лдар ынын м ак улд аш уус ун ун ж ан а так кыйм ыл көндүмдөрүн
өнүк түрүү .

Ба гы т

м ейк индигин де ,

алуу ы к тарынын өнү ктүрүү , деп теринин

к ла сс

жөндө мдүү лүгүн өнү ктүрүү .

так та сынд а

б аг ыт

а луус ун ун

Там га ларды , та мга ай ка лыш тарын,

м уун дарды , сө здөрдү , сүй лөмдөрдү жа зуу. С ө з жа на сүй лөмдөрдү
кө чүрүү . Ай ты лы шы мен ен кара ма -к аршы к елге н сө здөрдү жана
сү йлө мдөрдү жазуу.

Те к с тти

т уур а

кө чүрүүнүн ык ма ларын

ө здөш түрүү .
Та мг а

эм ес

гр афик а лык кар аж аттард ын ф ун кция ларын

ко лдон уу: с ө здөрдүн ор тос унда мей кинди к, та шы ма л бе лгиси ,
аб зац .
Сөз жа на сүйлөм . Сөз та лдоо үчүн ок уу о б ъектиси ка тар ы,
а на ли з үчүн ма териа л к атары. Сө здүн ма ани сине көз са луу.
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Сө здөр

м ен ен с үй лөмдөрдү айыр ма лоо .

Сүй лө мдөр

мене н

и штөө: сөздөрдү бө лүп ай туу, ө з тар тибин ө згөртүү
О р фо гра фия. С аба ттуу ж а зуу эреж е лери мен ен та аныш уу ж а на
а ларды

ко лдонуу:

ба шынд а,

с ө здөрдүн

ө зүн чө

а ттарда гы

ба ш

э нчилүү

ж а зылыш ы;

та мг а лар;

сүйлөм

м уун

бо юнч а

та шым а л; тыныш б е лги лерин колдон уу;
К е пти ө нү ктү рүү . Те кс тти

өз

а лдын ча үн чыг арып ок ууд а

ж ана аны уг ууд а түшү нүү. С юж етти к сүрөттөр
о юндар ма тери алдары , саба ктар,

с ерияс ы, ө здүк

б айкоо бо юнч а ан ча чоң э ме с

ба яндоо мүнө здө гү те кс ттерди тү зүү .
С ист емат икалык курс
Фо нет ика жа на ор фоэ пия. Үндүү жа на үнсү здөр , а ларды
а йтуу

о р тос унда гы

үн сүздөр ,

а йырм ачы лык .

ж ум ш ак

ж ана

к атка лаң

Ж ум ш ак

жан а

үнсү здөрдү

түгөй лө ш жан а тү гөй лөш эмес тыб ыш тард ы
ж ум ш ак тыгы боюнч а анык тоо .

ка тк а лаң

айыр ма лоо,
үн сүздөрдүн

Ба сым , сө здө ба сым

үндүү лөрдү табуу. С ө здөрдү

м уун дар га бө лүү .

с апа ттык мүнө здө мөлөрү н а ныктоо .

түш көн

Тыбы штардын

Тыбы штарды

ж ана сөз

а йка ш тарын үндөрдүн кыргы з/ ор ус ад абий ти линин чен емд ерине
ы ла йык

так ай туу. С ө здөрдү фон ети ка лык та лдоо .

Гра фика.

Үн

ж ан а там ган ын ор тос ун да айыр ма . Та мганы

тыбыш тын тур ум д ук

бе лгиси ка тары

ө здө штүрүү . Үндүү лөр -

үн сүздөрдү н ж ум шар туу ж е к атка лаӊдоо көрсө ткүчү
Та мг а

эм ес

гра фика лы к

кар аж аттард ын

к атары.

ф унк ция ларын

ко лдон уу: с ө здөрдүн ор тос унда мей кинд и к, та шы ма л бе лгиси ,
аб зац . Та мг а лардын

ти зи лүү ка тары . Алфа ви тти

а лардын ти зм егин б илип , там галары туур а а тоо. Алф ави т
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би лүү:
м ене н

иш

а лып

б аруу,

та м г аларды

колдо н уу

с ө здүк төр ,

ки теп ,

к ата логдор .
Мор фоло гия . Сө з түр күмдөрү жөнүндө ж а лпы ма а лым ат: зат
а тооч ,сын а тооч, так тооч , этиш . Өз а лдын ча ж ана кы зм аттык сөз
түркү мдөрү.
За т

а тооч . Анын кеп те ко лдон улуш у ж а на м аа ниси . "Ки м ? "

ж ана " эмн е ? " с ур оо лор уна жооп бер ген сөздөрдү таб уу. З ат
а тооч ко

б ери лүүчү

с уроо лор .

Эн чи лүү

аттарды

таба

би лүү

ык тарын өнүк түрүү . За т а тооч ун с аны , с ан бо юнч а ө згөрү шү. За т
а тооч ун ж ек елик с аны . З ат
бо юнч а ө згөрүш ү. З а т

а тооч ун же ке лик с аны , жөндөмө

а тооч ун

1 ,2 ,3 -жа гы бо юнч а бо юнча

ө згөрү шү . За т атооч ун жөндө мөсү н анык тоо . Зат а тооч ун кө птүк
с аны , көп түк с аны бо юнч а өзгөрү шү. З ат атооч у м орфо логи я лык
та лдоо .
С ын атоо ч . Сын а тооч ту

кеп те ко лдон уу,

ж ана а нын

м аа ниси . Сын а тооч ко б ери лүүчү с уроо лор . С ын а тооч тун за т
а тооч ун м енен айк аш ууд а с аны , жөндө мө

бо юнч а ө згөрү шү . Сын

а тооч ту мор фо ло гия лык та лдоо .
Ат а тооч .

Ат а тоо ч жөнүн дө ж а лпы түшү нүк .

Ат атооч

жөнү ндө жа лпы түшүнү к. Же ке лик а т а тооч тор , к еп те п айда лан уу
ж ана м аа ниси . Ж еке ли к а т атооч тор: 1 , 2 , 3 -ж ак ж еке ли к жан а
көп түк түр лөрү . Ж ак та ма

а т атооч торд ун жөндө лүшү . Кеп те а т

а тооч ту туур а па йда лан уу ( м ен , м енд е, а л,аны , анд а, а л ү чүн) .
Э ти ш .

Аны н

м аа ниси

ж ана

к епте

бер илүү чү с уроо лор . Эти ш тин б е лги си з
түшүнү к.
с уроо лор го

«Эмн е
жооп

кы лыш

берүүчү

к ерек? »

эти штерди

Эти шк е

түрү жөнүндө ж алпы
«эмне

кы ла т? »

айырма лоо .

ч ак та ры: өткөн ч ак , ке лээр ч ак , уч ур ч ак .
к е лээр ч агы нын ж ак ж ана сан

ко лдон уу.

д еге н

Этиш тин

Этиш тин өткөн ч ак,

бо юнч а өзгөрү шү. Этиш тин
2178

I

ж ана

II

ж агы

бо юнча

а нык тоон ун ык ма лары .
У ӊгу .
К еп те

Алардын

фор ма ларын

би лүү) ,

а лды н а к елүү чү аффи кс (орус ти линде ) .

ко лдон улууч у

м илд ети:

(пр актик алык

Этиш ти мор фо логия лы к та лдоо .

Сө здүн

көбүн чө

ж ак та лы шы

зат

уӊ г улар

а тооч тун

тү зүү сү.

ж ан а

мене н
ат

таны ш тыр уу.

а тооч тун

жөндөмө

Сө з дүн а лдын а ж а лг ан ууч у а ф фик с

( прис та вк а) мен ен пр едло г орто сун д агы а йырм ачы лык .
Ле кс ика .

Ма ани син

так тоону

а нык тоо. Те кс тте ги сө здүн ма а ни син

та лап

кы лган

анык тоо ж е

сө здөрдү

тү шүндүр мө

сө здү ктү ко лдонуу м е нен ба алуул ук тар сө здүн м аа нисин так тоо .
Бир ма ани лүү ж ана көп ма анилүү сөздөрдү түш үнүү, сө здүн түз
ж ана

к ай ман а

м аани си .

Ке пте

синони мдердин

ж ана

а нтони мдерд ин п айда ла н уус ун ко лдон уу.
Синта кс ис .

Сү йлө мдү ,

сөз

айк аш тар ын,

а йырм алоо . М аа ниси

мен ен

бе лги лөө ,

гра мма ти ка лык

үйрөн гөн

а йка ш тарын ан сүй лө м түзүү ,

бай ланыш кан

сүй лө мдөр .

сө з айк аш тарын

түр лөрү

м енен

сөз

ж ана аны ж айылтуу. М а кс атын

би лдирүү бо юнч а сүй лөмдөр дүн бө лүнүшү:
ж ай

сөздөрдү

сур оо луу, и леп түү,

Ойго эмоцион а лдык түс (ин тона ция) берүү.

Сү йлө мдө гү ма ани лүү сө здөрдү

б ас а бе лг илөө.

Сү йлө мдүн н еги зги мүчө лөрү: ээ жан а ба яндооч . Сүй лөмдүн
а йкындооч мүчө лөрү . Сүй лөмдүн
Сү йлө мдүн

н ег изги

не ги зги м үчө лөрүн таб уу.

жан а ай кы ндооч мүчө лөрүн

айыр ма лоо.

Сү йлө м , сө з а йк аш тары , сө з ор тос унд агы байлан ыш ты орно туу.
Сү йлө мдүн

бир

өӊчөй

мүчө лөрүн

ко лдон ууда

и нтон ацияны

п айда ла н уу, ү түрдү колдон уу. Бир өӊчө й мү чөлөр , бай лам та лар
м ен ен сүй лөм тү зүү . Татаа л сүй лө мдөр мен ен тааны ш уу ,
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эки

жөнө көй

сүй лө мдөн тург ан сүй лө мдөр. Жөнөкөй

ж ана та таал

сү йлө мдөрдүн ор тос унд агы а йыр ма . Татаа л сүй лө мдөрдөгү үтүр .
Та та а л сүй лө м тү зүүнү үйрөнүү , ба йлам та лардан ки йинки тыныш
бе лги лери .
О р фо г ра фия

жа на

пу нктуа ция .

Орфо гра фия лык

с ерг ек тик т и к а лып тандыр уу.
Орфо граф ия лык сө здү ктү ко лдонуу.
Туур а ж азуу эр е же лерин ко лдон уу:
• та шы ма л эр еж елери ;
• эн чи лүү аттарынд а, сүй лөмдүн ба шынд а б аш та мг а;
• сө здүн тамырынд агы ба сы м түш пөгөн үндүү лөрдү тек шерүү;
• сө здөгү уяӊ жа на к атка ла ӊ ү нсү здөр;
• ай ты лба ган үнсү здөр (ор ус тилинд е);
• сө з тамыр ында гы те кш ери лбег ен үндүү жан а үн сүз тыбы штар
( че кте лг ен сө здөр тизме синде );
• ажыр атуу ж а на ич кер түү бе лг ис и;
• ж ек е а т а тоочторд у
•

ж а зуу эре же лери;

с үй лөмдүн а ягын даг ы ты ны ш бе лги лер: че ки т, с уроо жана

и ле п б е лги лери;
• бир өӊ чөй мү чө лүү сүй лө мдөрдө гү

тыныш б елг илер (ү түр) .

К е пти ө нү ктүрүү
Ба арлаш уу к ы рда а лын с езе би лүү: к айда ким мен ен , эмне
м ак са т м енен

ба ар ла ш уун у и ш ке ашыр уу. Д и ало г түрүндөгү

к еп ти п рак тик алык ө здөш түрүү . Өз

пикирин би лдирүү . Ок уу

кырд аа лд арында жа на күнү мдүк б аар ла ш ууд а к еп этик ети нин
э реж е лерин

ө здө штүрүү

( са ла мда ш уу,

к оштош уу,

ыр аа зычы лык , сур оо -та лап м енен к айры луу) .
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к е чирим ,

С ур оолор го

оозе ки ж ана ж а зуу ж ү зүндө так ж ана то лук

жооп берүүнү өздөш түрүү . Оо зе ки
жооп

ди ало г ун тү зүү .

к анда й

тем а

бо юнч а

ө здөш түрүү .

жа н а ж азуу тү рүндө с уроо -

К епти н ар к анда й түр лөрүн ко лдон уп ар
оо зе ки

( ба яндоо ,

м оно лог

ай туун у

с үрөттөө) .

иш

ж үзүндө

С юже тти к

сүрө ткө

с уроо лорд ун ж арда мы бая ндоо мүнө зүндө гү

ок уя ларды түзүү

ж ана ж а з уу ( с уроо лор , сүй лө мдөр түрүндө); да яр
с юже тти к

ок уя

Аӊ ге ме лер ге

түзүү

(с уроолор ,

сүрө ттөө

м а тери а лдары м ен ен

жай

п лан менен

сүй лө мдөр

эле мен ттерин

түрүндө) .

кир ги зүү .

Окуу

оо зе ки жооп тү зүү (ок уу ж а на и шкер

ти линин сп ецифик асы ) .
Те кс т.
м аа ни лик

Те кс ттин

бе лги лери .

бири мдиги .

сү йлө мдөрдүн

ти зме ги .

Те к стте ги

Тек сттин
Тек сттин

сүй лөмдөрдүн

н аа мы .

(аб зацтардын )

Тек сттеги
бө лүк төрүнүн

ти зме ги . Тек с ттин тү зү лү шү боюнч а ар тарап туу и ш: н аа м ко юу,
сү йлө мдөрдүн , тек с ттин бөлү ктөрүнүн
Те кс т п ланы . Бери лген тек стке план
Тек с т

түр лөрү:

ба яндоо ,

(а бзацтардын ) т ар тиби .

түзүү .

сүрө ттөө ,

ой

жү гүртүү ,

а лардын

ө згө чө лүк төрү. К а т жан а к уттук тоо с ти лдер и ме нен та аныш уу.
Өз тек стин жан а так , туур а , ж ана жа зуу к е бинин көр көмдүү лү гүн,
ба йлыгын , эре же лер ин эс ке а луу м е н ен туур а тү зүү, б ери лген
тек с ттерди туура лоо; тек сттерде синон им ж ан а ан тони мдерди
ко лдон уу.
Изложен ие

ж ан а ди лб аян жөнүндө тү шүнүк . Алардын түрлөрү

м ен ен та аныш уу. Та нда лма жан а та к б аянда ма лар , ди лб аяндын
э ле мен ттери мене н ба янда ма лар; с үрө ттөө ди лбаянд ары , по ве с ть ди лб аяндар , ой -жү гүртүү ди лб аянд ары.
2 . Адаб ий о куу:
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Ок уу ж а на кеп иш мерд үүлү гүнүн тү рлөрү
У гуу . Айтылы п ж аткан кеп ти уг уп к абы л а луу ( м ае ктештин
а йтуула р ын , ар түрдүү тек с ттерд и ок уу) . У гул уп ж а ткан ке п
м а зм ун ун а ша йк еш түшү нүү , ал иш терди уг уп ма зм ун у бо юнч а
с уроо лор го

жооп

берүү гө

м үм күнчү лүг ү,

ок уя лардын

ыр аа ттуул уг ун а нык тоо, оо зеки кеп тин м акса тын с езе би лүү ,
жөндө мдүү лүгү , ук к ан

ок уу, и ли мий жан а көркө м чы гар ма лар

бо юнч а с уроо берүү жөндөмдүүлүгү .
О куу .
Үн

ч ыгар ып о куу . М уун д ук

а кырынд ап ө түү
тек с т

та ан ууг а

ок ууд а н бүтү н сө здөрдү ок ууг а

(же ке че ок уу ырг акк а ы лд амды гына ы лайы к) ,
мү мкүнчү лү к

берүү

а кырындык мене н көбөйтүү . Тыны ш

мен ен

ы лда мды гын

б елги лер ин е ы лайык ба сым

ж ана тыны м чене мдер ин са ктоо м ен ен ок уу.
ба сым м ене н белг илеп о к уу,

ок уу

Тыны ш бе лги лерин

э ре же лерин о к уу. и нтон ация -ре лиз

м ен ен сүй лөмдөрдү ок уу.
И ч ине н о куу. Ичин ен ок уп , чыг арм анын м аани син тү шүнүү
(

кө лөмү

жа на

ж анр

жа гынын

же тки лик түү

чы гар ма лар

ко лдон ула т) . Тек сттен кер ек түү м аа лы м а тты табуу ж өндө мү.
Т е кстт ин

а р ка нда й түр лөрү ме не н иштөө. Тек сттин ар

к анда й түр лөрү ж өнүндө
и ли мий -по п улярд уу,
түр лөрүнүн

а ла рды

м ак са тын

ө згө чө лүк төрү.

жа лпы тү шүнүк а луу: к өркө м, ок уу,
с а лы штыр уу.

а нык тоо .

те кс ттерди

пр ак тика лы к ө здө штүрүү .

Элди к

фо льк лорд ук

с үй лөмдөрдөн
К итеп ти

а ты

Те кс ттин

жана

бул

те кстин

айыр ма лоон у
көр көмдө лү шү

бо юнч а ма зм унун бо лжо лдоо .
Те кс ти ө з а лдынч а
а ларды а тоо .

м аа ниси ж а гынан бөлүктөргө бөлүү ,

М аа лы ма ттын

ар канд ай түр лөрү м енен и ш тей
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би лүү . Жа ма аттык

та лк ууг а

ка ты ш уу:

с уроо лор го

жооп

бере

би лүү , тем а боюнч а жо лдош то р ун ун сө здөрүн уг а б илүү , аӊге ме
уч ур ун д а тек с тти колдо н уу

а ркы луу то лук тоо. Көр көм

жана

м аа лы мдооч у м атери а лдар м ене н иш төө .
Биб лиогр афия лык мад ания т. К ите п ис к усс твон ун ө згө чө түрү
к атары . К итеп зар ыл болгон билим дердин б ула г ы к атары . Ки теп
ок уу, к өр кө м , спр аво чна я. Ки теп тердин
ба ш

сөзү ,

б ашкы

бе т,

а ннотаци я,

эле мен ттери: м а зм уну,
и ллюс тра ция .

Китептеги

м аа лы ма т түр лөрү: и ли мий , көркө м ( тыш кы көрсө ткү чтөр та ян уу
м ен ен ки теп тер , м аа лы мдооч у м атери а л) .
К итептердин

тип тери

(б асы лм а лардын ):

ки те п -чы гар ма ,

жый нак -ки те п, сочи нени е лер -жыйн агы , м аа лы мат басы лма лары
Ок улг ан

м атери алд ын

ма зм ун у,

б а атыр лардын

жүрүм -

тур ум ун а түр ткү бо лгон н ерс елерди түшү нүү, ад еп мор алдык
ч ене мдер жа гына н

та лдоо и штери . «Ме кен » түш үнүгүн с езүү , ар

түрдүү элдердин ада бий э лдик ч ыг арм а ларында гы
к аар манд ардын ,
би лүү .

ө лкөнү

Чыг арма лардын

сүйүү

ж ана

сө з

та лдоо

ай каш тарын

(ок утууч у

түшүнү ктөрдүн о кшо штуг ун

б аа тыр лары нын

Те кс ттерде ги к аар ма ндарды ,

м ү нөздө мөсү .

ок уя ларды мүнө здө гөн

таб уу.

м ен ен ),

иде я лардын ,

Ка арм анда рдын

там га

иш

жүрүм - тур умун

жүйөлөрү

К аар манд ардын а на лог ия бо юнча же те скер исинч е
Авторд ун ка арма ндар га м ами лесин те кс тти

сө здөрдү
ба янда лат.

с а лыш тыр уу.

та лдоон ун н еги зинде

а нык тоо.
Баа тырдын , каар ма ндын

мүнөздөмө сү . Баа тырдын

мүнө зү

пор тре т, и ш - арак еттери ж ана сөз ар кы луу б и лдири ли ши . Көр көм
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тек с ттин

ар к анд ай түр лөрүн ө здөш түрүү: толук , танд ап ж ана

кы ск а ( не ги зги ид ея лары ) .
Бери лген

тек с тти

ай тып

берүү

м үнөздө мөсү (ка арм ан жөнүндө
берүү чү

н еги зги

сө здөрдү

:

чыг арм а

к аарманынын

а ӊге ме тү зүү гө мүм күнчү лүк

тандоо ) ,

( текс ттен о к уянын орд у жө нүндө

ок уя нын

орд ун

сүрө ттөө

а ӊг еме тү зүү гө мү мкүнчү лүк

берүү чү н еги зги сөздөрдү тандоо ) . Ок уу, и лим ий -поп уля рдуу
ж ана б ашк а текс ттер мен ен иштөө .

Ок уу, и ли мий -по п улярд уу

ж ана б ашк а тек сттердин ө згөчө лүк т өрүн а нык тоо .
Те кс тти

бө лүктөргө

бө лүү ,

м икро те ма ларды

анык тоо ,

ө зөк түү жан а таяны ч сө здөр .
Те кс тти ө зөк түү жан а та яныч сө здөргө , мод е лге , сх ем а лар га
тая нып ай тып берүү . анык тоо .

Те кс тти

то лук

ж ана

кыс кача

а йтып б ерүү . ( тек сттин ма зм ун унд агы н е ги зг и ойд у бө лүү м енен) .
Сүй лөө (оо зеки бай лан ыш ма дани яты)
Ди а логд у

к еп тин түрү катары

к абы л алуу. Д и а логдо гу

ба ар ла ш уун ун ө згө чө лүк төрү: с ур оо лорд у тү шүнүү, а ларг а өз
а лды нча жооп берүү , жан а тек ст бо юнча с уроо лорд у б ерүү;
м ае ктеш тин сө зүн бөлбө й, к ун т к о юп уг уу ж а на сы лы кты к менен
та лк уула н г ан м ас е ле
көр көм ,

бо юн ча өз ой -пи кирин айтуу ( ок уу те к сти ,

и лимий -таанып

би лүүчү

тек с т) .

Ок ууд а н

ты шк аркы

ба ар ла ш уу ш а ртынд а сө з этик еттин эр еж е лерин ко лдон уу.
Сө з

м енен

иш төө

( сө здүн

тү здөн -тү з

ж ана

к айм ана

м аа ни лерин , жан а бир неч е маа ни лерин таан уу) , а к ти вдүү сөз
ба йлыгын

ак тивде штирүү.

Ж азууч ун ун

Мо ноло г

оозе ки

тек стине тая нып , с ун уш та лг ан те ма
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кеп

ка тары .

бо юнч а , же

с уроо го жооп түрү (форм асы ) боюнча ч ака н моно ло г айтуу.
Те кс ттег и н еги зг и ойд у би лдирүү . Ок уу ж ан а

көркө м те кс ттин

ө згө чө лүгүн эске а луу м ен ен укк ан же ок уг ан те кс ттин ма зм ун ун
а йтып

берүү .

ба яндоо)
берүү .

Таа сир лерди

ба янда мад а (сүрө ттө мө , арг ум ент,

( тирич илик , өнөр иш инен , көркө м чы гар мад ан) ай тып
Өз

аӊг ем есинин

п ланы н

би лдирүү сүндөгү ө згө чө лүк төрдү
( синони м ,

ан тони м ,

( тем анын

ча гылыш ы,

ма зм ун у
ок уя нын

Мо нолог

эске а луу м ен ен тил көркө м

са лы штыруу)

ко лдон уу. Ч ы г ар манын

ку р уу.

к ар ажа ттарын

тандоо

жана

ба ш а тына туур а ке ли ши

орд у,

к а арм анд ардын

мүнөзү)

көр көм к ара жа тта рды бер илге н тем ада гы мини -соч инени е лерде ,
а ңг еме лерде п айда лан уу ( с а лы штыр уу) .
Бал дар дын о куу чө йрөсү
Ата -м екен адабия тынын клас сик а лык чы гар ма лар ы, б алдар
ад абия тынын к ла сси ка лы к ч ыг ар ма лары , псих ик а лык
к еч еӊде ген

к енж е ме ктеп ок ууч ула рынын

өнүгүүсү

к абы л а лус ун а

ж етки лик түү зам анб ап а та мек енди к жан а ч ет өлкө лүк адаби яттын
чы гар ма лары .

К итептердин

ар

канд ай

түр лөрү:

тарыхый ,

ук м уш туу ж ор уктар жөнүндө , илим ий -поп уля рдык , м аа лы ма ттык э нцик лоп едия лык ад абия т; ба лдар үчүн м е зги лдүү бас ылма лары
( тандо о аркы луу) . Ба лд ар ү чүн ок уун ун н егизги те ма лары: ар
ба шк а элдерди н ф о льк лорд ук чы гар ма лары , м ек ен , ж ара ты лыш,
ба лд ар , жаныб ар лар , эм ге к, туура мен ен туур а эм ес , ж акшы жана
ж ам ан иш тер жөнүндө чы гар малар , кү лкү лүү чы гар ма лар .
Адаб ий про пе де вт ика

(иш жү зүндө өздө ш түрүү ), көркөм

ад абий к ептин м аа нисин а нык тоо , текс ттин
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нар кын анык тоо

үчүн ( м уг а лимдин жард амы ме нен ) көр көм сө з кара жа ттарын
би лдирүү: синони м, анто ним , с алыш тыр уу.
Адаб ий түшүнүк төрдөн
( ай тып

б ер үүчү ) ,

с юж ет,

б агы т а луу: көр көм чы гар ма , а втор
тем а;

чыг арм анын

к аар маны ,

анын

пор тре ти , к еп , кы лык -жор ук тары , ой лор у; ж а зууч ун ун к а арм анга
бо лго н ма ми ле си . Проза жан а по этика лы к сө з, та ан уу, а йыр ма лоо,
по эзиянын өзгөчө лү ктөрүн бөлүү (ритм , уйк аш ты к) . Фо льк лор
ж ана а вторд ук көр көм чыг арм алар ( айырм а лоо) . Чы гар ма лардын
ж анрдык түрдүүлүгү . Ки чине

элдик форм а лар ( бе шик ыр лары ,

ба лд ар ыр лары, н акы л сө здөрү, ж аңы лм ач тар , таб ыш мак тар ) та ан уу,

а й ырма лоо ,

( жаныб ар лар

жөнү ндө,

Жо мок тун

көркө м

( компо зиц ия) .
–

не ги зги

жа нрлары

м а ани син

тур муш тук ,

ө згөчө лүк төрү:

анык тоо .

с ый кыр луу

ж о мок тор ).

лек сика лы к ,

к ур улуус у

Ад абий ( авторд ук ) жомо к. Аң ге ме , ыр, та мси л
жөнүндө

н еги зг и

тү шүнүк ,

к урул уш

к ара жа ттарынын ө згөчө лүк төрү . Ок ууч ула рды н
ар ак еттер и

Жомок тор

(адаб ий

чы гарм а лард ын

ж ана

сөз

ч ыг арм ачы л иш -

не гизинде )

ок ууч ула рдын

чы гар ма чы л иш -ар ак ети нде адабий чыг арм анын тек с тти че чм е лөө:
ро лдор ме нен окуу, и нс ениро вка, др ам а тизация; оо зе ки сөз мен ен
сүрө ттөө , ө згөртү лгө н те кс т мене н и штөө нүн ар ка ндай жо лдору,
ж ана а ларды п айд алан уу ( с еб еп - бе лг илөө ч ү байлан ыш тарды , иш ч ара лардын
с ак тоо) ;

ти зм ег и:

соч ине ние

и ш - ара кеттерди
эле мен ттери

и шк е

мен ен

аш ыр ууг а

п ланды

и злож ение ,

адабий

чы гар ма га нег изде п өз текс тин түзүү (ок шош тук бо юн ча те кс т),
сүрө ттөрдүн

чы гар ма га и ллюстраци я лоон ун не ги зинд е же ж еке

тажр ы йбанын н ег изи нде көр көм сүрө ттө лүш төрүн түзүү ,
Ба арлаш уу к ы рда а лын с езе би лүү: к айда ким мен ен , эмне
м ак са т м енен

ба ар ла ш уун у и ш ке ашыр уу. Д и ало г түрүндөгү
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к еп ти п рак тик алык ө здөш түрүү . Өз

пикирин би лдирүү . Ок уу

кырд аа лд арында жа на күнү мдүк б аар ла ш ууд а к еп этик ети нин
э реж е лерин

ө здө штүрүү

( са ла мда ш уу,

к оштош уу,

к е чирим ,

ыр аа зычы лык , сур оо -та лап м енен к айры луу) .
С ур оолор го

оозе ки ж ана ж а зуу ж ү зүндө так ж ана то лук

жооп берүүнү өздөш түрүү . Оо зе ки
жооп

ди ало г ун тү зүү .

к анда й

тем а

бо юнч а

ө здөш түрүү .

жан а ж азуу тү рүндө с уроо -

К епти н ар к анда й түр лөрүн ко лдон уп ар
оо зе ки

( ба яндоо ,

м оно лог

ай туун у

с үрөттөө) .

иш

ж үзүндө

С юже тти к

сүрө ткө

с уроо лорд ун ж арда мы бая ндоо мүнө зүндө гү

ок уя ларды түзүү

ж ана ж а зуу ( с уроо лор , сүй лө мдөр түрүндө); да яр
с юже тти к

ок уя

Аӊ ге ме лер ге

түзүү

(с уроолор ,

сүрө ттөө

м а тери а лдары м ен ен

жай

п лан менен

сүй лө мдөр

эле мен ттерин

түрүндө) .

кир ги зүү .

Окуу

оо зе ки жооп тү зүү (ок уу ж а на и шкер

ти линин сп ецифик асы ) .
Те кс т.
м аа ни лик

Те кс ттин

бе лги лери .

бири мдиги .

сү йлө мдөрдүн

ти зме ги .

Те к стте ги

Тек сттин
Тек сттин

сүй лөмдөрдүн

н аа мы .

(аб зацтардын )

Тек сттеги
бө лүк төрүнүн

ти зме ги . Тек с ттин тү зү лү шү боюнч а ар тарап туу и ш: н аа м ко юу,
сү йлө мдөрдүн , тек с ттин бөлү ктөрүнүн
Те кс т п ланы . Бери лген тек стке план
Тек с т

түр лөрү:

ба яндоо ,

(а бзацтардын ) тар тиби .

түзүү .

сүрө ттөө ,

ой

жү гүртүү ,

а лардын

ө згө чө лүк төрү. К а т жан а к уттук тоо с ти лдер и ме нен та аныш уу.
Өз тек стин жан а так , туур а , ж ана жа зуу к е бинин көр көмдүү лү гүн,
ба йлыгын , эре же лерин эс ке а луу м е н ен туур а тү зүү, б ери лген
тек с ттерди туура лоо; тек сттерде синон им ж ан а ан тони мдерди
ко лдон уу.
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Изложен ие

ж ана

б аян

жөнүндө

тү шүнүк .

ж етек чи лиги а лдынд а , ж ам аа т м ен ен чог уу

М уг а лимдин

д аярд а лг ан п лан

бо юнч а и зло жени е жа зуу. С үрө т жан а сүрө т с ерия сы бо юнч а
то лук жа на так ба ян жа зуу ( с очин ение ) .
Оку у чу лард ын

чыгар ма чыл

и шмер дүүл үгү

(а дабий

чыгар малар д ын н е гизи нд е) окууч ула р дын адабий чы гар манын
тек с тин

чыг ар мачы л

ин сцениро вка ,
б узулг а н

ч ечм елөө:

дра ма лаш тыр уу,

те кст

оо з

ролдор

ме нен

ок уу,

эки

м енен

сүрөт,

сөз

мен ен и ш төөнүн ар к анда й жо лдор у ж ана

ко лдон ууг а к ир ги зүү (с ебеп -м ами ле лерди тү зүү , и ш -чар а лардын
ти зме ги: и ш - арак еттерди жү зөгө а шыр уу) ; к ур ам ын элем ен ттери
м ен ен

берүү ,

( окшо ш тук

өз

а лдын ча

боюнч а ,

кө чүрмө лөрү ,

тек ст

те кс т) ,

б уюмд ун

не гизинде

сүрө тчү лөрдүн

мис ал дарды

бир

көр көм

тү зүү

сүрө ттөрү нүн

к атар

же

ж еке

тажры йбас ын, көркө м о к уу ч ы гар ма лардын неги зинд е, ок улг ан
ад абий

чыг арма лардын

н еги зинд е

диаф ильмд ердин

ж ана

м ультфи льмерди тү зүү .
1 . Ч ет тили.
Ке пт ин пре дмет т ик ма змун у
Таа нышуу . К лас с та штары
ба лд ардын

эм ге ктери:

м ене н, м уг а ли м , к аар ма ндардын

а ты -жөнү ,

ж ашы .

С ала м ,

кош то ш уу,

к уттук тоо , са лам жооб у, ыра азычы лы к , ке чирим с уроо (сүй лөө
э тике ттин ти птүү сө здөр м ене н) .
Ме н жа на м енин ү й -бүлөм . Үй -бүлө мүчө лөрү , а лар дын
а ттары , к ураг ы, көрү нүшү , мү нө зү . М енин күнү м (кү н тартиб и) .
Ж ак шы кө ргөн та ма к - аш . Үй -б үлө м енен эс а луу.
Ме н жа кшы көр гө н дү йнө . М ен жак шы көр гөн и ш - чар алар.
М ен ж акшы көргөн

жомо ктор . Д ем а лы ш , эс а луу.
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Ме н жа на до сто рум . Аты -жөнү , ж ашы , сыр ткы көрүнүшү ,
м үнөзү ,

к ызы кчы лы ктары / хобби . Ме н ж ак шы к өргөн жаныбар:

а ты -жөнү , жа шы, тү сү , кө лөмү жа на мүнө зү .
Ме нин

ме ктебим .

Саб ак

ө түлө

тур ган

к абин ет,

м ек теп

с аба ктары , ок уу к ур а лдары .
Ме ни ку рча ган дүйнө . Менин үйү м / ба тир / бө лмө : бөлмө
а ттары . Ж ара тылыш . Ж апай ы ж ана үй ж аныбар лары . Жы лдын
м е зги лд ери . Жыл м езги лдер и. Аба ыр айы .
Үйрө нгө н т илдин өл кө с ү . Жалпы ма а лым а ттар: борборд ун
а ты . Үйрөнгө н

че т ти ли ндег и б а лдар

фольк лор ун ун ч акан

чы гар ма лары (риф мо вка лары , по эм а лар , ыр лар , ок уя лар ).
Сү йлөө

жа а тынд а

-

с уроо -ди ало г

( с уроо -та ла п

бо юн ча

м аа лы ма т ж ана жооп б ерүү) сүрө ткө ж ана моде лг е таяны п, ар бир
тар аптан

2 -3 ре плика кө лө мү. Не ги зги

оо зе ки с үй лөө түрлөрүн

ко лдон уу ы к тары: сүрө ттө мө , ба янда ма , сүрө ттөө (к аар манд арды )
сүрө ткө та яныч ( бир а з кө лөм ) ме нен .
У г уу ж а атында -с аба кта пикир а лы ш ууд а
к лас ст аш тарын ын ке бин түшү нүү ,

м уг а ли м м енен

ук кан сүй лөө гө

оо зе ки жана

/ верб а лдык эмес жооп берүү .
Ок уу

ж а атынд а -о к уу

( окуун ун

дүйнө лүк

ык ма сын

п айда ла н уу) с ө здөрдү үн чы гара ок уп сүй лө гөн гө үйрөнүү ж ана
ти лдик

м атериа лды

и зи лдөө

к ур улг ан

диалогд у

тү шүнүү;

к ере ктүү м аа лым а тты таба б илүү (кый мы л - ара ке т и шк е ашып
ж аткан ж ерде ги к аар манд ардын а ттары ж .б .).
Жа зуу ж а а тында - анг ли с а липпе синин там га ларын
ж ана

ж азуу.
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та а н уу

К е птин

л е кс икал ык жа г ы . эки тарап туу ( каб ыл а лууг а

ж ана үзүр лүү ) ба ар ла ш уу уч ур лар ын б елги ле ген
бирди ктин
кө лө мүн
ба а лоо

баш та лгыч

мек теп тин

ө здөш түрүү гө ,
лек сик ас ы

ж ана

3 00 лек сик а лык

те ма тика сынын

ч егинде

жөнөкө й тур ук туу

сө з айк аш тары ,

к еп тик

ан г лис

к ли ше лер

тилдүү

ө лкө лөрдүн м ада ния тын ча гылдыр ган кеп эти кетти н элем ен ттери
к атары .

Эл а ра лы к сөздөр (м ис алы , docto r , f il m) . Сө з

ж асоо

ык ма лары ж өнүнд ө б аш тап кы эле ст өө лөр : с уф фик сац ия ( e r, or , tion , ist , f ul, l y, te en , t y, th с уф фик с тери ), сө здү бири ктирүү
( postc ard ), ө згөртүү ( pl a y-to pl a y) .
К е птин

г раммат икал ык

жа гы .

сүй лө мдүн

не гизги

ба ар ла ш уу түр лөрү: Ж ай , с уроо луу и леп т үү сүй лө мдөр . Ж а лпы
ж ана атайын с уроо лор . С уроо сө здөр : wh at, who , when , whe re,
wh y,

ho w.

сү йлө мдөр .

Сүйлөмдө гү
Жөнөкө й

сө здөрдүн
эти шти к

сү йлө мдөр . ( H e sp eaks English .) ,

тар тиби .

ба яндооч

Оӊ
мен ен

жа на

терс

жөнөкөй

Та та а л заттык баяндоо ч ( My

f a mi l y is big .) . Ко шмок эти шти к ба яндооч ( I lik e to d anc e . Sh e can
sk ate well ) . Оң

и леп түү ( Help me , pl eas e)

сү йлө мдөр ( Don’t b e lat e! )

Учур ча к таг ы

is cold . It ’s five o ’clo ck.) Жү гүртүү

жа на терс и лептүү

ж акс ыз сү йлө мдөр (I t

ме нен сүй лө мдөр th er e

is/th er e a re . Жөнөкө й жайы лма сү йлө мдөр . Бир өңчө й мүчө лүү
сү йлө мдөр . Татаа л and и but союздары м енен сүй лө мдөр . Та таа л
be caus e сүй лө мдөр .
Туур а жан а туур а эме с

этиш тер Pr esent , Futu re, P ast Si mp le

( Ind efinit e) . Этиш тин б е лги си з фор ма сы . to b e этиш бай лам та сы .
Мод а лдык этиштер can , ma y, mu s t, hav e to . Эти ш тин оо зе ки
ү лгү лөрү I ’d like to… Ж ек е лик ж ана көп түк с анда гы за т атоо чтор .
Бе лги лүү , б е лгис из ж ана жок артик ли м ене н за т а тооч тор .
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Оң , са лыш тыр ма ж ан а күчө тмө дар аж ада гы , эреже лер бо юнч а
ж ана ө згө чө тү зү лгө н сын а тоочтор .
Ат

а тооч тор :

ж ек е

(

атоо ч

жөндө мөдө

ж ана

об ъек ттүү

жөндө мөдө ) , таа ндык , с уро луу, к өрсө тмө (th is/th ese , th at/thos e) ,
бе лгис из (so me , an y к ээ бир п айда лан уу уч ур лары ).
Уб акы т так тоочу ( ye s te rda y, tomo r ro w, n eve r, usu all y, o ft en,
so me ti me s ). Дара жа так тооч у ( much , litt le , ve r y) .
Эс епти к сан

атооч тор (100 ч ейин ) , ире ттик са н атоо чтор

( 30 ка чейин ) .
Кө п

ко лдон улга н пред ло гдор : in , on , at , into , to , f ro m, o f ,

with .
2 . Математ ика
Са ндар жана кө лөмдөр .
Нө лдөн

ми ллион го

ч ейинки

са ндарды

жа зуу

ж ана

ок уу.

Буюм дар ды эс еп төө .. К ласс тар ж ана ра зрядд ар. К ош улуч ула рдын
с ум м асы

к атары

С анд арды

көп

ор унд уу

с а ндар

м ене н

та аныш тыр уу.

с а лы штыр уу ж а на с анда рдын та р тиби , с алыш тыруу

бе лги лери .

Са лма кты ө лчөө бирди ктери (гр ам м ,

ц ентн ер ,

тонна );

( се к унда ,

мүнөт,

к өлө м бирди ги
с аа т) .

Бир

те к түү

ор тос унд агы м ам иле лер . Бир
ж ана эс е птөө .

ки ло гра мм,

( ли тр) , уб а кы т бирд иг и
ө лчөө

б ирдик теринин

тек түү кө лөмдөрдү са лы штыр уу

Кө лө мдүн үлү шү (ж арымы , үч төн бири , төр ттөн

бири , ондон бири , жү здөн бири , м иңден бири ) .
Ар иф мет ика лык ама лдар .
Ко ш уу,
а ма лд ардын

к е ми түү ,

көбөй түү

ком понен ттеринин

жа на
а ттары ,

бө лүү .

Ариф ме тик а лык

б е лгилери .

Кош уу

ж адыба лы . Көбөй түү ж адыб алы . к ош уу, к е ми түү , көбөйтүү ж ана
бө лүү орто с ундаг ы б ай ланы ш . Ариф ме тик а лык ам а лдын бе лгисиз
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бир компо нен тин таб уу.
К аш аа луу
тар тиби .

ж ан а
Сандык

К а лдык м енен бөлүү . С андык туюн тма.

к аш аа сыз с анды к туюн тм а ларды а ткар уу
туюн тм анын

ма ани син

таб уу.

Эс еп төө дө

ар ифм етика лы к а ма лд ардын ка сие ттерин пайда лан уу ( с ум м ада
ор ун а лм аш тыр уу ж а на топ тоо; с ум м аны

жан а а йырм аны

сан га

көбөй түү ) .
Кө п ор унд уу с а ндарды жа зуу түрүндө ко ш уу, к ө бөйтүү ж ана
бө лүү а лгоритмдер и.
Эс ептөө лөрдү те кш ерүү
ар ак еттер ,

туур а лы гын

ы км алар ы

ба алоо ,

( а лгори тм, те с к ери и ш-

жыйын тык ты

бо лжо лдоо,

к а льк уля тор м ене н эсеп төө) .
Те кст т ик ма сел е лер мен ен ишт өө
Те кс ттик

м асе ле лерди

арф ме ти ка лык

М ами ле лерди ка м тыг ан ма се лелер:
( мын ча га а з, мын ча эсе а з )

жо л

м ен ен

чыг аруу.

эс ег е көп , мын ча га көп

кы ймы л - ара ке тти мүнө здөгө н

иш

ар ак еттер , с атып а луу ж ан а са туу, ж .б. Ы лд амдык , уба кыт, жо л,
ж ум уш ,
ба асы

эм г ек ө ндүрүмдүү лүг үнүн кө лө мү; товар с аны , анын
жан а нар кы , ж ан а баш ка лар. М ас е лени ч ечүү

жо лун

п ла нда штыр уу. М ас е ленин ш артын ж азуу ( с хем а ла р , таб ли ца лар
ж ана ба шк а моде лд ер) . Үлү ш түн жа лпы с аны

ж ана анын

ж алпы

ү лүшү таб уу б оюнч а м асе ле лер .
М ей кин ди к

ма ми ле лер.

Пред ме ттердин

м ейкинди кте

Гео мет риял ык
жа на

фи гура лар.

жа лп актык та

ж айг аш уус у

( өйдө , төмөн , жо гор у -ы лдый , оң - со л, ор то с унда , жа кы н- а лыс ж .б .
у.с .) .
Гео ме трия лы к

фи г ура ларды

с ызы к (ийри , түз) ү зүк сы зы к,

та ан уу

ж а на

чийүү:

чеки т,

б урч , көп б урч тук , үч б ур чтук ,
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тик

б урч тук ,

төрт

б урч тук ,

ай ла на ,

те гере к .

К ур улуш тарды

а тк ар ууг а чийүү инс тр ум ен ттерин ко лдон уу. Ай лан а - чөйрөдөгү
г ео м е трия лык

фи г ура лар .

п ара лле лепипед , пир амид а,

Таа н уу

ж ан а

айтуу:

к уб ,

шар ,

ци линдр , кон ус .

Г еомет риял ык көлө мд өр
Г еом етри я лык кө лөмдөр а ларды ө лчөө .
уз ун д уг у. У зун дук

Үзү к

б ирди ги ( мм , с м , дм , к м) .

сы зык тын

Пе ри ме тр . Көп

б урч тук тун п ерим е трин эсеп төө .
Г еом етри я лык фи г уранын аян ты. Аян т бирдиг и ( см 2 ,

дм2,

м 2 ) . Тик б урч туктун аян тын эс ептөө .
Маа л ымат ме нен и шт өө .
Эс еп , кө лөмдү ө лчөө мен ен ба йланы шкан маа лы ма ттарды
чо г ултуу

ж ан а б ерүү,

а лын ган

ма а лым атты

тур ук та штыр уу,

та лдоо . Ло гик алык бай лан ыш ж ан а сөздөрдү ко лдон уу м е н ен
жөнө көй туюнтм а ларды тү зүү («ж ана », «жок », «эг ер ... анд а ...»,
«чы ныгы

/

ж алг ан

эке нин

...»,

«ар

бири »,

«ба ардыгы »,«кээ

бири ») . Пр едм еттердин , с андардын , г еом е триялык ф иг ур алардын
к атарын (чын жырын ) эреж е боюнч а да ярдоо . М а а лы ма т

издөө

п ла нын , жө нөкөй а лгоритмин , ж азуу, тү зүү ж ан а и шк е ашыр уу.
Таб ли цаны ок уу ж ана то лтур уу.
5 . М е кен т аануу . Курча п

т урган дүй нө .( Адам, жарат ылыш,

коом)
А да м жа на жарат ылыш
Ж ансы з ж ана жа нд уу ж ар аты лыш . Об ъек ттердин
( тү с,

фор ма сы,

пр едм еттерди н
Ж ара ты лыш

с а лы штыр ма луу

ө лч өмү

ж .б .) .

бе лг илери

Ме йкинди кте

ж ай гаш уус у ( оң , сол, жогору, тө мөн , ж.б .).
көрүн үш төрүнөн
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мис а л:

жы л

м е зги лд еринин

а лма ш уус у,

к а р,

ж а лбыра ктардын

тү шүүсү ,

куш та рдын

уч уп

к етүү сү , күн чы гышы , кү н ба ты шы , ш ам ал, ж ам гыр ж аа ш ы,
бороон , кү н м ене н түн .

Бардык табигы й

об ъе кттер за ттардан

тур а т.
Ай лан а

-чөйрөдө гү

за ттардын

ар

түрдүү лүгү .

З аттард ан

м ис алд ар: туз, кум ш е кер ,с уу ж ан а ж ара ты лы ш га зы . К атуу за т тар,
с уюк тук тар , га здар . З аттар , с уюк тук тар , г а здар
пр ак тика лы к иштер . Жы лды здар

мен ен жөнө көй

жан а плане талар . Күн - б изге

ж акын жы лды з, ж ер бе тинде жа шоо ү чүн ы сык тык ж ана жарык
б ула гы . Жер - п ла не та , Ж ер түзү лү шү ж ана ө лчөмү жөнүндө
ж а лпы тү шүнүк. Г лоб ус Жердин моде ли к а тары . Гео гра фия лык
к арта

жан а

п ла н.

М а териктер

ж а на

оке анда р,

а лардын

а талыш тары , г лоб ус та жан а кар тад а ж айг аш уус у.
Өз ө лкөбү здүн , а й мак тын м аани лүү табигы й о б ъек ти лер и.
Ай мак та

б агы т

а луу.

К о мпа с.

Жерд еги

күн

м енен

түндүн

а лма ш уус у. Ж е рдин Күндүн те гер ег инде ай лан уус у, к үн м ене н
түндүн а лма ш уус ун ун с ебеби катары . Жы л ме зги лдер и, а лардын
м үнөздө мө лөрү
а йм ак таг ы

( бай коолорд ун

н еги зинд е) .

Өзүнүн

туулг ан

жы л м езги лдери нин ө згөчө лү ктөрү Аба ыр айы , анын

ко мпон енттер и

( аба нын

ч ачынд ар , ша мал) .

тем пер атур асы ,

Өз а йм ак тын аба -ыр айы .

б улутттар ,

ж аа н -

Ж ер кы рты шынын

фор ма лары: өрөөндөр , тоо лор , адыр лар , ко ло ттор (ж а лпы түшү нүк
өрөөндөрдүн ж ан а тоо лорд ун кар тада гы шар ттуу б е лг илери ). Өз
а йм агынын

Жер

кыр ты шынын

фор ма лары:

( байкоо лорд ун

н еги зинд е кыс кач а мүнө здө мөсү ) ө згөчө лү ктөрү .
С уула р , а лардын көп түр дүү лүгү (о ке ан , д еңи з, дары я , кө л,
кө лмө , с аз) , ада м тар абынан п айда ла н уус у.

Өз

а йм агынын

с уула р ы ( ата лыш ы, б айкоо лордун н еги зинд е кыс ка ча мү нөздө мө ).
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Аба - га з ар а ла шм асы . Аба нын

ка сие ттери . Өсү мдүк төр,

ж аныбар лар , адам дар үчүн аба нын м аани си . Аба ны ко р гоо , абаны
с ара мж алд уулук м ене н пайд алануу. С уу. С уу к а с ие ттери . С уун ун
аб а лдары ,

тирүү

ч арба чы лыгы

ор гани змдер ,

үчүн

ж ара ты лы ш,

м а анис и.

ад амд ын

ж ашоо

к оргоо ,

с уун у

С уун ун

с ара мж алд уулук м енен п айда лануу.
Пай да луу к е ндер , ж ашоо чарб ачы лы гы үчү н
с ара мж алд уулук ме нен пайд а ла н уу. Өз

м аа ниси , а ларды

ай ма гынын па йда луу

к ендер и (2 -3 мис а лдар ) .
Топ ур ак , анын к ура мы ,
ч арба чы лыгы үчүн

тирүү жар аты лы ш , ада мдын жашоо

м аани си .

Ж ер кырты шын

коргоо , аны

с ара мж алд уулук м енен п айда лануу.
Өсү мдүк төр , а лард ын кө п түрдүү лүгү .

Өс үм дүк ( тамыр,

с аба к , ж алб ырак , гү л, мө мө , ур ук ) бө лүк төрү . Өсү мдүк төрдүн
ж ашоо с у

(ж арык ,

ш ар ттарды

тү зүү .

жы луул ук ,

аб а ,

Өсүмдүк төрдүн

с уу,)

үчүн

ө сүшү нө

зары л

ба йкоо

бо лгон

жүргү зүү,

ө згөрүү лөрдү бе ке мдөө . Д арактар , б ада лд ар, чөп төр . Ж а па йы,
м ада ний жан а бө лмө ө сүмдү ктөрү . Өсү мдүк төрдүн ад ам жашоо
ч арба чы лыгы , ж ара ты лыш үчүн

м аани си .

Өз

а йм аг ынын

өсү мдүк төрү , а лард ын а та лы шы, бай коо лорд ун не ги зинд е кыс кача
м үнөздө мө .
Ж аныбар лар жан а а ларды н ар түрдүү лүгү . Ж аныб ар лардын
ж ашоо с у үчүн з ар ыл бо лгон шар ттар ( аба , с уу, ж ылуул ук , а зык тү лүк) .

К ур т - к ум ур ска лар,

б а лык тар ,

ж ерде -с ууда

ж ашоо ч улардын , с ой лоп жүрүүчү лөр , кан аттуулар , жаныб ар лар
ж ана

а лардын

а йырм ачы лык тары .

Ар

к андай

ж аныбар лардын

та мак тан уу ө згөчө лү ктөрү . Жаныб арлардын көбөйүү сү. Ж апайы
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ж ана

үй

ж аныбар лары .

Ж араты лыш

мен ен

ад ам

тур м уш унда

ж аныбар лардын ро лу. Жап айы ж аныбар ларды кор гоо, а лар га аяр
м ам иле , ү й жаныб арларын ба г уу. Өз
а лардын

а талы штары ,

ай ма гынын ж аныбар лары,

бай коо лорд ун

н еги зинд е

кыс кач а

с ыпа ттам асы .
Токой , ша лб аа , кө лмө - ж анс ыз ж ана жанд уу та бия ттын ( күн
н ур у, аб а, с уу, топ ур ак , ө сүмдү ктөрдүн , жаныб ар лар ) биримди ги.
З аттарды н

тегер енүүсү .

өсү мдүк төр

-

Таби гый

ж аныбар лар

үчүн

ж аа ма ттын

б ай ланы шы:

а зык -тү лүк

ж аныбар лар - мө мө ж ана өсүмдүк төрдүн үрөн

жан а

үй - жай;

т а ра тууч ула р ы .

Таб ия тка ад амдын таа сири . Өзү туулг а н ж ерде (бай коолор ун ун
н еги зинд е 2 -3 үлгү ) таби гый жам аа ттар
Ада м - ж ара тылыш тын бир бө лүгү . Таби ят
ж ашоо с ун ун көз к ар анды лыгы . Таб ия ттын
э тика лы к ж ана эс те тик а лык м аа ни си .
таби гый

мый за мдард ы

и шм ердүү лүгүнүн
а йм ак тын ,
э реж е лери .

оң

Иш

ө здөш түрүү сү.
ж ана

миса лы нын

тер с

Жара ты лы ш

а дам ж ашоо с унда гы
ар кы луу а д амдын
Ж ара ты лы шка

таас ирлери

не гизинд е) .

м ен ен ада м

( те гер егинд еги

Таби яттаг ы

рес ур с тарын

адам

жүрүм -тур ум

корг оо:

с уу,

а б а,

м инер а лдар , өсүм дүк төр ж ан а жа ныбар лар дүйнөсү н. Ж ара ты лыш
кор ук тары ,

улуттук

кор гоодог у м а ани си .

п ар ктар

ж ана

Ж ара тылыш ты

а лардын

жара ты лыш ты

с ак тоого ар бир ада мдын

ж ек е жоопк ерчили ги.
Ада м . Ба ла , бой го же тк ен , улг а йг ан ада м . Эрк ек тер менен
а я лдар , б а лдар ж ана кы здар . Ада мдын

ден е түзү лүшүн тү шүнүү .

Орг ан си стем а лар ы (кый мы л - таяны ч , тама ктануу, д е м а луу, к ан
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а йлан уу,

с е зүү

ор ганд ары,

н ер в

сис тем асы ) ,

а лардын

ор гани змд ин жаш оос унд агы ро лу.
Ги гиен а: тери , тырм ак , ч ач , тиш терд ин ги гие нас ы. Дени сак
ж ашоо , кү н тартиби н с ак тоо , кый мы л - та яныч , та мак тан уу, д ем
а луу, к а н ай лануу,
б узул уш ун ун

с е зүү орг анд ары, нер в си сте ма сынын ишин

а лдын

а луу.

Д е не

темп ера тура сын ,

со г уус ун ө лчөө . Д ен соолуг ун ун аба лын тү шүнүү ,
соо лук

ү чүн

ар

бир

ада мдын

өзү нүн

жек е

тамырдын
чыӊ ден

жоопк ерчи ли ги,

а йланад аг ы адам дардын д ен соо луг ун а жооп кер чи лик ти с е зүү.
Д ен соо луг ун ун мү мкүн чү лүгү ч ек те лген адам дар га көңү л бө лүү,
а ларг а ка м көрүү , сый лоо .
А да м жа на коом
Коо м - ж а лпы м ада ния т мен ен бө лүшүп ,
бир ге ле шк ен

иш -ч ара лар

м е не н

ба йланы шка н

ада мдар дын

жыйынды сы .

Ба шка

ада мдар

мен ен

орто к

м ами ле лер .

бир

б ири -бири м енен
м а кса т

Ма на с тын
Баар лаш уу

мен ен

ос уя ттары.
м а дани яты .

Ба шка лардын пикир ин урма ттоо .
Үй -бүлө – ад амдын эӊ жа кын чөйрө сү . Үй -бүлөнүн к аад а с а лттары. Үй -бү лө мүчө лөрүнүн к арым -ка тн аш ы ж ана ө з ара
ко лдоо ма ми ле лер и.
Өз

а ты -жөнү ,

Чоӊдор го

а тасыны н

ко лдон ке лген ж арда мды берүү .

а ты,

ж ашы .

Үй -бүлө

мүчө лөрүнүн

а ттары .
Ба шта лгы ч мек те птин ок ууч ус у. К ла сс та , с аба кта , м ек теп те
ө зүн а лып жүрүү эре же лери . Муг а лим ге кайр ылуу. К ла с с, ме ктеп
ж ам аа ты , чог уу о к уу, эс а луу. М е ктеп , майр ам күндөрү ж ана
с а лтана ттуу уч ур лар . М ек теп ок ууч ус ун ун

күн тар тибин тү зүү .

До стор , а лардын орто с унда гы мам иле лер; дос тук, ынты ма к, ө з ара
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ж арда мдын ба алуул уг у. Ч о ӊдор , к урд аш тары мен ен бо лгон өз ара
м ам иле лердин эре же лери. Та аны ш

жа на бейта аныш ки ши лер

ж ана к урд аш тары ме нен өз ар а ар ак етте нүү.
ба шк а

коо мд ук

ж ай лард а

жүрү м - тур ум

М е ктеп терд е

мада ния ты .

жана

Ад амдын

ө мүрүнө ж ана коо мдог у эм ге ктин н аркы . Эмгек -Кыр гы зс танд ын
ж ана

дүйнө

ба а луул уг у

элинин

мад аниятынын

к атары .

Ад амд ардын

н атый жа сы ар бир ад амдын

бир

коо мд ук

м аани лүү

ке сип тери.

Эм г е ктин

жек е жоопк ерчи лиг и ж ана к еси птик

ч ебер чи лик .
Коо мд ук тран спор т. Ша ардык
Ж ер ,

аб а

ж ана

э реж е лер и .

с уу

тр а нспор ту.

М ас са лы к

жа на ай ылдык тран спор т.
Тран спортту

маа лы ма т

п а йда лан уу

к араж атта ры:

р адио ,

те ле көрсө түү , бас ма сөз, Ин терне т.
Би здин мек ен - К ыргы зстан , Кыр гыз Р есп уб лик асы . «Ата М ек ен »

түш үнүгүнүн

ба а луул ук - м аани лик

м азм ун у.

К ыргы зс та ндын м а млек етти к си мво ли ка сы: Ма м ле ке ттик герби ,
Туус у,

Г и мни;

Ги мнди

угууд а гы

жүрү м -тур ум

эре же лери .

Ко нс титуц ия - К ыргы з Р есп уб лик асы нын не гизг и мый за мы . Бала
ук ук та ры .
М айра м - коо мдун тур м уш ун да коо мд ук ти лек теш ти кти ж ана
м ек енде ш тер ор тос унд агы

ба йланы шты бек емдөө кар аж аты

к атары .

ж ердин

Өзү

ө згө чө лүк төрү,
а ттары ,

туулг а н
к е сиптери .

турм уш тук

Өз

ада мдардын

эмг егин ин

а йм агын ын ж аш аг ан элдердин

ө згөчө лүк төрү ,

с алттары .

Тууг а н

жерин е

тарыхыны н ма ани лүү ок уя лары .
Д ен - соо лук жа на д ени с ак ж ашоон ун маа ниси .
М ек теп ок ууч ус ун ун

к үн тар тиби ,

к е зек те шүүсү ; же ке гиг иен а. Ден е тарбия ,

эмгек жан а эс а луу
та за а бада гы о юн д ен

соо луг ун с а ктоо жан а бе ке мдөө ү чүн шар т к атары . Чыӊ
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де н

соо лук үчү н ар б ир ад амды н ө зүнүн жек е жоопк ерчи ли ги . Те з
ж арда мдын номер лери .

Жеӊи л

жар ак атта , үшүк алга нда , күйүп

к етүү дө а лга чкы ж ард ам көрсө түү . Үйдөн м е ктепк е чейин ки жол,
жо лдо

коопс уз жүрү м - тур ум эре же лери . Жы лдын

м е зги линд е

жолдо ,

э реж е лери .

Өрт

токойдо ,

к ө лмөдө

кооп с узд угун ун

кооп с уз

ар к айсы

жүрү м - тур ум

эр еже лер и,

г а з,

эле ктр

э нер гия сын , с уун у ко лдо н уун ун н еги зг и эр еж елери . Ж а ра ты лыш та
кооп с уз жүрүм -тур ум эр еже лери .
Коо мд ук
Бей та аныш
Ай лан ада

жа йлард а

адам дар

коопс уз

м ене н

өз

ж үрүм -тур ум

эр еже лери.

ара ке тте нүү

эр еже лери .

ар а

ж а шаг ан ада мдард ын д ен соо луг у ж ан а

кооп с узд угу

жөнү ндө ка м көрүү - ар бир адам дын мора лды к п арзы .
7 . Кө ркө м ө нө р .
Кө р көм ө нө р
а луу. К ө ркө м
көрүү чү .

түрлө рү . Иск ус с тво чы гар ма лар ын кабы л

чы гар ма чы лык

Фо тог рафи я

ө згө чө лүк төрү: сүрөтчү жана

ж ана

к өркө м

өнөр

чыг арм а лары:

ок шош тук тар жа на айыр ма чы лык тар. Ад ам ж ан а та бигый дүйнө
чы ныгы ж ашоодо: ад амды н э ле си , көркө м мүнө зү .
Сүрөт
к а ле м,

(ри с унок ) .

п ас те л,

Тар туу

ф ло мас тер,

ү чүн

кө мүр,

ма териа лдар:
бор

ж .б.

кар анда ш ,

Ар

түрдүү

г рафи ка лык ма тер иа лдар мен ен иш төө ык ма лары . Ис ск ус тводо
сүрө т

тар туу

ро лу:

не ги зги ,

кө мөкчү .

Ж ара ты лы ш,

ада м,

и мар аттардын , б у юмд ардын с улуул уг ун ж ан а көп түрдүү лү гүн
сүрө т

арк ылуу

ж аныбар лардын

көрсө түү .

Дар ак тардын ,

кан а ттуула р дын ,

с үрө түн тартуу: ж а лпы лыгы жан а мүнөздүү

ө згө чө лүк төрү.
Ж ивопись .

Живопис ти к

ма тери алд ар .

Ж ара ты лы ш,

ад ам ,

и мар аттардын , б уюмд ардын с улуул уг ун ж ан а көп түрдүү лү гүн
жи вопи с ь

кар аж атта ры

аркы луу
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к өрсө түү .

Түс

-

живоп ись

ти линин н еги зи.

К о юлга н милде ттер ге ы лайык коо з сүрө ттү

түзүү ү чүн көркө м

к араж а ттарын тандоо . Ада м ба ласынын ж ана

таби ятын живопи стеги обр азд ары .
Скуль пту ра .
түзүүдө гү

С к ульптур а

ск ульп туранын

п ла с тика лы к

ск ульп тура

матери а лдары ,

ролу.

көркө м

к өркө м обра з

м атер иа лдары

обр а з

тү зүү

м ене н

үчүн

элем ен тардык

ба ш та лгыч ы км алары (ы лай , чопо , того ло туу , к ө лөмдү , форманы
чо юу) . К өлө м

- а йк е л ти линин н еги зи . Ск ульп тур а нын

не ги зги

те ма лары . Адам ж ан а ж аныбарларды н с улуул уг ун ай ке л аркы лу у
би лдирүү .
Кө р көм долбоор лоо жана дизайн . Көркө м до лбоор лоо жан а
м оде лдөө ү чүн (п ла с ти лин , к аг а з - кар тон , ж .б.) ма тер иа лда рдын ар
түрдүү лүгү . көркө м обра з
м ен ен и штөөнүн

эле м ентардык ык ма лары (п ласти лин того ло туу,

кө лө мдү , форм аны чоюу,
Көр көм

тү зүү үчүн ар түрдүү м атериа лдар

до лбоор лоо

к а га з

ж ана

жан а кар тон

м оде лдөөнүн

- ийүү , к есүү ).

ык ма ларын

ада м

ж ашоо с унда п а йда лан уу м ү мкүнчү лү ктөрү жөн үндө гү тү шүнүк .
Де ко рат ивдик -жа сал галоо кө ркөм ө нөрү .
ж ас а лг алоо
а нын

көркө м өнөрүнүн була к тары жа на ад ам жа шоос унда

ро лу.

тиричи ли к
ыр лар ,

Де кора ти вдик -

Элдик

м ада нияттын

б уюм дарын ан ,
бий лер ,

с интетика лы к

(үй

шайм анд ар,

эпос тордо ,

жа салг а лоо ,

турм уш -

кий им - ке чек ,

м узы ка,

ула м ыш тарда ,

м үнөзү жөнү ндө тү шүнүк . С а лттуу

ад амд ын обр азы.

жо мок тордо)
м ад ания ттагы

Эр к ек ж ана а я л с улуул уг у э лдик м ад ания тта ,

жо мок тордо , ырлард а . Сый кырдуу о бра зд ар элдик

мад ания тта

ж ана көр көм өнөрдө .
Тү с . Не ги зги

ж ана тү зүүчү түс төр . Жы луу ж ана м уздак

түс төр . Түс төрдү ара ла ш тыр уу. Ак жан а к ара боё ктун образдын
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э моцио на лдык үнүн
с е зимди к

жа на

көркө мдөөдөгү

мүм күнчү лү ктөрү .

Түс

ролу.

и лимдин

Түс түн

н еги здерин

пр ак тика лы к билүү . Ка арм андын м үнө зүн , анын жан дүйнө сүн
түс

аркы луу к ө р гөзүү .
Линия . Линия лардын

жы лма кай ,
таби яты .

к ур ч ,

түрдүү лүг ү (и чке , жоо н, түз, тар ма л,

спир аль,уч ууч у)

Чийин , штрих ,

ж а на

а лард ын

бе лги лик

так ж ана көркө м сүрө т. Жар аты лыш ,

ад амд ын, жаныбар лардын с езимдик аб а лын

көрг өзүү .

Фор ма . Дүйнөнүн пр едм еттик көп түрдүү лү гү ж ана а ларды
те гиздик те

ж ана

ок шош туг у
Таб игый

ж ана

түр лөрү .

форма лар .

фор ма сынын

Көлө м.

Кө лө мдүү

Фо рм а лардын

Жөнөкө й

г еом етрия лы к

форм а лар.

Форм а лардын

ө згөрү шү.

Буюм д ун

К өлө м

мейки ндик те

ко мпози ция лардын

Ыр га кты н

ча гы лдыруу.

буюм д ун мүн ө здөм өсүнө тийги зге н таас ири.

Силуэт .

жан а

көр көмдү гү .

те ги здик те .

Ыр га к

( Ритм ) .

түрлөрү ( тын ч, жай , тынчы жо к ж ана б аш ка лар ).

Ч ийиндерд ин
чи йиндин

мей киндик те

түс төрдүн ,

эмо цион а лдык

Ко мпо зици яда

так тард ын
үн

ыр га гы .

к ур амынд агы

элем енттердин

ырг агы

Сүрө т

ж ана

ырг ак тын

ролу.

аркы луу

к ый мылды

көр сөтүү . Д екора ти вдик -көр көм өнөрдө ри тмдин ө згө чө ро лу.
8 . Му з ыка
Муз ыка

адам

жа шоо су нда .

М узы канын туулуш у а д а мдын

М узык анын

таби гый аб а лы

б ула ктары .

к атар ы . К ур чап

тур г ан жа шоонун , жар атылы штын , ма анай лардын , с ези мдердин
ж ана ада м б а ла сынын мүнө зүнүн үнү .
Муз ыка нын негиз г и м ыйзам ченем дүүлү ктө рү .
М узык а лык

иск ус с твон ун

и нтонаци я лык -көркө м

мүнө зү.

Ин тонаци я - ада мдын ой лор ун , с е зимд ерин би лдирүү кар аж аты ,
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обонд уу

а б а лы .

М узы ка лык

жан а

к ептик

ин тон ация .

Ок шош тук тары ж ана айырм ачы лык тары.
Муз ыка нын

көр көм

таб ият ы.

М узы калык

дүйнөнүн

ин тона ция лык ба йлыгы . Өлкөнүн м узы ка лык жа шоос у жө нүндө
ж а лпы

түшүнүк .

ж аа ма ттары ,
ж аа ма ттар

бий

Балд ардын
жан а

(хор ,

ыр

ин с тр уме нта лдык

анс амб лд ери .

си мфони я лык ) .

жан а

Бе лг и лүү

хор

а тк ар ууч у

М узык а лык

те атр лар.

М узы ка лык конк ур стар жан а фе с тива лдар . Ба лдар үчү н м узы ка:
рад ио - жа на те ле пере дач а лар , вид еофи льмд ер , үн жа зуула р ы (CD,
DVD) . М узы канын түр лөрү: во ка лды к , ас пап тык, б ир ки ши үчүн,
хорд ук , ор ке стрлик . Ба лд ар , аял, эр ке к ыр үндөрү . Ба лдар , аял,
э рк ек , ара лаш хор лор у.
9 . Де не та рб ия ( ийкемдүү )
Де не та рб ия.

М ашы г уу

уч ур ун д а кырсык тарды а лдын а луу

э реж е лери: сабак орд ун уюш туруу, к ийи м - кеч ек, б ут кийи м жана
ж абд уула рды тандоо . Же ке гигие на эреж е лери .
Физ икал ык көнү гүүлөр . Фи зик а лык көнүгүү лөрдүн фи зик а лык
с апа ттардын

ө сү шүнө

көнү гүү лөрдүн
фи зи ка лык

жан а

с порттук

с апа ттарын

фи зик а лык

өнүгүүсү нө

та асир и,

техни кас ынын

не ги здери .

Негизги

өнүк түрүү

м енен

де не

тарбиянын

ба йланы шы . Нег изги физика лык с апа ттарын мүнө здөмө сү: күч ,
ы лда мдык , чыд ам кай лы к , и йке мдүү лүк ж ана тең с а лм ак туулук .
Өз

ал дынча

о юнда р

жа на

о юн - зоо ктор.

Кый мы лд уу

о юндард ы уюш тур уу ж а на ө ткөрүү (спор т а янтча ларында жана
с порттук за лд а) . Оюндардын эре же ле рин са ктоо.
Спортту к -де н соо лукту ч ыӊдоо ишм ер дүүлүг ү. Ден енин
туур а тур уш ун а ш ар т түзүү жа на д ене б улч уӊд арын , не ги зги
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фи зи ка лык

с апа ттарды

өнүк түрүү

үчүн

м аш ыг уу

а тк ар уу; к үн тар тибинде ден соо лук ту ч ыӊдоо
ч ара ларды

а тк ар уу;

( эр тең

фи зк ультм ин утка лар) .

Фи зик а лык

ар на лг ан

кө нүгүүлөр .

фи зик а лык

топ том ун

б о юн ча иш -

м ене нки
с ап а ттарды
Де м

а луун у

ма шыг уу,
өнү ктүрүүгө
ө нү ктүрүүг ө

ар на лг ан фи зик алык кө нүгүү лөр . Кө з үчүн көнүгүү лөр .
Ыла йыкт ашт ыр ып ф изи ка лык кал ыбына келт и рүү
Ийк емдүү лү ктү өнүк түрүү: б уттард ы чоюу; чоӊ к ада м м енен
ба с уу, о тур уп , с е кирип ба с уу; жар ты шп аг ат; г им на сти ка лык таяк ,
ар кан

м ен ен

к өнү гүүлөрдү н

кый мы лдар

ийк емдүү лү гү

топ то мдор у.

Ти зи лүү

өнүк түрүү

көнүгүү лөрүн

үчүн

ко лдон уу

м ен ен оюн тапш ырм алары , көңү л б ур уун у, к үч -к уб аттуул ук ту,
ш амд аг ай лык ты ж ана

координ аци яны өнүк түрүү гө көнү гүү лөр .

Коор динаци ян ы

өнүк түрүү :

жөнөк өй

тоскоо лд ук тардан

ө түү; гимн ас тик а лык о тур г уч та ба с уу, ж а лпак ги мна стика лык
ба каны нда

б ас уу; б елги ле нг ен оюн ка лыбын кар моо; көӊүл

б ур уун у к о тор уун у ө н үк түрүүчү о юнд ар , б ут, ко л, тулк у б ойдун
б улч уӊд арын эс а лдыр ууг а (о тур ган боюнча , тур ган жан а жа тк ан
бо юнч а); бир ко лдон экинч и ко лго топ ту ыр гы туу; бе лг илен ген
ба гы т боюнча ба сып , ч ур кап , с екирип ма кс атка сиг на л м енен
ж етүү .
Т у лку бойдун ту ура турпа тын ка л ып тан дыр уу : а лдын а ла
бер илге н турпа т м енен ба шына б уюм ко юп б утун ун уч у м е нен
ба с уу;

м узы ка

м ен ен

сти лдик

ба с уу

түрлөрү;

се зимд ерди

ба шк ар уу ү чүн түзө түүчү кө нүгүү лөр (б аш ты , ийинд и, жү лүндү
ба гы ттап кар моо ) ден енин турп атын кый мы л уч ур ун да туура
к армоо го ,

д ененин

аб а лын

ж ана
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ан ын

мүчө лөрүн

тур ууд а ,

о тур ууд а , ж атууд а

контро лдоо бо юнч а көнүг үүлөр ;

б улч уң

кор се тин бе ке мдөө үчүн к өнүгүүлөр .
Күч жө ндө мдүүл үк төрүн өнү ктүрүү : са лма ксы з к ыйм ылд уу
көнү гүү лөр
үй лөн гөн

(ө з

де не

топ тор ,

г ан те лд ер,

с а лм агын

100

г.

жо юу) ,

к ум

са лма к

са лын ган

м енен

(1

баш ты кча лар

кг

жана

г им на сти ка лык таяк тар ж ана чок мор лор) өнөк төш түн

к аршы лы гын

жо юу

( ж упт аш кан

м аш ыг уу) ;

ж аты п

көтөрү лүү

( ги мна сти ка лы к о тург уч та) .
Ба штын ,
ор унд а

б уттун ж ан а тулк у б ойд ун н ег изги а ба лы жан а бир

а ткары лууч у

к ы ймы лдары ,

ко лдор

м енен

де не

кы ймы лдар ын бут к ы йм ы лд арын а а йка лы штыр уу; б уюм дар м енен
( ги мна сти ка лы к тая ктар , же лектер , обр уч тар , чоӊ жан а
топтор ) ж ана б уюмд ар жок көнү гүүлөрдү н топ то мдор у.
Д ем а луу к өнү гүү лөрү:

кичине
.

ар к анд ай аба лд а туура д ем а луу,

о тур ууд а , тур ууда , жа тууд а; б уюм с уз

ма шы г уу уч ур ун д а терең

де м а луу; туур ап д ем а луу ( " г ү л жыты " , "бо тко ү йлө йм" , "ко лд у
жы лы туу " ж .б.), б асы п б ара жатка нда тыбы ш тарды ай тууд а дем
а луу, м ур д у мен ен дем а луу.
Тулк у

б ойд у

корр екци я лоо

ү чүн

туур а

к армоон у

көнүгүүлөр:

к а лыптандыр уу
г имн ас ти ка лык

ж а на

д уба лг а

жө лөнүп ж асоочу к ө нүгүү лөр (ко лдорд ун , б уттард ын ар к андай
кы ймы лдар ы, д уба лд ан б ашы м ен ен , ар ка сы мене н жы лмыш уу) ; ар
к анда й ко л кыйм ылд арын а ткарууд а тулк у б ойд у туур а к алыпта
к арм ап

тур уу; ,

ж аныбар лардын

б ас уус ун ,

ч ур коос ун

жа на

и штег ен адам дын кыймы лын туурооч у к ый мы л үлгү көнү гүү лөр (
" тү лкү б асык " , коро з

к ана т ", а юу ба сык ", "жы лкыдай б ашыӊ

кы ймы лда т" , " жар ык берүү чү ши ше лер мен ен ойнойб уз" , " мык
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к адап " , " а лма үз" "кир чай коо" ж .б .; ар

түрдүү д иам е трдеги

с енсор б ас ма топ тор ме нен көнү гүүлөр , (топ ко отур ган
түрдүү с та тик алык

кыймы лдард ы

бо юнч а

ко л кый мы лдары мен ен

ко ш тоо) ба шына ба шты к ко юп б уттун уч ун а тур уп , со гончо г уна
тая н уу; а ртка ийи лип да лы ж ана ич б улч уӊд арын б еке мдөө;
бүк тө лүү

ме нен

ар тк а

кыймы л
үчүн

бек емдөө
д енен и

ар

үчүн

көн үгүү лөр ;

о м урткасы н

бек емд етүү

тар апка

б ур ууч у

көнү гүү лөр ,

жам баш б е л, сан , бутта рдын тара мы штарын күчө түү

үчүн көнүгүү лөр.
М ай

там андыкты а лдын а луу жа на корр екция лоо бо юнч а

пр ак тика лы к көнү гүү лөр: о тург ан аб а лда ("чы гырык" , "оро к" ,
" тер е зе" ,

" шыба кчы ",

" же л

тег ирм ен" ,

"к ем е" ,

"б ас уу" ,

" ат",

" ма ма лак" ); отур ган аб а лда: там анды оңго ж ан а со лго а лма к с а лм ак ж ана бир уч урд а тег еретке н кый мылд ар;
м ен ен

тег ере тке н

кыйм ылд ар;

к ам сызд андыр уу

топту та маны
м е н ен

жип

бо юнч а а лды га к ада м ба с уу; там андын и чки жа на сырткы тарабы
м ен ен б ас уу; м ас са ж ки ле мч есинд е б ас уу.
Ж а лпы жан а майд а мотори каны өнүк түрүү ү чүн көнү гүү лөр:
ар түрдүү ди ам етрде ги топ тор ме нен ( того ло туу, өнө ктө ш менен
того ло туу) ; ор точо топ тор м ене н (о тур уп өнөк тө шкө ыргы туу,
өйдө ыр гы тып тос уу,

то пту д уб а лга ыргы туу) ; ки чине топтор

м ен ен (ко лдон ко лго с а луу, эк и ко лу м е нен топту ө й дө ыр гытуу,
д уб алга эки колдоп ырг ытып

по лго сек иртүү ж ана к армоо) ;

ж ум ш ак шары - 1 к г ( топ ту кө төрүп 30 сек унд көкүрөк жан а
ба шын а то кто туп к ар мап б асуу,
а лды га , артка бас уу) .
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то п ту карм ап оӊ го , со лго ,

К ыймы лд ардын так ты гын ж ана коорди наци ясын өнү ктүрүү
үчүн көнү гүүлөр: бир ка тар
түрдүү б агы ттарг а жүрүү;

ти лк ег е ж ана ко лонн аг а ти зи лүү; ар
д аярда лган чий инг е ба гыттап ч уркоо

( бардык тап шыр ма лар м уг а л и м м е нен бирг е и шке а шыры ла т);
э ки уд аа ла ш тактай ү стүндө ж арда м м енен б ас уу)
К ыймы л

көндү мдөрүн

ж ана

ы ктарын

өнүк түрүү

ү чүн

көнү гүү лөр . Тизи лүү ж ана сап тык ти зи лүү: " Ти зи л! " , " Түздө н" ,
" Ка кайып

тур" ,

" Эркин

тур " ,

" Алг а ,

ко манд а ларын а ткар уу; с ызы к м ен ен
с ызы к м енен

ко лон нада тур уп

а лга !" ,

ко лонна ны

" Ток то!"
ч ачыра туу;

с ун улг ан ко лго а лы стык ты

к армоо; б агы тты көр сөтүү мен ен со лго , оӊ го к айры луу;
Ба с уу, ч ур коо :

б утун ун уч у, со гончо г у м ен ен б ас уу; а р

к анда й те мп м ен ен: тез, ж ай; ба с уу м е нен ч ур коон у а лма штыр уу;
ар а лык ты са ктоо мен ен

жа й те мп те бас уу, ч уркоо; бир ка лыпта

м ам ычад а ч уркоо; арыш ч ур коо

3 X 10 м етр; ж огор к у с тар т;

жо горк у с тар т м ен ен 30 ме трг е ы лда мдык кка чур коо .
С екирүү: 180 ° ж ана 360 °к а ка йры луу
б уттап с ек ирүү;
түртү лүп

бир б уттап а лга с екирүү; эки б уту м ен ен

уз ун д ук ка с екирүү; 50 с м б ийик тик тен тер еӊдикк е

с екирүү; эки -ү ч к ада м
с екирүү;
с екирүү;

м е нен бир б уттап , эки

ка пталдап

а ттап

бир түр түлүү м ен ен узун д укк а

ги мна стика лы к

г / отур г уч ту б асып

о тург уч тан

с екирүү;

та яныч

менен

бир к ада м мене н

бийи кти кк е се кирүү .
Буюм дарды , топ ту ыргы туу, к ар моо, өткөрүп берүү : кичине
топту а лы ска «ийни нен б аш тан ашыры п » оӊ ( со л) ко лу м ене н
ыр гытуу; топ ту гори зон та лд уу

м акс а та ыргытуу ( ми ше нь г /

д уб алд а); топту тик м акс атка ыр гыту у; ч оӊ топту ум тул уу м е нен
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ыр гытуу, а н ы к ар моо; бир чоң топ ту бийи кти кке ыргы туу м е нен
ж ерг е с екир генде н кийин , аны к армоо; түбүнөн эки ко лу ме нен
э ки -экиде н бири -бири мен ен бир чоң то п ыргы туу ж а на тос уу,
с а лм агы 1 кг то лтур улг а н топ ту ар канд ай жо лдо р мен ен ыргы туу;
ар канд ай фор мад аг ы б уюм дарды 2 -3 - төн (ж е лек че ле р, та як тар ,
топтор ж .б .) бир уб ак та кө төрүү; б уюм дарды 20 ме тр ге чейинки
ар а лык ка б ерүү ж ана кө төрүү ( жый ма шар -1 кг , г / таяк тар , чоң
топтор ж.б .) .
Теӊ са лмак туул ук: б уюм мен ен г / отур г у ч та б асуу ( ж е ле кч е,
г / топ , г / таяк ); колун ун ар к анда й аб а лы
с то лун ан б ас уу; бир ти зе син бү гүп

м ен ен м енен г /

гимн ас тик а лык так та йда

ба с уу; г им нас тик а лык та ктайд а 15 -20 с м б уюм дард ы а ттап б ас уу;
г имн ас тик а лык так тайда ай ла н уу м е н ен б ас уу;
так тайда

ба с ууд а

жо луг уш ууд а

г и мна с тик а лык

айрылыш уу;

«К ороз»,

«Ч аба лак ей » көнү гүүлөрү н жерде ж асоо .
Жөрмө лөө , чы гуу, а с тын ан жөрм өлөө: г / д уба лг а төр т
а як тап жөр мө лөө ,

г /д уб алд ан үс түнөн сой лоп өтүү; ко лдоо

м ен ен ги мна стик а лык д уба лга

чы г уу,

а р канда й би йик тик кег и

тоскоо лд ук тарг а жөрмө лөө , чы гуу, а с тын ан жөрм өлөө
м од улд ар , г / так тай , обр уч тар ,
с ынак - тунне лге жөр мө лөө;

( ж ум шак

г / ар кан , та кта лар , ж .б.) ;

б уюм дарда н аттап өтүү: бло ктор дон,

к а зык тард ан , чоң топто рдон; ко лдор у м ене н ги м. д уб а лг а 1 -2
с ек унд асы лып тур уу;

5 -6

то скоо лд ук тан ө түү

бо юнч а

тап шырм а а ткаруу.
2 .1 .5 .
Тү зөтүү
ж ана

Ко рр екциялык ишт ин про г раммас ы
( Коррекц ия лык ) и ш

меди циналык

пс ихоло гия лы к -пед аго гик а лык

кар ажа ттардын ,
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АСБ

о к ууч ула рдын

п сихик алык жана фи зи ка лык өнү гү үүсүндө гү
оӊдоо го

же

ба саӊд а тууг а

б аг ытта лган

п сихо лог ия лык

м едицин а лык к ара жа ттардын с ис тем асы м енен
Тү зөтүү
тийиш :

ж ум уш тарынын про гра мм асы

АС Б

ок ууч ула рдын

ж ек е

ж ети шп ес тик терин

ж ана

жана

көр сөтү лгөн .
к амс ыз кы лууг а
(ж е)

өнү гүшүндө ж ети шпе сти ктери ме нен ш артта лган ,

психи ка лык
б елги лүү бир

би ли м а луу м ук та ждык тарын анык тоо .
Тү зөтүү ж ум уш тарынын при нцип тери:
ок ууч ун ун к ыз ык чылык тарын ын ар тыкч ыл ык при нциби , ар
бир ок ууч ун ун ж ек ече о к уу м ук тажды ктарын эск е а луу м е нен аны
өнүк түрүү гө жарда м берүү гө арна лган уюмд ун кы зм аткер леринин
м ам илеси н аныктай т.
си с тема лу ул ук
э ле мен ттеринин

при нциби

би римди гин

түзөтүү чү

-

ка мсы з

ок утуун ун

кы ла т:

б ардык

м ак са ттары

жан а

м илде ттери , ба гы ттары ж ана ма зм ун у, түр лөрү, ык ма лары ж ана
уюш тур уу те хник а лары , к аты ш ууч ула р дын өз ара и шк е а шыр уу.
үзгү л түк с үздү к

при нциби ,

ө згөрүү лөрүн эск е а луу м е н ен,

ок ууч ула рдын

ин сандык

ок утуу п роц есс инин

уба гында

корр екци я лык иш ти жү зө гө аш ыр уун у к а м сы з кыла т.
вариа ти вдүү лүк
м ук тажды ктарын

при нциби ,

ж ана

ок ууч ула рдын

псих офи зи ка лык

би ли м

а луу

же ти шпе сти ктеринин

м үмкүн чү лүк төрүн эс ке а луу м е не н, о к ууч ула р га түзө түүчү и ш тин
ө згөрү лмө програ мм а ларын тү зүүнү к ам тый т.
Пси холо гиял ык -пе даго гикал ык
каража ттар дын
м илде ттерди

бирим диги нин

ко мп ле кс түү

жа на
принци би ,

ч ечүү
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иш ине

м едици нал ык
түзө түүчү -ок утуу
психо ло гия лык -

п еда гоги ка лык ж ана м едицин а лык бө лүмдү н ади стеринин өз ара
ар ак етте шүүсү н к ам сы з кы лууч у принцип .
үй -бүлө м ен ен кызма тта шу у при нциби корр екция лы к иш тин
м аа ни лүү

мү чөсү

ка тары

үй - бүлө нү

таан ууг а

ба лд арды өнүк түрүү ж ан а а ларды коо мго

н еги зд елген ,

ий ги лик түү кош уу

ж ара янына о луттуу та а сирин тий гизе т.
АС Б

ок ууч ула р га

ба скы чында гы

ж а лпы

түзө түүчү

б аш та лгыч

иш тин

би ли м

прогр ам ма сы

анын

берүү
не ги зги

м а зм ун ун ча гы лдыр ууч у, ө з ар а ба гы ттарды к амтыйт:
Диаг нос тика л ык и ш ЖББ БЫ ББПтын м а зм ун ун ө здөш түрүү
үчүн ж агы мд уу ш ар ттарды тү зүү м акс а тында , АС Б ок ууч улардын
бе лги лүү

бир

ок уу

м ук тажды ктарын

п сихо логи ялы к -п еда гоги ка лык

жан а

ан ык тоо

мед ицин а лык

үчүн

тек шерүү ,

та анып - би лүү чөйрө сүнүн өнү ктүрүү ж ана би лим берүү м азм ун ун
ө здөш түрүүдө гү ө згө чө кыйын чы лык тар ын, жана
м үмкүн чү лүк төрүн

ж еӊүүнү ,өнү гүү

жан а

п отенциа лдык

де н

соо луг ун ун

ө згө чө лүк төрүн а нык тоон у ка мсы з кы ла т.
Корр екци ял ык -өн үк түрүүчү
п сихофи зик а лык
өнү гүүсүн

өнүгүү нүн

ж ан а

би лим

иш

АСБ

же ти шси зди гин ,
берүү

ма зм ун ун

ок ууч ула рдын
же ке

ин сандык

ө здөш түрүүгө

кө мөк төшүү чү иш -ч ара ларды уюш тур уун у к а м сыз кы ла т.
К еӊ еш иши АС Б о к ууч ула рд ы ЖББ БЫББПты ө здө штүрүүдө
а тайын ко штоо нун ыр аа ттуул уг ун , б алд ар ж ана үй -бү лөлөр м енен
и штег ен ади стерди ок ууч ула р
өнү к түрүүнүн
ш ар ттарды

ар

үчүн ок утуун ун , тарбия лоон ун ,

канд ай

психо ло гия лы к -п еда гоги калык

и шке ашыр уун у к а мс ыз к ыла т.
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Маал ыма ттык -агар тууч у и ш АС Б ок ууч ула р ды о к утуу ж а на
тарби я берүүнүн и шинин өзгөчө лүк төрүнө , м уга ли мдерд ин ж ана
к урд аш тар ы

ме нен

өз

ара

а рак е ттенүү

ө зг өчө лүк төрүнө

ба йланы шка н ма се ле лер бо юн ча м уг а ли мдер ж ана а та -эн е лерг е
түшүндүрүү и ш -ч ара ларын иш ке а шыр уун у к а м тый т.
Кор рекц ия лык
жүрү шүндө

и шк е

( тү зө түүчү)
а шыры ла т,

иш

ок уу

о к уу п ла нынын

тарби я

ишин

пр едм еттерин

и зи лдөөдө , а тайын к ур с тарды ок утууд а жан а же ке че с аба ктарда
и шке ашыры лат.
Тү зөтүү чү иш тин прогр ам ма сын иш ке а шыр уун ун не ги зги
м еха низмдери бо луп

уюмд ун ади стеринин

оп ти ма лд уу тү зү лгөн

ар ак етте нишүү , би лим б ерүү жара янын а ар тарап туу, с ис те ма луу
түрдө ко лдоо көрсө түү , социа лдык өнөк төш түк, уюм д ун тышкы
ре с урс тар

мене н

ке сип тик

к аты ш уус ун

( коомд ун

ба шк а

ин сти туттары м ен ен уюмдар ) бо лжо лдой т.
Тү зөтүү и штеринин про гра мм асы барды к ок утуу жы лд арында
и ште лип чыг а т, ок ууч ула р дын а ны ө здө штүрүү

жыйын тык тары ,

ч ейре кте бир жо лу про гра мм аны кайр а к арап чы г уу ж е т а ктоо
үчүн н еги з бо луп с ана лат.
Аути зм

ме нен

оор уг ан

б а лдар дын

о луттуу

ү лү шүнө

ц енза лык би ли м берүү көр сө түлгө н, " ак аде миялык " компон енти
бо юнч а к урд аштары

мен ен бир ге ,

ошо л эле к а ленд ардык

м өөнөттө , а лар м ен ен чог уу бир чөйрөдө би ли м а ла а лы ша т.
Инк лю зия

п сихик алык

с а лыш тыр ма луу
ок ууч ула р га

норм алд уу

м ак са ттуу ж ан а

жа на

кеп

де ӊг ээлге

ө нүг үүсү
ээ

болгон

жа гынан
АС Б

ба ланы ба лд ар тоб ун а ылайык туу
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м ек те пке

ч ейин

д а ярдоо тажрыйб асы бар бо лсо

оп тим а лдуу

бо луп эс епте ле т.
Ош ен тс е д а , жо горк у а кы л- эс жөндө мгө
ин клюзия

ш артынд а

ө здөш түрүү

ба шта лгыч

ү чүн ,

мынд ай

б илим

ба лд ар

ээ

бо лсо д а,

б ерүүнү

ий ги лик түү

ө з гөчө

б илим

б ерүү

му кта ждыктарын камс ыз кылуучу с ист емалуу психо лог иял ык пе да гог икал ык жа на у юшту руучу лук кол доо го му кта ж.
Аути зм мен ен ж аб ырк аг ан ок ууч ула р м ен ен тү зөтүү чү и ш
про гра мм асын

ка лып та ндыр ууч у

н е гизги

прин циптер и

төмөн кү лөр бо луп с ана лат:
 К лас ста
ж ек ече

ок утуу к ы рдаа лын а б аланы
ө лчөм дүү

ий ги лик түү

ж ан а

кир ги зүү:
абда н

жайлуу

акырынды к м енен ,

саб ак тар
с е зип

м ен ен

б аш таг анда ,

ба штап ,
толук

ин клюзия га чейин .
 Ба арлаш уу

к өндү мдөрүн

көндү мдөрдү ,

жа на

м уг а лим дин

коо мд ук

тур м уш тук

тап шыр ма ларын

жана

көр сөтмө лөрүн к абы л а луу м ен ен бо луп ж атк ан нер се лер ге
ба гы т

а луун у

өнүк түрүү

к атаа лды к пай да бо лс о,

м ене н

тьюторд ун

б ай ланы шкан

м асе ле лерд е

ө лчөмдүү ж ана уб ак ты луу

ж арда мы кер ек .
 ок утуу ж ү рүм -тур ум ун к а лып тандыр ууд а к ыйынч ылы ктарг а
ба йланы штуу,

АС Б б а ла окут уун ун б аш тапк ы этап тарында

ш айк еш би ли м жүрү м - түрүм ун ок шош тур уу, м а к тоо
пи кир лерди к абы л а лууг а үйрөтүү
ба лд ардын

тобун д а)

мен ен

ко ш умч а

жан а сын -

үчү н м уга ли м (ж ек е же
ж ум уш

м ен ен

кам сы з

кы луу, б ай ла ныш жүр гүзүү жөндө мү мен ен жөн гө с а лыны шы
к ере к;
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 ж ек ече көрсө тмө лөрдөн акырынд ап
ө түү

ж а лпы көрсө тмө лөргө

зары лды гы, ок ууч уг а ж арда м уюш туруу ж е тки ли ктүү

бо лго ндой
 бо луп

ор ун тандоо го өзгөчө ма ани берүү;
ж а тка н

н ерс е лерди

и шм ердигин ую ш тур уу ү чүн
уб а кы тты к - мей кинди к
м ек те пте ө ткөрг өн

түшүнүү

жана

таяны ч бо луу

тү зү лүшүн ,

жан а

өз

а лдынч а

ү чүн , саб а к тардын
б а ла нын

бү түндөй

уб акы тын та к ж ана ма зм ун д уу та р тип те

бо луш ун ун АС Б ба ла үчүн м аани си;
 ж аңы о к уу м а тери алд арын өздөш түрүү сүн
ж ек е

ок утуу

с аба ктардын

жа на

кө зө мөлдөө үчүн

н еги зги

прогр ам ма ны

ө здөш түрүүсү н к ам сы з кы луу ү чүн жек еч е тү зө түү жард амды н
зары лды гы .
Аути зм

мен ен ж абырк аг ан

б а ланы ин к люзия шар тында

ий ги лик түү ок утуу ү чүн ж ек ече м ам иле кы луун у та лап кы ла т.
Аути зм м енен орно туу к ла сс таш тарыбы з б а ланы тарк атуу.
а йкын жүрү ш үчүн , ө з көз кар ашы м ене н аг а боор көр сөтүү .
АС Б

ба ланын

ба ш та лгыч

ме ктеп те

ок утуу

проц ес синде

м уг а ли мдер и ж ан а к лас сташ тары , үй -бү лө жан а м е ктеп ме нен өз
ар а

оп ти ма лдаш тыр уу

б а ла ны

п сихо лог ия лык

ко штоо

м енен

ко лдоо го а лын ууг а тийиш .
АС Б

ба ла ны инк люзия шарт ында

ок утуун ун м илд е ттү

ш ар ты бо луп , анын өзгөчө би ли м берүү м ук тажды ктарына жооп
берүү чү си стема луу а та йын кө мөк көрсө түү болуп с ана лат.
2 .2 . У нивер салдуу

о куу кыйм ыл дар ын кал ыпта ндыруу

про г раммас ы
Уни верс алд уу

о к уу

к ыйм ылд арын

к алып тандыр уу

про гра мм асы ок утуу ж а на саба ктан тыш каркы иш -чар а лардын
бү түндөй проце сс инде и шке ашыры ла т.
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Ж а лпы

би ли м

кы ймы лдар ын

б ерүү

процес синд е

к а лып тандыр уу

ба ардык

уни верс а лд уу

о к уу

с аба ктарды

ж ана

корр екци я лык -өнүк түрүүчү к урс тарды өздө ш түрүү проц ес синде,
жү зө г ө ашыры лат.
Ба шта лгы ч
ок ууч ула рд а

би ли м

берүүнүн

ба скы чында

АСБ

ба лдардын

уни вер са лд уу о куу к ы ймы лд арынын ка лып танышы

ба ш та лгыч м ек те пте ок утуун ун а як тоос ун ла анык та лы шы к ерек .
Уни верс алд уу

о к уу

к ыйм ылд арын

к алып тандыр уу

про гра мм асы ж алпы би лим б ерүү прогр ам ма сы бо юнч а ба шталгыч
би ли м берүүнү н ы лайык та шы лга н

бо лжо лд уу про гра мм асынын

н еги зинд е АС Б ок ууч ула рдын би лим а луу м ук тажды ктарынын
с пециф ика сын эс ке а луу м е н ен

У юм тар абын ан өз а лдынча

и ште лип чы га т.
2 .3. У юшту руу бөлү гү
2 .3 .1 . О куу пла ны
Ок уу п ланы пред ме ттик ай ма ктар бо юнч а баш та лгыч ж а лпы
би ли м б ерүүнүн М а м ле ке тти к би ли м б ерүү ста ндар тына туур а
к е ле т.
2 .3 .2 . АСБ

окуучул ар

үчүн ба штал гыч б ил им бе рүү нүн

бол жо лдуу

ыла йыкта шылган

жал пы

б ил им

бе рүүчү

про г рамма ны ишке а шыруу ша рттар дын с исте мас ы.
Ка дрдык шартта р
Ба шта лгы ч ж а лпы би лим берүү чү уюмда АС Б окууч ула р үчүн
БЖ ББ БЫЖ ББПты иш ке а шырг ан пед аго гик алы к кы зма тк ерлердин
ар бир кызма т орд у бо юнч а ке сип тик д еңг ээли тийиш түү кы змат
ор унд арынын

ква лиф икац ия лык мүнө здө мөлөрүнө жооп бери ши

к ере к.
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Тү зөтүү чү ишинин п ро гра мм ас ын и шк е ашырып
п еда гогдор

(вари ан т

8 .1 .)

м а г ис тр/

жа тк ан

бак а ла врдын

к валифик ация сын/ д араж асын а ээ бо луш у к ерек .
К ара лат: «Педа го гика » б агы ты бо юнч а бак а ла вр лар атайын
п еда гоги ка ,
про гра мм а

клини ка лык
боюнч а

психо лог ия

би ли м и

бо луш

жаа тынд а
кер ек

м аг ис трдик

же ,

«Атайын

( деф ек то логи ялык ) би ли м » адис ти ги бо юн ча би ли мг е ээ бо луш у
к ере к;
Не ги зги про грам ма ны и шк е ашырып ж ат кан Пед аго гик а лык
кы зма тк ерлер - ти еш елүү кы зм а т бо юнч а орто ж ана жо горк у
к есип ти к п еда го гика лы к би лим

( тие ше лүү профи ль бо юнча )

да ярдыгы мен ен бирг е бе лги ленг ен ү лгүдө гү инк люзи вдик би ли м
берүү ж аа тынд а

адис тик терин жогор ула туу б о юнч а до к ум енти

бо луш у к ер ек .
8 .1 . вар иан ты бо юнч а АСБо к ууч ула рды о к утууда ть юто рду н
бо луш у за ры л. Анын
бо юнч а

би ли м

д еӊг ээли «Педа го гика » ба гыты

б ака ла вр д ара жа сынан/ ква лифик ацияс ынан же атайын

ор то пед аго гик алык би ли мден тө мөн бо лбо ш у кер ек .
Фина нсылык

ша рттар

К аржы лы к ка мсы здоо АС Бүчүн БЖ ББ БЫЖ ББПтын ар бир
вари ан тына анык та лган м атериа лды к - тех ника лык ж ана кадрдык
ш ар ттардын ө згөчө лү гүнө ы лайык ке лүүгө тийиш .
М ам лек еттик кызм ат мен ен к амс ыз кылуу б о юнч а ч ене мдик
ук ук тук ч ыг ымдард ы анык тоо:
В ари ант 3 .1 . АС Б ок ууч у
бо юнч а

чек төө

ж ок ,

д ен соо луг ун ун мүм күнчү лү ктөрү

к урда штар ынын
2214

чөйрөсүндө

ошо л

эле

м өөнөттө и нк люзивд ик би ли м а ла т д еп бо ж о молдоо го бо лот.
АС Бүчү н

ата йын

ы ла йык та штырылг ан

би ли м

берүү

ба шта лгыч

би ли м

м ук тажды ктарына
б ерүүнүн

бо лжо лд уу

ы ла йык та штырылг ан ж а лпы би ли м б ерүүчү пр огра мм а к ара лы шы
к ере к, а л

програ мм аны и шк е аш ыр уу б о юнч а ый гары м ук ук туу

м ам лек еттик кызм аттар ды к а мсы з кы луу ү чү н, АС Бүчү н БЖ ББ
БЫЖ ББПты

и шке а шыр уун ун жүрүшүндө

с тр ук тур асын а

корр екци я лык

түрдө кирг изүү

п рог рам манын

и штин прогр ам ма сын

ми лде ттүү

адис тердин а тайын са па ттуу тү зү мүн талап

кы лат;
М ам лек еттик кы зм ат м енен ка мсы з кы луу б о юнч а де н соолук
м үмкүн чү лүгү ч ек те лген
к ам сы здоон у

б ир

о к ууч у

ү чүн

Кар жы лык

аны ктоодо жо горуд а көрсө тү лгөн ок утуу ш а рттары

э с ке а лын ууг а тийи ш .
К аржы лоо

БЖ ББ БЫЖББПты

иш ке а шыр уу ү чүн ада мдык,

м а тери а лдык - техни ка лык жак тан кам сы з кы луу ш ар ттары С ан ЭжН
ы ла йык аян ттагы к лас с ү чүн талап тарына ылайык ПМ ПК лардын ,
М С ЭК тин , же кеч е өнүк түрүү п ла нын эск е а луу м ен ен эсеп те лет.
Ош ен тип , д ен соо лук мүм күнчү лү гү че кте лге н о к ууч ула р
үчүн

БЖББ

БЫ ЖББПты

и шк е

а шыр уун ун

ж үрү шүндө

б узул уула ры жок ар бир ок ууч ун у к ар жы лоого к ара ганд а жогору
бо луш у м үм күн .
Мат ериал дык -т ехни кал ык шарт т ар
Би лим берүү уюм у С та ндар тты н та лап тарын а ы ла йык б ардык
пр едм еттик

айм ак тард ы,

анын

и чинде

тү зө түү -өнү ктүрүү чү

а йм ак тарды , о шондой эле с абак та н тышк аркы и шм ердүү лүк тү
м а тери а лдык - т ехни ка лык

к ам сы здоо
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ү чүн

кур уу

эр е же лерине

ж ана чен емд ерин е, са нитардык -г иги ена лы к норм а лар га жан а өрт
кооп с узд уг ун ун та ла птарына жооп бери ши к ерек .
АС Бүчү н БЖ ББ БЫЖ ББПты иш ке ашыр уу ү чүн м а тери а лдык техни ка лык ш ар ттар б ул к а тег орияда гы о к ууч ула рдын атайы н
би ли м б ерүү м ук та ждык тарын а жооп бе рүүсү зар ыл, б ул

ок уу

ж ара янын уюш тур ууг а ; м ейкиндик ти уюш тур ууг а ; ок утуу ү чүн
ре жимди уюш тур ууг а ; о к ууч ун ун ж ум уш орд ун

уюш тур ууга;

ок уу к и теп терин е, о к уу к ур а лдар ына , ок уу м а териа лда ры жан а
көр сөтмө к ур а лдар га

а тайын

м үнө здүү талап тарды ко юуну

ш ар ттайт.
М аа лы ма ттык

к ам сы здоо

АСБ

ок ууч ула р га

ин к люзи вди к

би ли м б ерүүнүн норм ативди к - ук ук тук б а за сын ж ана би ли м б ерүү
проц ес синин

ка ты ш ууч ула ры нын

м аа лым а ттык

бай ланышын

к ам ты шы зары л. АС Б ок ууч ула р г а инк люзи вдик би л и м б ерүү иш ар ак еттер дин координ ация сын та лап кы ла т.

5 .1 . Тү шүн дү рмө ка т
К ебинде оор бузу луу лар ы (КОБ) б ар

о куучу лар ү чүн

жалпы билим берүү прогр аммасы бо юнча башталг ыч б и лим
берүүнүн

ылайыкташылган

бо лжо лдуу

кебинде оор бузу луу лар ы (К ОБ) б ар
жаш курак ж ана типо логия лык
билим бер үү

прогр аммасы

о куу чу лар дын

-бу л

жекече,

өзгөчө лү ктөрүн , о .э. атайын

муктаж дыктар ын эске алуу менен, бузу луу ларын

ко ррекция лоо ну

ж ана

социалд ык

адаптацияны

кам сыз

кылуу чу ылайыкташтыр ылг ан билим берүү нүн пр ограмм асы.
Ден -соо лук

мүм күнчү лүгү

чектелген

о куучу лар дын

жалпы

билим б ерүү прогр аммасы боюнча б ашталг ыч билим бер үүнү н
ылайыкташылг ан бо лжо лдуу прогр аммасы
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(м ынд ан ары - БЖБ

БЫ ББП)

ден -

окуучу лард ын
берүү

соо лугунун

башталг ыч

станд артынын

инклюзия идеялар ы
тараб ынан

мүмкүнчү лүгү

билим

берүү

талаптар ына

м амлекеттик

ылайык

бо юнча иштеген

бо лжо лдуу

(К ОБ)

бар

(м ынд ан ар ы ББУ )

ж ана

билим б ерүү

окуу чу лар

пр огр аммасынын

билим

түзү лгө н

боюнча башталг ыч билим берүү нүн

бу зу луу лар ы

чектелген

ү чүн

негизинд е,

у юму

кебинде оор

ылайыкташылг ан

билим

берүү

у юму

тараб ын ан өз алд ынча иштелип чыгат ж ана

бекитилет.
К ебинде
БББ

о ор бу зу луу лар ы (КОБ) б ар

ЖЫ ББП

б илим

берү үнүн

о куучу лар

мазмуну н,

ү чүн

кү тү лүүчү

натыйж алард ы, жана ишке ашыруу шарттар ын К ырг ызстандын
жалпы б илим берү ү системасы үчү н

аныктайт.

Кеби нд е

бу зу луу лар ы (КОБ) б ар окуу чу лар үчү н БББ ЖЫ ББП

оор

ө зүнүн

өзгөчө лү ктөр үнө ээ, жана жалпы билим б ерүү менен бирге
түзө түү баг ыттаг ы маселелерди чечүү нү
БББ ЖЫ ББП

балд ард ын негизги кемчилиги өзгө чө лүктөрүн

эске алуу менен куру лга н, жана
аспектилерин

кам сыз кылат.

камтыйт,

тилг е о кутуу нун ар түрдүү

негизинен,

кырг ыз/ор ус

сабактар ынын пр ограмм асында, чаг ылд ыр ылат:
сү йлөө;

(эне)

тил

с өз өстүр үү;

сабаттуу лукка о кутуу; фонетика; грам матика; ту ура

жазуу; о куу жана с өз өстүрүү .
Сү йлөө

ишинин

системалуу иши
максаттар ын

ар

кандай

аспектилерин

тү зүү

бо юнча

бир максатты к өзд өйт - жалпы билим б ерүү

ишке

ашыруу

менен

бир ге

сүйлө ө

пато ло гия

кө рүнү штөр үн жо юу .
Сө з

ө стүрүү бо юнча сабактарынд а

кептин лексикалык жана

гр амматикалык тү зү лү шүнүн калыптанд ы руу
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бо юнча атайын

сү йлөө түзө түүчү иши

каралг ан. Ошо л эле у чурда массалык

мектеп программасына ылайык, б алдард ы айлана ч өйрө менен
тааныштыр уу

жана

пр едметтик

түшү нүктөрү н

өнүктүрүү

бо юнча иштер каралг ан.
Ден

соо лугунун

мүм күнчү лүктөрү

чектелүү

мам лекеттик билим б ерүү стандартынд а
оор

бузу луу лар ы

(К ОБ)

ылайык БББ ЖЫ ББП
1 ) 5.1. ва риан т окутуу ну

сунушталган кеб инде

окуу чу лард ын

бө лүнү шүнө

2 -вар иа нт менен көр сө тү лгөн .

К ебинде

ая ктаган

мүм күнчү лүгү

бар

окуу чу ла рдын

бо юнча

оор бузу лу усу (К ОБ) бар

у чурга

карата

чектөө лөрү

ден -

бо лб огон

о куучу

соо лугунун
о куучу лардын

жетишкендиктерине тийиштүү , алард ын чө йрөсү ндө ошо л эле
мөө нөттө

алат деп бо лжо лдойт. БББ ЖЫ ББПты

ө зд өштүрүү

мөө нөтү - 4 ж ыл.
2 ) 5 .2 . вариан т - бу л топтогу окуучу лард ы н башталг ыч жа лпы
билими, оку тууну
мүм күнчү лүгү

аяктаган у чурга кар ата ден - со олугунун

бо юнча

чектөө лөрү

бо лб огон

о куучу лардын

жетишкендиктерине туура келбейт, б илимд и про ло нгация ланган
(узартылг ан)

оку у

мөөнө ттөрү ндө

алат

Мектепке чейи нки д аярдоодон ө тпө гөн ,

деп

бо лжо лдо йт.

жана

ө нүгүүсү

бо юнча 1 -класстын прогр аммасын ө зд ө штүр үүгө

д аяр эм ес

кебинде

оор бу зу луу лар ы (КОБ) б ар

окуучу лар

үчү н

1-

ко шум ча класс у юштуру лат. өнүктү рүү программалар ын д аяр
эмес. Окутуу

мөө нөтү н тандоо (1 -ко шумча классты кир гизүү

менен).
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5 .3 . КЕБИНДЕ

ООР

ОКУУЧУЛАР
БЕРҮҮ

БУЗУЛУУЛАРЫ

(КОБ)

БАР

ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН Ж АЛПЫ БИЛИМ

ПРОГРАММАСЫ

БИЛИМ

БОЮНЧА

БЕРҮҮНҮН

ЫЛАЙЫКТ АШЫЛГАН

БОЛЖ ОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ
К ебинде оор

бу зу луу лар ы

БАШТ АЛГЫЧ

(К ОБ)

(В АРИАНТ 5 . 1 .)
бар

о куу чу лар

ү чүн

жалпы билим берүү прогр аммасы бо юнча башталг ыч б и лим
берүүнүн

ылайыкташылган

бо лжо лдуу

кебинде оор бузу луу лар ы (К ОБ) б ар
жаш курак ж ана типо логия лык
билим бер үү

прогр аммасы

о куу чу лар дын

-бу л

жекече,

өзгөчө лү ктөрүн, о .э. атайын

муктаж дыктар ын эске алуу ме нен, бузу луу ларын

ко ррекция лоо ну

ж ана

социалд ык

адаптацияны

кам сыз

кылуу чу ылайыкташтыр ылг ан билим берүү нүн пр ограмм асы.
5 .1 . ва риан ты дай ын да ла т:
- кептин

фонетикалык -фонем атикалык

же

фонетика лык

жетишпестиги бар о куучу лар ү чүн (мындан ар ы –ФФ Ж ж ана
Ф Ж)- д ислалия ,

д изар трия нын жеңил деңгээли, кекечтик,

рино лалия;
- кептин жалпы жетишпестиги бар о куучу лар ү чүн (м ындан
ар ы –К ЖЖ)- III кепти к деңгээлдег и өнү гүүгө
окуучу лар, кептин ж алпы жетишпестиги

ээ бо лгон

өтө көрсөтү лбөгөн

(м ынд ан ар ы КЖЖӨК ) I V кептик д еңг ээлд еги ө нүгүүг ө ээ
бо лг он, кептин баард ык ком оненттери бузу лган

оку учу лар

ү чүн;
- окуу жана жазуусу бузу лг ан окуу чу лар үчүн.
Кеб ин де

оо р

б узулуу лары

(КОБ)

бар

п сихо логи ялык -п еда го гика лык мү нөз дө мө :
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о куу чуларга

ФФ Ж жана Ф Ж бар

б алдард ын фо немалард ы каб ыл алуу ж ана

тыб ыш айтуу кемчиликтеринин

натыйжасынд а эне тилинде

сү йлөө систем асынын калыптану усуну н
у чурда

ичке

аку стикалык -артику ляция лык

айырмаланган
алуу сун

бузулуу лары бар . Бул

тыб ыштард ы

артику ля ция лоо

калыптандыруунун

тыб ыштын

жоктугу ,

белгилер и
жана

бү тпөгөнд үгү

тыбышты

менен
кабыл

белгиленет:

алм аштыр уу

(адатта,

ар тику ляциясы жө нөкөй тыб ыштард ын), бурмалап ай туу окуу
(эне тилд е тыб ыштык

систем асынын ченемд ерине шайкеш

келбейт).
Фо нематикалык ж етишпестиктин аныктоо чу б елг иси бо луп
тыб ыштард ы айырм алоого жөнд өмдүү лүктүн төмөндү гү бо луп
эсептелет,
таасирин

бул тыбыштык анализд ин
тийгизет.

фонетикалык

Ф онематикалык

жаг ынын

калыптануу суна терс
жетишпестик

калыптануусуну н

кептин

бу зу луусу

м енен

мү нөздө лө т (тыб ыштард ын бурмаланышы, сө здөрдү н тыб ыштык
түзүмү нүн бу зу лу шу , про содикалык бу зу луу лар ), ж е кептин
фонетикалык

ку рам ынын

калыпт ануусунун бу зу луусу
тыб ыштык

түзү лүшү )

ку рдаштарына
туту шат,

айр ым

( тыб ыш айтуу

б елгиленет.

караганда

ко мпоненттер инин

кептик

Мындай

м атериалд ы

жигер дүү кептик ишмердик

жана сө здүн
окуу чу лар
начар

эске

менен байланышкан

тапшырмалард ы кө птөгө н каталар м енен аткарышат.
К ЖЖ,

К ЖЖӨК

б ар

окуу чу лар

тил

систем асынын

лексикалык -гр амм атикалык жана фонетикалык -фо нематика лык
ко мпоненттер инин
окуучу лард ын

өнүкпө гөндүг ү менен мүнөздө лөт. М ындай

тыб ыш

айтуусу нда
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бузу луу лар

жоо ко

эсе.

Сө здүн тыб ыштык тү зүмүнү н бу зу луу лар ы
жана

сө здөрдүн

бурм алоодо

д еңг ээлинде

көрү нөт.

Бу л

жек е муунд ардын

тыб ыштык

сү йлөөнү н

то лтуру лу шун

д ааналыг ы,

кептин

кө ркөмдү гү , д икция нын та ктыгынын ж етишсиздигин б елгилейт,
жана

тыб ыштард ы

кылуу нун

кабыл

ж етишсиз

кө рсөтүп турат.

алуу

менен

фонем алард ы

калыптанышынын

төмөн

Окуучу ларда кептин

пайда

д еңг ээлин

м аанилик жагында

айр ым бузу луулар бар экенд иги байкалат. Лексикалык каталар
мааниси

жаг ынан,

ж агдайы

жаг ынан

окшо ш

алм аштыруу өзгө чө лүктөрүн аралаштыруу
Бу л

окуучу ла р,

айр ыкча,

абстрактуу

сөздөрдү

менен көрсө тү лө т.

маанид еги

сөздөрдүн

матер иалдар ындагы, сино нимд ик жана антонимдик мамилелерди
түзүүдө кыйынчылыктарга кездешишет.
К ептин
ку руунун

лексикалык
өзгө чө

курам ынын

ко лдону лг ан, жыштыг ы

аз

сө здөрдү

ту ура кур уп,

чыгуу
сапатына

сейрек

өндүрүү дө кыйналат.

сөз куруу процессинин мү чө лөрдү пайд алану усу

бу зу лганд ыг ына байланыштуу тектеш сө здөрдү
алард ын

сөз

каталары менен көрү нө т. Алар кептик

тажр ыйб ада көп ко лдону лг ан, сөздөрдү
Нег изинен

ж етишсизд иги

топтоштуруу,

ку рам ын талдоо көндүмдөрү н өз уб аг ында иштеп
андан кийин эне тилинин пр ограммасын өздө штү рүү
терс

таасирин

тийгизет.

караж аттар ын түзүү жетишсиз деңгээли

Тилдин

лексика лык

кайм ана м аанидеги

сө здөрү , накыл сөздөрд ү тү шүнүү жана пайдаланууд а өзгөчө
айкын көрү нөт.
сө здүн

К ептин гр амматикалык көркө мдөө жаг ында

г рамматикалык

каталарга кездешишет.
со юздар

менен

түр лөрү н

пайдаланууд а

Окуу чу лар ү чүн өзгө чө

сүйлөмдөрдү
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до лбоор лоодо

ж алпы
татаалд ык
кездешет,

натыйж ада бу л маанисин алмаштыруу , ө згөр түү

менен

кө рүнө т.
Бу л о куучу лард ын кеб инин
караж аттар ы
үзгү лтү гү

б ар

лексикалык -грам матика лык

ар канд ай калыптанган. Бир жаг ынан алганда,
бир

нече

жаг ынан

туруктуу

байкалат.

Айырм алоочу

каталар

каталар ,

бо лу шу

айр ыкча

ө згөчө лүгү

өз

мүмкү н,

экинчи

алд ынча

кепте

байл аныштуу

кептеги

лог икалык ырааттуу лу ктун бу зу луу су , майда -чүйдө нер селерге
тыгылып,

маанилүү окуя ларды

сүр өт, бир катар
эпизоддорду
темад аг ы

сүрө ттөр

ө ткө рүп, берилген

тема,

бо юнча аңг еме түзүүдө айрым

кайталоосу менен мү нөздө лөт.

Ар

кандай

чыга рм ачыл элементтери менен аңгем е тү зүүдө ,

жашоо сунд аг ы

өз

окуя лар жө нүнд ө айтып жатканда, нег изинен,

жө нөкөй м аалыматту у лугу аз сүйлө мдөр ко лдону лат.
Окуу чу лар дын

о озеки кеб инин бузу луу лар ы менен катар

эле туру ктуу , кайталанып көрсө тү лгөн о куу жана ж азууну н
түрдүү

б узу луу лар ы

белг иленет,

алард ын

механизми менен оку у ж ана жазу у иштерин
жог орку психикалык функция лар дын

пайда

ар

бо луу

камсыз кылуу чу ,

жетишсиз калыптануусу

менен шар тталган.
5 .2 .1 . Кеб ин де
жа лп ы

оо р бузу луулары (КОБ) ба р окуу чу ла рдын

б а шта лгыч

б или м

б ер үүнүн

б олжо лдуу

ылай ык та штырылган жа лп ы б или м бер үүнүн п рогра мма сын
өз дө штү рүүс ү нүн
Кебинд е

кү түлгөн на тый жа ла ры

оор бу зу луу лар ы (К ОБ) б ар

оку учу лар дын

жалпы билим берүү прогр аммасы бо юнча башталг ыч б и лим
берүүнүн ылайыкташылган бо лжо лду у прогр аммасын
5 .1 )

ө здө штүрүүс үнүн

кү тү лгө н
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(вариант

натыйжалар ынын ж алпы

мү нөздөм өсү

жалпы билим берү үч ү мектептин програм масына

туура

БЖБ

келет.

натыйж алар ы

БЫ ББПты

коррекция лык иштин

то лукталат.

Окуу

башталг ыч

ө здө штү рүүс үнү н

б илим

натыйж алар ы

ж ыйынтыктар ы менен

прогр аммалар ында
б ерүүн ү н

к үтү лгөн

К ОБ

о куучу лардын

өздөштүрүү с үнүн

б елгиленип,

кү тү лгөн

коррекция лык –

ө нүктүрүү ч ү

аймактын курстар ынын программ асы кошу лат. БЖБ БЫ ББПты
өздөштүрүү с үнүн

кү тү лгөн

натыйж алар ынын т үзү мү жалпы

билим берүү ч ү м ектептин прогр аммасына туур а келет. БЖБ
БЫ ББПты
т үзүмү

өзд өштүрү үс үнү н

КОБ

к ү тү лгөн

оку учу лар дын

инсанд ык

өнүгүүсү ндөгү

кемчиликтерди

натыйж алар

менен

өнүктү рүүчү

өн үгүү сүн ,

кептик

мү нөзд өгөн

то лукталышы

аймактын

натыйжалар ынын
күтү лгөн

зар ыл: -

ку рстар ынын

корр екция лык –
пр ограмм асынын

мазмуну нда чагылд ыр ылат, - монитор инг процедур алар у чурунда
бааланат

(башталг ыч,

баалоону н

об ьектиси

учу рдук,
бо луп,

ж ыйынтык

ло гопедия лык

д иаг ностика),
таасир

этүүнүн

вариативд ик форм алар ын

аткарууд а ишке ашыр ылган кептик

өнүгүүсү нүн

жетишүү

бо лу п

эсептелет.

предметтик

жана

пр едмет

БЫ ББПтын

деңгээлине
инсанд ык,

ж ыйынтыктард ы ө здө штүр үүс үнүн
жалпы

билим берүүч ү м ектептин

пр едметтик

жана

пр едмет

к үтү лгөн

ара лык

натыйжалар ы

програм масын
аралык

БЖБ

инсанд ык,

ж ыйынтыктар ды

өздөштүрүү с үнүн к үтү лгө н натыйж алар ына туура келет.
К ОБ бар
бо юнча

оку учу лард ын ж алпы билим берүү пр ограмм асы

б ашталгыч

билим

бо лжо лдуу прогр аммасын

берүү нүн

ылайыкташылган

(вариант 5 .1 )

өздөштүрүү с үнүн

кү тү лгө н натыйж алар ынын жалпы м үнө здөмөсү
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ж алпы билим

берүүчү м ектептин програм масына туур а келет. БЖБ БЫ ББПты
өздөштүрүү с үнүн

к үтү лгөн

натыйж алары

корр екция лык

иштин ж ыйынтыктар ы менен то лу кталат.
Түзө түү -ө нү ктүрүүч ү иштин прогр амма сын ө здөштүрүү
на тыйжала ры

(тү зөтүү -ө нү ктүрүүчү

а йма ктын)

чаг ылд ырууг а тийиш:
Оо зеки кептин бузулууларын о ңдоо , о куу жа на жазуу
бузулуула рын жо юу жа на ал дын а луу
иштин

боюнча тү зөтүүчү

жыйынтыктарына талаптар ды :

1 ) тыб ыштар ды айтууну н

кемчиликтер инин жо ктуг у жана

үндү туур а жана туура эмес эмес айтылышын айырмалай билүү
жө ндөмү;
2 ) ар кандай татаалд ыктаг ы сөздөрдүн тыб ыштык -муунд ук
түзүмү н тийиштү ү түрдө өз алдынча жана текст ичинде

кайра

айтуу жө ндөмдүү лүгү ;
3 ) көркөм так кептин

интонация каражаттар ын туура

каб ыл алуу , айырм алоо , тү шүндүрүү ж ана шайкеш пайдалануу;
4 ) үндү н нег изг и акустикалык өзгөчө лү ктөрүн
алуу

жөнд өмдүү лүгү ;

тыны м ,

ло гикалык

басым ,

өзгөртө
интонация

ар кылуу кеп агым ын туура бөлү штүр үү жөндөмдү ү лүгү;
5 ) фоно ло гия лык

тартыштыкты азайтуу;

6 ) сүйлөм жана сө здөрдү н деңгээлинде кептик анализ жана
синтез жү ргүзүү мү мкүнчү лүгү; кептин грамматикалык ж ана
лексикалык

түзүмүндө

негизги

мыйзамченемдүү лү ктөр дү

иштеп чыгуу;
7 ) лексикалык системалуу лу ктун калыптанышы;
8 ) татаалд ыг ы
өздөштүрүү

ар

кандай синтаксистик

жана алард ын пайд алану у;
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логика

түзү лүштөрдү
гр амматика,

ко мпозиция

мыйзамдарына

ылайык

байланыштуу

кепти

өздөштүрүү ;
9 ) окуг анд ы, жазганд ы үйр өтү ш үчү н зар ыл болго н кептик
ам алдард ы ө здө штүр үү;
камсыз

кылуу чу

линг вистикалык

окуу ж ана жазууну өздө штүрүүнү
психо лог ия лык,

денгээлди

псих офизиогия лык,

калыптанышы;

комму никациянын

жазуу түрүн өздө штүрүү (окуу ж ана жазуунун

тех ника лык

жана маанилик ко мпоненттер и);
10 ) тил үйрөнүү үчү н о ң м аанай м енен туруктуу ум ту луу;
байланыштын негизги каражаты катар ы

тилдин ээлег ен ордун

түшү нүү .
Со циалд ык

ыйгар ымдард ы

п лан да штырылган

өз дө штүрүүс ү нүн

на тый жа ла ры

бо юнча

та лап тар

чаг ылд ыр ышы кер ек:
6 ) кү ндө лүк

турму шунда

өз

алд ынчалу улугу

ж ана

көз

карандысызд ыгын ын прогр есси; м ектепке өз алд ынчалуу луг у
жана көз каранд ысызд ыг ынын пр огресси (бала сабакка ө з иш
орду н д аярдаганд ы жана сабактан кийин
кийимин

алмаштырганды,

чогу лтканд ы, ж .б .,

аны тазалаг анд ы,

сумкасына

б уюмдар ын

чо ӊ кишилер ге кайрылбастан д аярд ай

а лат).
7)

үй

кү нүмдү к

жашоого

б айланыштуу

элестөө лөрү ;

ко шу луу

жөндөмдүү лүгү ,

иштер ге

ар

канд ай
активдү ү

катышуу , үй иштери ү чүн ж оопкер чиликти алуу; күнү мдүк
тиричилик иштер ине катышуу үчү н тү шүнүктөргө о шондо й
эле,

жетиштүү

сө з

байлыгына

ээ;

мектеп

жашоосу на

байланыштуу элестөө лөрү ; мектеп мейкиндиг инд е багыт алу у
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жө ндөмдүү лү гү ,
кайр ылуу ,

кыйынчылык

сабактард ын

учуру нда

жүгүр тмөсү ндө

жардам
багыт

алуу

кү нүмдү к о куу иштерине кошу луу бо юнча ыктар ,
жараша
иштин

сурап
;

алына

катышуу , жоопкер чиликти өзү нө алуу ;жам ааттык
ж алпы

катышуу

ү чүн

алард ын

тийиштүү

оо зеки

жө ндөмдөрү н жана чектөө лөрдү баа берүү жө ндөмү , чынында
эле балд ард ын бу л тобунун талаптар ына ылайык аткара алчу
катышуу ү лү шүн (жу муш, иш, тапшырм а), тандап алуу;
8)

Баар лашуу ну

ко лдонуу менен тез

максатка

жетү ү

кар ажаты

катары

арад а кү нүмдү к көйгөйлө рүн чечүү

мүм күнчү лүгү (оо зеки эмес, оозеки); маек баштаганды жана
сактоону , өз ниетин сезимин билд ирүү , сур оо -талап, каалоо ,
ко ркуу , суроо б ерүү , маекти то кто туу

жө ндөмдү үлүгү;

туура баш тар т уу ну, о шонд ой эле таар ыныч, ыраазычылык,
боор укерд ик,

ж .б. билд ирүү м үмкүнчү лүгү ;

маалымат алуу

жана тактоо мүм күнчү лүгү . Өз

сезим дерин

билдирүү нүн мад аний түр лөрүн иштеп чыгуу;

баар лашуу

караж аттар ын тандоо до ,
баар лашуу

учурунда

пайдалануу ,

м аектешинен

өзгөрүү ийилчээктик көрсө түп,
натыйж алуу

калыптард ын,

оо зеки

сүйлөө
сүйлөө

ү лгү лөрүн
мүнө здүү

(темасында пикир б ар бо лсо );билим алууд а кыйынчылыктар
бо лг ондо му галим ден сурап

билүү , өзгө чө ж ардам

сурап

кайр ылуу; баарлашуу нун оор учур лар ын курд аштары нан жана
чоӊдордо н жардам су рап билүүнү ;курд аштар ы менен талашта
жүрү м-турумд ун ж өнөкө й кө ндүм дөрүн ө здөштүрү ү (кимдир
бирөөнү н

кө з

билүүсү; туура
ыраазычылык,

кар ашын
баш

сыйлоо ,

тар тууну ,

боор укерд ик,
2226

көз

карашын

о шондо й
ж .б .

эле

б илдирүү ,

билдир үү)
таар ыныч,
ж емиштүү

сү йлөө ыктар ын ко лдо нуп, маектешинен м аалымат алуу ж ана
тактоо , б айланыш абалына жараша жоо п б ерүү , ачык -ай кын
жана так түрдө ойду жеткир е билүү .
9 ) Сезимд ерин

б илд ирүү нүн

м аданий

түрлөрүн

калыптанд ыруу;өз сө зүнү н д ааналыг ын жана адам да р аны
түшү нүп уг уу мүм күнчү лүгүн берү ү.

Баар лашуу ну

жетүү

кырдаалдард ын

кар ажаты

кө бөйтүү .

катар ы

ө зү

ко лдо нуу

үчү н

ко ркуну ч/ коопсуздук

жана

ж аг ынан

башкалар

б аланын

максатка
санын

үчү н

күндө лү к

да

жүрүм -

шайкештиги; о бъектини ж ана айлана -чөйрө нү ко ргоо;ө зү жана
башкалар ү чүн, алард ын иш -аракетинин натыйж асы кандай
бо лору н

алд ын

ала

билүү нү;

Корку нучту

б илдирүү чү

белгилер , сөз айкаштарын жана аныктамалардын
түшү нүү жана маанисине
ү чүн

корку нуч,

сак

маанисин

ылайык иш -аракет кылуу ( ж ашоо
бо лгу ла,

тайгак,

сак

б олгу ла

м уз

сыныктары, у шу л жер де суу га түшүү гө тыюу салынат; ж.б.) .
10 )

бу юмд ард ы

өз

кызматына

ко лдонуу , каб ыл алынган

ылайык

нерселерд и

аб алд ын тартибине ж ана мүнөзүнө

жараша;м ектеп жана ү йдөн тышкар ы тааныш жер лерди топтоо
жана кеңейтүү: коро о , бакча, то кой, пар к, дарыя , шаард ык
жана ө лкөнү н коо з, ж .б . баланын күнүм дүк ж ашоосу на алард ы
ко шуу ;.өз байкоо лору н, пикир лер ин, иштерин, билдирүү ү чүн
жетиштүү сөз айкаштарына
дү йнө

кубу луштары

менен

жана аныктамаларг а,
байланышкан

жеке

ээ б о луу;
т ажр ыйба

топто о, м ейкиндик жана убакытта алард ы у юштуруу;
үй -б ү лөдө жана мектепте өз жашоо м үнөзү жана тартибин
түзүүгө жө ндөмдүү , у шу л түшүнү к м енен ылайык жашоого
ар акет кылуу (кир бу т кийимин жуу п,
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ж айд ын аптаптуу

кү ндөрү , жо л басып ө ткө ндөн кийин, ду ш ка тү шүү , ж.б.);үй бү лөд ө жана мектепте ө з жашоосу нун коомдук тартипти жана
жо л м енен мамиле түзүү , бу л ү чүн ж ооп берү үгө жө ндөмдүү;
жеке тажр ыйба ө ткөрүп берүү үчү н сө з ж ана аныктамалар
жетиштүү байлыг ын сактоо , ку рчап тург ан дү йнөдө бо лу п
жаткан о куя лард м енен өз ара мамилеси;б аланын кызыгуу сун,
байкаг ычтыгын,

ж аңылард ы

б айкоо

жө ндөмдүү лү гүн

өнүктү рүү , чоӊдор менен бир гелешкен илимий -изилд өө ишине
ко шу луу ; дү йнө м енен ө з ар а аракеттенүүсү н активдештирүү ,
өз ж ыйынтыктуу луг ун

тү шүнү ү;чо ӊдор ж ана кур даштар ы

менен б иргелешкен илимий -изилдөө ишине ко шу луу үчүн
жетиштүү

сөз

айкаштарын

өздөштүрүү ;пикир лерин,
башка

ад амдар

түшү нө

жана

аныктамалар ын

б айкоо лорун,
тургандай

ко руту нду лард ы

кылып

жө ндөмдүү ;жеке турму штук тажр ыйбасына жана

ж еткирүүгө
башкаларды

ко шуу жөндөмүнө ээ бо луу , башка адамд ар менен жаркын
элестери, пландар ы, эскерүү лөрү , тажр ыйбасы менен алмашуу
ү чүн

ж өндөмү,

ж етиштүү

сөз

айкаштарын

ж ана

аныктамалар ына ээ бо луу .ар кандай коомд ук кырд аалд ар ар
кандай жаштагы балд ар жана

кишилер менен жү рүш -туру ш

эрежелеринин (алард ын коом дук ор ду ) таанып б илүү жана:
жакын ү й -бү лө мү чө лөрү менен; мектептин му галимдер и жана
окуучу лары

менен;

чоо чундар дын

ко омдук

тр анспортто ,

чачтарачтар м енен, театр , кино , дү көндө , кезекте, оозеки
байланыш бо юнча сүйлөө этике ттин эрежелер ин, ко лдонуу ;
ар кандай коомду к кырдаалдарда ар кандай коомд ук макам ы
бар адамд ар менен ө з ара аракеттенүү үчү н

оозеки кепти

пайдалануу (кечиресиз, сизге мүм күнбү , мен сизге тоскоо л
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бо лбо ймунб у,

м үмкүн?

Сур анам ,

м ен

...

жана

башкалар ); тийиш түү б аар лашкан кырдаалга ылайык сүйлөө
караж аттар ын ко лдо но билүү .
Кор рекция лык
кү тү лгө н

натыйж алар ына

по тенциалдык
өзгөчө

иштин

прогр аммасын
талаптар

мүм күнчү лүктөрү нө

өздөштүрүү нүн

ар

жана

бир

о куучу нун

б илим

алуусунун

му ктажд ыктар ына жараша ко нкре ттештирилет.

БББ БЖЫ БПтын (вари ант 5 .1 )

«У ниверсалд ык о куу иш -

ар акеттери» д исциплина аралык програм масын ж ана анын
бө лү ктөрү н

өздө штүрүүнүн

күтү лгө н

натыйжалар ына

талаптар ЖББ прогр аммасына туур а келет.
(вариант 5 .1 )

окуу

өздөштүрүү нүн

пр ограммасын

күтү лгө н

БББ БЖЫ БПтын

о куу

натыйжалар ына

предм еттерин
талаптар

ЖББ

пр ограмм асына туура келет.
5 .2 .2 . КОБ о куу чулардын

башта лгыч билим берүү бо юнча

жа лп ы

ылай ык та шылган

б или м

берүү нүн

п ро гра ммасын өз дө штү рүүнү н

бо лжо лдуу

к ү түл гөн жый ын тык та рына

жетү үсүн б аалоо система сы
Кү тү лгө н

натыйжалар д ын

мү нөздөм өсү

инклюзивд ик

билим б ерүүнү н б ард ык компо ненттеринин бирим диг инде гана
берилет,

ал

тургай,

айр ым

саптард ын

өздөштүрүүс үнүн

ж ыйынтыктар ын кар ап чыгуу дагы туур а эм ес, себеб и алард ын
су ммасы балд ард ын коо мдук өнүгүү с үнү н ж алпы динамикасын
да,

билим берүүнүн сапатын да чаг ылд ыра албайт.

Кү тү лүү чү натыйж алар билим берү үнүн компо ненттерин өз
ар а чаг ылд ырган б ир б үтү н мүнө здөмөнү тү зөт : окуучулар
билим б ерүүн үн

б у л этабында кандай б илимд ерге ээ бо лушу
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керек;

Ал

иш

жү зүндө

ээ

бо лго н

билим дердин

ж ана

кө ндүмдө рд үн кайсынысын канчалык жиг ердүү , ж етиштүү жана
өз алд ынча ко лдоно алат ж ана ко лдо нуш керек;
Тү зөтүүчү

иш

программ асын

б аалоо

натыйжалары

ко ррекция лык иштин про грам масын өздө штүрүү нүн кү тү лгөн
натыйж алар ына

ж етишүү бо луп саналат. Окуу чу лард ын

жетишкендиктеринин

динамикасын

б аалоо ,

кү тү лүп

жеке

жаткан

ж ыйынтыктарг а ж етишүү нүн жеке прогрессин

б аало о болуп

эсептелет.

програм масын

Кор рекция лык

пландаштырылган

иштин

натыйж аларг а

жетишүүдө

ж еке

ийг илик,

билим алуу жаатында билимдер ин жана көндүм дөрүн базасын
сактап калуу менен, логопедия лыу таасирдин түр лөрүн жү зөгө
ашырууд а

о куу чунун

кебин өнү ктүр үү бо юнча

оптим алдуу

кө лөмгө жетишүү бо лу п саналат.
Баа берү ү ык масы катар ы,
кө рсөтүлгөндө н

б ашка,

ПМ Пкызматтын

мектептин ЖББ прогр аммасында

б ир

б ала

адистеринин

менен

иштеген

ой -пикир лер ин

м ектеп

негизинде

эксперттик баалоо ыкм асы пайдаланылат.
5 .2 .3 . МАЗМУНДУУ БӨЛҮК
Ко ррек ци ялык и шти н п рогра ммасы
Кор рекция лык

иштин

программасы

өздөштүрүү нүн атайын ко лдоону

БББ

ЖББЫ БПты

(ко штоону ) ишке ашырууга

баг ытталган.
Кор рекция лык

иштин

прогр аммасы

до кументтерге ылайык иштелип чыгат.:
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төмө нкү



"Билим

б ерүү

ж өнүндө "

К ырг ыз

Респуб ликасынын

М ыйзам ы


баштапкы би лим берүүнүн М ам лекеттик б илим берүү

стандарты


Мүм күнчү лүгү

чектелген

окуу чу лард ын

башталг ыч

билим берү үнүн мам лекеттик билим б ерүү стандар тына
Башталг ыч б илим берүү баскычында кор рекция лык иштин
пр ограмм асы,
билим

берүү

б илим берү ү у юм у тараб ынан М ам лекеттик
станд артына

ылайык

жана

бо лжо лдуу

Прогр амманы эске алуу менен бекитилет.
Корр екция лык тышкаркы

өнүктүрүү чү

ишмердикте

психо лог ия лык

б айкоо ну;

педаго гикалык ко штоону н
ишке ашыруу ар бир

иш -

окуу

жана

сабактан

систем алуу

пед агог икалык -

комплекстүү

психо ло гиялык -

ж еке маршру тун иштеп чыгуу ж ана

укпай калг ан жана начар уккан о куучунун

өзгөчө лү ктөр үн ж ана өнү ктүрүү мүмкү нчү лү ктөрү н изилдөө нүн
ж ыйынтыг ы боюнча, анын ичинде
жү зүндө г ү )
ж .б .;

өздө штүрүү

кепти (оозеки жана жазуу

деӊгээлин,

баар лашуу

кө ндүмдөрүн

о .э. нег изг и билим берү үнүн баштапкы мазмуну нун

өздөштүрүү , жеке өзгөчө лү ктөрү н өнүктүрүү ,
кишилер менен

инсан

ар алык

балд ар жана

мамилелерин ө нүктүрүү ж.б.;

атайын (ко ррекция лык) саб актард ы (жеке ж ана топтук) өткөрүү ,
анын ичинде оозеки кепти ж ана каб ыл алу уну

ө нүктүрүүгө

баг ытталган сабактард ы ө ткөрүү ; билим берүү жараянынын
бард ык

катышуу чу лар ын

б илим

берүү

ж ана

саб актан

тышкаркы иш -чар алард ы, о куучу лард ын башталгыч билимдин
кү тү лгө н жыйынтык тар ын өзд өштүрү үдөгү
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жетишкендиктерин

эске алуу м енен у юшту руу жана ө ткө рүү бо юнча,
у юму нда кеп өнү гүүсү бузу лган жана
балдар

м енен

педаго гикалык

алард ын

кеп өнүгүү сү нормалдуу

ата -энелери,

кызматкер лер

ү чүн

билим берүү

б ашкаруу

психолог ия лык

жана
ж актан

бейпил айлана түзүүнү камтыйт.
Окуу чу лар дын

ж екече

ө згөчө лү ктөрү н

изилдөө

ко ррекция лык иштин мөө нөтүн, кадам дар ын жана

негизги

баг ыттар ын белг илеп коюуга мүм күнчү лүк берет.
Тү зөтүү (корр екция лык) иштин программасынын ма кса ты
К ОБ окуу чу лард ын

өзгөчө б илим берүү муктаж дыктар ын эске

алып, жеке жана дифференциалд ык мамилени ишке ашыруу нун
негизинд е
татаал

БББ ЖББЫ БПты (вариант 5 .1 )

психо лог ия лык,

медициналык

жана

өздө штүрүүнү
педаго гикалык

ко штоо бо луп саналат.
Програ мман ын ми лдеттери :
• К ОБ балдард ы өз уб аг ынд а аныктоо;
• К ОБ балд ардын атайын б илим б ерүү муктаж дыктарын
аныкто о;
• өсүүдө гү б узу луу лард ын түзү лүшү жана анын оор дук
даражасы ,жеке өзгөчө лү ктөр үнө ылайык окуучу лард ын

у шул

категория сы үчүн билим берүү иш -чараларды у юштуруу нун
өзгөчө лү ктөр үн аныкто о;
• окуу чу лард ын БББ ЖББЫ БПты өздөштүрүүгө ,

алард ын

мектепке интеграция бо лу шуна шар т түзүү;
•

алард ын

мүм күнчү лүктөрү н

акыл -эс
эске

жана
алуу
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өзгө чө лүктөрү н,

менен,

окуу чу лард ын

жеке
бу л

категория га жекече баг ытталган психо логия лык, м едицина лык
жана билим берүү ж ардам ы ишке ашыруу (же) жеке өнүктү рүү,
• жеке баг ытталг ан тү зөтүү -лого педия лык иш системасын
у юштуру у;
• жекече окуу планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу
(зар ыл бо лгон учурда);
•

д ен

соо лугуну н

мүм күнчүлүгү

чектелген

б алдар д ын

ко омдук көнүү бо юнча чаралард ын тутум ун жүзө гө ашыруу;
• медициналык, ко омдук, у куктук жана б ашка м аселелер
бо юнча

бу л категория даг ы балдард ын ата -энелерине насаат

жана усу лдук жардам

(м ыйзам дуу өкү лдө рү ) менен камсыз

кылуу .
Түзө түү

ишинин

прогр ам масынын

м азмуну

төмө нкү

п ри нци п терди белгилейт:
• о куучу нун кызыкчылыктар ын сактоо принциб и

- адис

окуучу нун кызыкчылыгы үчү н м аксималд уу пайда алып келүү
менен анын кө йгө йлөрүн чечүүсү керек;
• систем алуу лук пр инциби - билим б ерүү ишин бар дык
катышуучу лар ынын

жүрү шүндө

о куучу лард ын

катышуусу

кө йгөйлөрүн чечүү ү чүн эксперттик иш д иагностика, жөнгө
салуу

жана

өнү ктүр үү ,

ошонд ой

эле,

кызматташуу

жана

өнүктү рүү б оюнча, башкача айтканда, бир имдик, ө нүгүү жана
мүм күнчү лүгү чектелген оку учу лард ын ө згө чө лү ктөр ү н талдоо
ү чүн системалуу мамилени камсыз кылат.
• ү згү лтүксү здүк принциби - оку учу лар га
энесинин

(м ыйзамду у

өкү лдөрү )
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жана анын ата -

ло гопедд ин

жар дамын

үзгү лтү ксү здүк жо лу аркылуу м аселени то лугу менен чечүүнү
камсыз кылат.
• өзгөрмө лүү лүк принциб и окуучу лар ү чүн

ар кандай б узулуу лары бар

билим алу уда ар кандай

шар ттар ды тү зүүнү

камтыйт.
• жар дам берүү ү чүн су ну штук мүнөз
эненин

(м ыйзам дуу

укуктар ынын
милдеттүү

өкү лдөрү )

сакталышын

түрдө

принциби - ата -

кепилд енген

камсыз

маку лдашуу ,

кылат,

анын

юр идикалык

ата -энеси

ичинд е

менен

(м ыйзамдуу

кө зөмө лчү лөрүнүн), б илим берүү иш -чаралар ы менен алектенет,
балдарга б илим берүү , у юмд ард ын түрүн тандоо ну, б алдард ын
укуктар ын ж ана м ыйзамду у кызыкчылыктарын ко ргоо ү чүн д ен
соо лугуну н мүмкү нчү лү ктөр ү че ктелген б алдарг а
баг ыты

бо юнча

балдард ы

ден

(ко тормо )

чаралар ын

соо лугуну н
атайын

(класстар ,

м үмкүнчү лүктөрү

(түзөтүү )

топтор)

билим берүү

менен

билим

чектелүү

берүү

алектенген

иш -

у юмд арды

су ну штоодо .
Мүм күнчү лүгү чектелген
окуучу

үчүн

түзө түүчү

ушу л категориядаг ы ар бир

иштердин

программасы

мазмуну

ПМ ПК лард ын, Жекече о куу планынын сунуштарына ылайык
аныкталат.
Түз ө түү чү

иш

п ро граммасын

и шк е

а шыруунун

этап та ры:
1 . маалыматты (маалыматтык -аналитикалык иш -чаралар )
топто о жана талдоо бо юнча этап. Жыйынтык : балд ард ын өнүгүү
өзгөчө лү ктөр үн
берүү
баалоо

б аалоо ,

му ктаждыктар ын

конкреттү үлүк
аныктоо;

уюштуруу -у су лдук

ж ана

б илим

берү ү

прогр аммалар ,
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атайын

б илим

чө йрөсүнүн
материалд ык -

техникалык жана ад ам ресурстук б азанын сакталышын камсыз
кылуу га милд еттүү .
2 . пландаштыруу , у юштуруу , маку лдашуу (у юштуру у жана
аткаруу иши). Жыйынтык: түзөтүү ж ана өнү гүп багыттагы
билим берүү иш -чар алар ын уюштуруу , о шондо й эле
түзү лгө н

оку туу -чөйрө ,

билим

берүү ,

балдард ын у шул категор иясы ко омго

атайын

өнүктү рүү

кошу у

жана

ү чү н ата йын

ко лдоо жараяны.
3 . коррекция лык -ө нүктүрүүчү
диагно стикалоо
ж ыйынтыг ы:

этаб ы

баланын

пр ограмм алар ынын

(көзө мө л
түзө түү чү

б илим б ерүү
жана

диагно стикалык

өнүгү ү

б елгилүү

чө йрөсү н

жана

бир

билим

билим

иш).
берүү
берүү

му ктажд ыктар ына түзү лгө н ж ана танд алган шар ттарга ылайык
билдирүүдө .
4 . этап жө нгө салуу жана ө згөр түү лөр (ченемд ик -уку ктук
жана жөнгө салуу иши). Жыйынтык: билим берүү ж арая н ына
зар ыл бо лго н өзгөртү ү лөрдү киргизүүгө жана мүм күнчү лүгү
чектелген окуучу лар бу л категорияд аг ы балдар д ы
билим

б ерүү

шар ттар ын

жана

тү р лөрү

менен

ко лдоо,
ыкмалары,

о шондо й эле иш жо лдор ун өзг өр түү .
Корр екция лык иштин прогр амм асы өз ара байланышкан
баг ыттард ы камтыйт, алар программанын мазмунун чаг ылд ырат:
 Диагно стикалык иш
 Кор рекция лык - өнү ктүр үүчү

иш

 К еӊеш иши
 Маалыматтык -аг артуу чу иш
Диагности калык и ш
алуу муктажд ыктар ын,

о куучулар дын жекече өзгөчө б илим

өнүгүү д инамикасын,
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нег изг и билим

берүүнүн

баштапкы

м азму нунун

өздө штүрүүсү н,

со циалд ык

өнүгүү учуру н жана үй -бү лөөдө тар бия лоо шар ттар ын аныктоо
максатынд а
талдоо

комплекстүү

ж үргүзүү

бо юнча

ийгилигинин анализи
му ктажд ыг ына,

изилдөө нү

жүргү зүү нү

кам тыйт.

коррекция лык -өнүктүрүү чү

жүр гүзү лүп

алард ын

иштин

ж ана аны оку учу лар дын

ата -энесинин

каалоосуна

жар аша

өзгөртү ү ишке ашыр ылат.
Диагно стикалык

иш

ар б ир оку учуну

ар түрдүү адистер

тараб ынан (м угалим , муг алим -дефекто лог , психо лог , социалдык
педаго г ,

мед ициналык

кызм аткер )

ко мплекстүү

изилдөө нүн

негизинд е ишке ашыр ылат.
Ко ррекци ялык

-

өнүк тү рүүчү

иш

бу зу луу лар ын ко ррекция лоо ну жана
кө рсө түүнү ,

програм манын

аймактар ын то лук өздө штүрүүсүнө
жазуу бузу луу лар ын
кылат,

кептин

б илим алуу нун базалык

мазмуну н ө здөштүрү үгө ө з убаг ында
(ко лд оо )

оозеки

ло гопедия лык жардам
бардык

то скоо л болго н

пред меттик
окуу жана

алд ын алууну, коррекция лоо ну камсыз

бу л категориядаг ы д ен соо лу гунун мүмкү нчү лүгү

чектелген окуучу лард ын ж алпы окуу иш -аракеттеринин (жеке,
жө нгө

салуу,

таанып -билүү чү лүк,

комму никативд ик)

калыптануусуна жо л тү зөт.
Кор рекция лык - өнү ктүр үүчү
 окуучу лард ы

иш тө мөнкүлөрдү камтыйт:

оптим алдуу

өнү ктүр үүгө

б аг ытталган

жана ө згөчө билим берүү муктажд ыктарына ылайык
ко ррекция лык пр ограмм аларды/усу лдард ы, ыкмалард ы
тандоо ;
 лого пед жана

адистер тар абынан кеб ин өнүктүрүү

жана о кутуу кыйынчылыктарын
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жо юу үчүн зар ыл

бо лг он

ж еке

жана

топту к

(кор рекция лык -өнүктү рүүчү )
(ад истердин

логопедия лык

сабактард ы

ко ррекци ялык

уюштуруу
өнү к тү рүү чү

-

саб ак та рын ын жү г ү ртмө сүнө ылайык);
 окутуу жана өнүктүрүү бо юнча жалпы билим берү ү иш ар акеттерин

калыптанд ыру уга

бу зу луу лард ы
берүү

жана

коррекция лоо го

динамикасынд аг ы

өнүгүүсү ндөгү

б аг ытталг ан, б илим

таанып

билүү

ишине

системалык таасир этүү;
 жог орку

психикалык

функция ларын

коррекция лоо

жана өнү ктү рүү;
 окуучу лард ын
чөйрөсү н

эмоционалд ык -эрк

өнүктүрүү

жана

ж ана

анын

инсанд ык

жү рүм -турумун

психо коррекциялоо;
Кеӊеш и ши өзү нө камтыйт:
катышуучу лар ынын

анын

билим берүү нүн

ичинд е,

баланын

бар дык

ата -энесине

тарбия лоо оку туу , ө нүктүрүү суроо лор у менен иштөөнү н жалпы
негизги

багыттар ы

жөнүндө

б иргелешкен -негизделг ен

су ну штам аларды иш теп чыгуу ; о куу чу лар менен иш алып б аруу
бо юнча жекече б аг ытталг ан ыкм алард ын жана
тандоо

бо юнча

педаго гикалык
берүүсүн;

психо лог ия лык,
ко лдоо

мугалимдер ине

методдорду

медициналык
адистердин

жана
кеӊеш

түзө түү -оку туу жана тарб ия бер үү стратегия ларын

жана усу лд ар ын танд ап алуу

суроо лору бо юнча

үй -бү лөгө

кеӊеш бер үү;
Маалыма ттык -а га ртуу чу иш о ку учу лар ды

о кутуу жана

тарбия берүү нүн ишинин өзгөчө лү ктөрү нө , мугалимдерд ин ж ана
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ку рдаштары

менен

өз

ара

аракеттенү ү

ө згө чө лүктөрүнө

байланышкан маселелер бо юнча муг алимдер жана ата -энелерге
түшү ндүрүү

иш -чаралар ын

ишке

ашырууну

Маалыматтык -аг артуу чу иш өзүнө кам тыйт:

кам тыйт.

муг алимд ер жана

ата -энелер ү чүн окуу чу лар дын ар кандай категор ия лар ынын
өзүнчө -типо логия лык

өзгө чөлүктөрү н

тү шүндүрүү

тематикалык

аӊг емелешүү лөрдү

өткөрүү ;

такталард ы,

б асылма

башка

ж ана

кө ркөмдөө ;мугалим дердин

психо лог ия лык

бо юнча

маалыматтык
материалд ард ы

компетенттүү лүгүн

жог ору латуу ү чүн психо лог ия лык агар туу иштерин жүргүзүү;
ата -энелердин элем ентард ык псих ология лык компетенттүү лүгүн
калыптанд ыруу ү чүн аг артуу иштерин жүр гүзүү;
Психо ло ги ялык -п едаго гик алык

ка мсыздоо

билим

бер үү

жараянынын б ард ык катышуучу лар үчү н б илим берүү у юмунда
жана

үй -бү лө

шар тынд а

жайлуу

психо логия лык

климатты

түзүүгө

баг ытталг ан.

Психо лог ия лык -педагогикалык

баланын

классташтар ы,

ата -энелер ,

шайкеш

мамиле

иш

муг алимд ер

ортосунда

көмө ктү

камтыйт;

калыптанд ыр ууга

класста/м ектепте ички каг ылышуусу жана топтор арасындагы
чыр -чатактард ын алд ын алуу бо юнча иш алып барат; класста
сезим дик

жайлуу

шарттард ы

кам сыз

кылуу;

жалпы

ж ана

мектептеги кырдаалга карата тер с көз карашты алд ын алуу үчүн
балага ж еткиликтүү иштерде ийгилик учу рун камсыз кылу у.
Програ мман ы и шк е а шыруу

меха низ ми .

Инклюзивдик билим б ер үүдө түзөтүү чү иш прогр амма сын
ишке ашыруу үчүн билим берүү у юму нда иштеген адистердин
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ор тосунда өз ара ар акеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн
негиз бо лго н ком плекстүү
М ынд ай

м амиле

түзө түүчү иш
(бар дык

дисциплина аралык ыкм а жатат.

у юштуруучу лу к -мазму ндуу

мү нөздөмө лөрү

маалыматтар ды эске алууну талап кылат: татаал

ад истер

тараб ынан

изилдөөнү :

дар ыг ер лер ,

психо лог дор , муг алимд ер ) окуу чуну изилдө ө; ар та р аптуу жана
ко мплекстү ү (таанып б илүү ишин изилдөө , эмо ционалд ык эрк
сферасын, о куучу лард ын жүрүм -турумун) изилдөө .
Түзө түүчү
ад истер

өз

ара

иштин

про грамм асын ишке ашыруу ү чүн

аракеттер инин

мех анизмин

натыйжалуу лугу

негизинен коо мду к өнөктө штү ктү өн үктүрүү д еӊгээлине жараша
бо ло т. Коомдук ө нөктөштүк билим берүү жана үй -б үлөнүн
жоо птуу билим б ерүү м екем елер и менен кызматташтыкты, ар
түрдүү у юмд ард ы (мам лекеттик жана өкмөттүк эмес) жана
орг андарга б илдирет; майыптар ж ана ата -энелер бирикмелери,
ата -эне лер коомчу лугун, ко омдук у юмдард ы.
Програ мма лык -усу лдук ко лдоо кө рсө түү
Тү зөтүүчү

ишинин

пр ограмм асын

ишке

ашыруунун

жүрү шү ндө ко лдо ну лат:
 жалпы
берүү

башталгыч

билим

берүү нүн

программалар ын

негизги

б и лим

ылайыкташтыр ылган

бо лжо лдуу программалар ,
 түзө түү -билим берүү программалар ы, диагно стика лык
жана тү зөтүүчү - өнү ктүрүү чү

материал, муг алим ,

педаго г -психо лог ,

педаго г ,

со циалд ык
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муг алим -

лого пед

кесиптик ишин жүзөгө ашыруу ү чүн зар ыл

бо лг он билим берү ү,
 оор психикалык ж ана (же) физикалык
бу зу луу лар ы б ар

ө нүгүүсү нүн

балдард ы о ку туу учурунд а жекече -

окуу план бо юнча ылайыкташтыр ылг ан билим берүү
пр ограмм алар ы ко лд ону лат.

Ка дрдык ка мсыз доо .
"Атайын
билими

психолог ия "
б ар

Коррекция лык иш "Логопедия ",

про филдери/адистиг и

адистер,

о шондо й

эле

бо юнча
ден

атайын

соо лугуну н

мүм күнчү лүктөрү чектелг ен б алдард ы оку туу жана б илим берүү
бо юнча

милдеттүү

муг алимд ер

ко шум ча

кесиптик

д аярд ыктан

ө ткөн

тарабынан жүзө гө ашыр ылат. М ектептин штаттык

жүг үртмө сүнө муг алим -лого пед , педагог -психо лог , со циалд ык
педаго гду н чендери киргизилген.

Билим

берү ү у юмдар ынын

кызматкер леринин кавлификация лык деңгээли тийиштүү кызмат
ору ндар ынын квалификация лык мүнө здөмөсүнө туур а келет.
Өнү гүүсү

жаб ыркаган балдар м енен б илим бер үүчү жана

түзө түү жуму штар ын

уюштуруу

өзгө чө лүкт өрү , мектептин

педаго гикалык кызматкер леринен кошу мча атайын д аярд ыкты
талап кылат. Бу л

үчү н атайын билим бер үүнүн ар кандай

пр офилиндеги ад истерди д аярдоо менен алектенген К ырг ыз
Респуб ликасынын

ж огорку

о куу

жайынд а

билим

берүү

мекем елеринин кызматкер лер инин билимин жогору латуу менен
камсыз бо луусу зар ыл.
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Ма териа лдык

жа н а

техника лык

жа к тан

ка мсыздо о .

матер иалд ык жана техникалык жактан кам сыздо о мектептин
им аратына жана
психикалык
ү чүн

у юмд ун башка жайлар ына

ө нүгүү сү

тийиштүү

ж еке жана (же)

бузу лган б алдарг а то ск оо лду ксу з жетүү

м атер иалд ык -техникалык

шар ттард ы

тү зүү

бо лу п саналат, мектепте о кууга (ден соо лугунун мүм күнчү лүгү
чектелген студенттер ү чүн архитектур алык -чөйрөнү ) о шондой
эле ийкемд үү жана түзө түүчү өнү ктү рүүнүн ор то мектептери
камсыз кылуу га мүм күндү к берг ен:
• педагог -псих ологд ун саб актары үчү н жайлардын бо лу шу;
• зар ыл бо лгон жабдуу лар м енен камсызд алган логопедия
сабактар ы ү чүн бө лмө лө р бар:
Логоп еди я бөлмөсү ү чүн жа б дуу лар
1.

логопедия лык сабактар ү чүн ду бал күзгү

(50х100 )
2 . жекече иш үчүн кү згү (9х12) – 5 -6 шт.
3 . Логопедия лык зонддо р, шпателд ер , зонддорду
тазалоо ү чүн этил спир ти, кебез, б инт.
4 . Кө чмө алиппе (дуб ал)
5 . Тамгалар Кассасы

(жекече)

6 . Лексикалык тем а жана фонетикалык топто р
бо юнча ж айгашкан өзү нчө кутуча же ко нверттерд е
жайгаштыр ылуучу жазуу ж ана оозеки тилд и
изилдөө дө

ко лдо ну лган сүрөттүү матер иал;

7 . кепти ө нүктүрүү ү чүн темалар б оюнча
системалаштырылган көрсөтмө -иллюстративдик
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матер иал
К арто чка -сим вол тү рүндө китептер (мисалы,
тамгалар

сөздөр , сү йлөмдөр ), жеке тапшырмалар

менен кар точкалар , тыбыш айтуу ну өнүктүрүү
бо юнча иш алып б аруу альбому
8 . о юнд ар , о юнчуктар , конструктор лор .
9 . Ар бир б ала үчүн тү стүү калем ко мплекси (көк,
жашыл жана кызыл түс). Калем, каранд аштар үчүн
ко йгу ч
10 . Ко л жуу гуч
11 . К ласстык такта
12 . Көр сөтмө куралдар үчү н шкафтар
13 . С то л
14 . Олтур гучтар
15 . «парта —стул» ко мплекти
16 . Кум сааты
17 . С екунд ченегич
18 . Метроно м
19 . Магнито фон
20 . Проигр ыватель
21 . Пластинкалар дын топтому
22 . Диапроектор (же фильмо скоп)
23 . Экран
24 . В идеом агнито фон
25 . Ком пьютер
 ритмика сабактар ы ү чүн бө лмө.
Маалыматтык
керектүү

камсыздоо

шарты

бо лу п

прогр амманы
заманбап
2242

ишке

ашыруу нун

м аалымат -байланыш

техно ло гия ларын

пайдалануу

кыйынчылыктары
маалыматтык

бар

билим

м енен,

о шончо

балдар ды

берү ү

жол

оку тканд ыг ы

чөйрөсү н

жүрүп,
түрү ндө

өнү ктүрүү

жана

бу л

бо юнча иштеп түзүү шар т. Ал ден соо лугу нун мү мкүнчү лүгү
чектелген балд ар м енен мүмкүнчү лүгү кенен системасын тү зүү
ү чүн

милдеттүү

өкү лдөр ),

бо луп

м аалыматты

маалыматтык -усу лду к

саналат,
тар мак

ата -энелер

(м ыйзамдуу

бу лактар ына

пайдубалдар ына

му галим дер,

чейин,

бард ык

аймактар ында жана иш, көрсө тмө куралд ар , мед иа, ү н менен
окуу кур алдар ы ж ана суну штары бар экенин бо лжо лд ойт, ж ана
кө ргөзм ө.
5 .2 .4 .

Ко ррек ци ялык

и штин

п рогра мма сын

өз дө штү рүүнү н кү тү лгө н на тый жа ла ры:
1 . Билим б ерүү мазмуну н ө здө штүрүүдө окуу чу лард ын
базалык деңгээлине

ж етишүү - БББ ЖББЫ БПтын

жеке,

пр едметтик,пр едм ет ар алык ж ыйынтыктар ы боюнча.
2 . Жеке жана / ж е психикалык өнүгү үсүнү н кемчиликтерине
мүм күн бо лу шунча максималдуу тууралоо .
3 .Окуу чу лард ы со циалд ык адаптация лоо .
5 .2 .5 . Уюшту руу чу бө лүк
5 .3 .1 . БББ Ж ББЫБПты н окуу п лан ы
5 .1

ва риан тын ын

планынын

БББ

милд еттүү

ЖББЫБПтын
предм еттик

окуу

п лан ы

аймактар ы

жана

(окуу
окуу

пр едметтери) башталг ыч билим берүүнүн ж алпы билим берүүчү
пр ограмм асына туура келет.
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Башталг ыч билим берү ү баскычында Универ салд уу

окуу

кыйм ылдар ын. окуу предм еттеринин, коррекция лык -өнү ктүрү ү
ку рстар ынын

про грамм асын, социалд ык -адептик өнү ктүрүү ,

тарбия лоо ,эко лог ия лык

мад аният,

сергек

жана

коопсуз

жашоо ну , сабактан тышкары ишм ердүү лү ктү калыптанд ыруу
пр ограмм асы
Башталг ыч

(ко ррекция лык иштен тышкары)

билим

берүү нүн

Мам лекетти к

то лугу менен
б илим

б ерүү

стандартка ту ура келет.

5 .2 .6 .

Сабак тан тышка рк ы ишмердүүлү к про гра ммасы

(ва риан т 5 .1 )
Саб актан тышкаркы ишмердүү лү ктүн

негизг и ма кса ты

окуучу лард ын ко омдо ж ашо ого керектүү ко омду к тажр ыйбага
жетишүү

ж ана

ко ом

каб ыл

алчу

баалуу луктар

системасын

алард ын жекече жана жаш курактык өзгөчө лү ктөрүн эске алуу
менен калыптанд ыр уу. С абактан тышкар кы ишмердүү лү ктүн
оптим изация лык

модели

иш ке ашыр ылат. 1 -4 класстардын

окуучу лары үчүн сабактан тышкаркы ишмердүү лү к аптасына 10
саат кө лөмүнд ө

төм өнкү б аг ыттар бо юнча ишке ашыр ылат:

 спорттук -чыңдоо чу
 жалпы маданий
 жалпы интеллектуалд ык
 ад еп -ах лактык
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 ко омдук.
БЫ ЖББПтын

5 .1

вар ианты

ишмердүү лүктүн
аймактан

баг ыттар ы

тышкар ы)

пр ограмм асына
Мам лекеттик

бо юнча

туура

(коррекция лык -

жалпы
келет.

станд артына

сабакт ан

б илим

ө нүктүрүү чү

берүү чү

Башталг ыч

ылайык

тышкаркы

ДМЧ

мектептин

билим

берүүнүн

окуучу лар

үчүн

Кор рекция лык -өнү ктүр үүчү аймак БЫ ЖББПт ы өздө штүрүүнүн
милдеттүү бө лүгү бо лу п эсептелет.
Кор рекция лык -өнү ктүр үүчү

аймак

БЫ ЖББПтын

мазмунун

өздөштүрүү процессин ко лдоп, о куучу лард ын

ө нүгүүсү ндөгү

кемчиликтерд и

К оррекция лык -

түзөтүү нү

камсыз

кылат.

өнүктү рүүчү аймакка бө лүнгөн саат,
чаралар д ы аткаруу
жана

м илдеттүү

саб актан тышкар кы иш -

саатар ына (5саат өлчөмүнд ө) киргизилген,

бо лу п саналат. Тү зөтүү -ө нүктүрүү

ишинин

мазмуну ПМ ПК нын, Жекече окуу планынын су нуштар ынын
негизинд е

аныкталат.

Кор рекция лык -өнүктү рүү чү

аймактын,

анын ичинде сабактан тышкаркы иш ү чүн уб акыт, о куучу лардын
максималдуу

жум алык

жүгүн

аныктоодо

эске

алынбайт.

С абактан тышкаркы ишмер дүү лүк, анын ичинде Корр екция лык өнүктү рүүчү
чейин)

айм акка бер илген уб акыт (ж умасына 10 саатка

4 окуу жылына 1 350 саатка чейин бо ло т. 1 -к ласста

Кор рекция лык -өнү ктүр үүчү

аймактын

төмөнкү

курстар ына

саатар бө лүнгөн:
•

кырг ыз / ору с тили бо юнча кор рекция лык - өнү ктү рүүчү

сабактар

1

өздөштүрүү ,

саат -

о куу

предметтери

прогр амманын

татаал

2245

бо юнча
бө лүктөрү н

көндүмдө рүн
о кутуунун

пр опед евтика сы,

окуу

пр едмети

бо юнча

кемчиликтерди

то луктоо .
• окуу бо юнча ко ррекция лык -өнүктү рүүчү сабактар - 1 саат
ырааттуу окуу жө ндөмдүү лү ктөрүн өнүктү рүү , байланыштуу
кепти өнүктүрүү .
•

Ло гопед ия лык

ко ррекция лык -ө нүктүрүүчү

сабактар :

ж азуу

кө ндүмдө рүн калыптан д ыру у үчүн – 1 саат, көнд үмдөрүн иштеп
чыгуу ж ана сөздүн айтылышын үн жана муу ндук тү зү лүшүн
тууралоо , үн аспектилер ин тү зүү ү чүн -1 саат;
•

психо лог

менен

корр екция лык -ө нүктүрүүчү

сабактар

-

психикалык процесстерд и коррекция лоо -өнү ктүрүү максатында
1саат
Саб актан
у юшту руу

тышкар кы

ишмердүү лү ктү

форм алар ы:

жеке

экскурсия лар , клу бдар , секция лар,

ишк е

ж ана

а шыруу нун

топтук

таймаштар ,

сабактар,
конку рстар ,

ко омдук пайд алуу иш ж .б .
Билим берүү у юму окуу чу лард ын атайын билим б ерүү
му ктажд ыктар ын

(анын

и чинд е

ж еке),

(м ыйзамдуу

ө кү лдөрү нүн)

каалоо лорун,

шар ттар ын

эсепке

менен

алуу

ата -энелердин

у юмду н
сабактан

реалдуу
тышкаркы

ишмердүү лүктүн ар тыкчылык б аг ыттар ын тандап, у юштуруу
форм алар ын аныктап алууга у куктуу .
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Ж АЛПЫ

5 .3 .

БОЮНЧА

БИЛИМ

БЕРҮҮ

БАШТ АЛГЫЧ

ПРОГРАММАСЫ

БИЛИМ

БЕРҮҮНҮН

ЫЛАЙЫКТАШЫЛГАН БОЛЖ ОЛДУУ ПРОГРАММАСЫ
(В АРИАНТ 5 .2 )
5 .3 .1 . Макса ттуу бө лү м

В ариант 5 .2 . инклюзивдик мектепте о куган К ОБ окуучу лар
ү чүн

жалпы билим б ерүү прогр аммасы боюнча башталгыч

жалпы

б илим

берүү нүн

пр ограмм асын

ылайыкташылг ан

у зартылган

жетишкендиктери

бо юнча

б о лжо лдуу

убакытта,

мам лекеттик

ж ыйынтык

билим

берүү

стандартында аныкталган (м ындан ар ы - БЖБ М ББС ) талаптарг а
ылайык,

жалпы

б илим б ерүү чү

категория даг ы балдард ын
эске алу у м енен,

мектепте оку ган

бул

өзгө чө б илим берүү керектөө лөрүн

сапаттуу б илим алуу сун камсыздоо

аркылуу

мам лекеттик билим берүү стандар тынын талаптар ын аткарат
деп бо лжо лдо йт.
Өнү гүү

деңгээли

пр ограмм алар ын
чейинки

бо юнча

1-

класстын

мектеп

ө здө штү рүүгө д аяр эмес ж ана (же) мектепке

даярдыг ы жок бо лгон о куучу ларга

камсыз кылынат. Оку туу

1 -ко шум ча класс

мөөнө тү тандоо (1 -ко шум ча классты

киргизүү менен).
В ариант

5 .2 .

педаго гикалык

бу зу луу лар ын

шар ттард ы,

түзө түүчү таасирд и
чыккан. Бу л

кеп

атайын

оңдоо

үчүн

системалуу

атайын

максаттуу

тала п кылуу чу К ОБ окуу чу лар га иштелип

балд ард ын кеп өнү гүүсү (Р.Е.Левина

бо юнча) II

жана III дар ажада бо луп, алалия , афазия , дизар трия , рино лалия
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менен шартталган,
бу зу луу лар ы

бар ,

өнүкпө гөндүг ү

кекечтиги б ар , окуу жана жазуу бо юнча
кекечтиги

бирок

кептин

жалпы

БББ БЫ ЖББП бо юнча о кутуу

(вариант

жок б алдар .

К ОБ о куучу лард ы
5 .2 .)

оор

ПМ ПКнын

ком плекстүү

изилдөөнү н

ж ыйынтыг ында,

алард ын су нуштам алар ынын негизинде ишке ашыр ылат.
КОБ о куу чулардын психоло ги ялык -п еда го ги калык
мүнө здө мөсү .
ДМЧ окуу чу лардын би ли м алуусунун өз гө чө
мук та ждык та рын сүрө ттөө
К ОБ о куучу ларга мү нөздү ү б елг илүү бир атайын б илим
берүү муктажд ыктар ы кирет:
-

окутууунун

топто гу б алдард ы

максималдуу

эр те

мезгилинде

тобо кел

аныктоо (медициналык багыттаг ы адистер

менен бирге) жана кеп ө нүгүүсү нүн бузу луу лар ынын алга чкы
белгилер ин аныктоону н алгачкы этаптар ында

логопедиялык

жардам дайындоо;
- окуу башталганга чейин табылган б узу луу лар га

ылайык

лого пед ия лык корр екция лоону туура уюштуруу; сөз жана жеке
өнүгүүнү н бу зулу у ларын

нормалдаштыруу же то лугу м енен

жо юу га баг ытталган мектепке чейинки жана м ектеп би лим
берүү мазмунун

жана оку туу ыкм алар ынын үзгү лтү ксүздүгү;

- окуу чунун билим берүү м уктажд ыктар ына жана анын кеп
жетишпестигинин денг ээлине

ж араша жалпы билим бер үү

мекем елеринин же атайын типтеги мекем елердин шарттар ында
билим алуу су;
- Корр екция лык -ө нүктүрүүчү аймак жана
мазмуну ар кылуу жана ж еке/кичи то пту к
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предметтерд ин

лого пед ия лык иш

ар кылуу

ишке ашыр ылып жаткан

коррекция лык -ө нүктүрүүчү

аймактын үзгү лтү ксү здүгү нүн милдеттүү лүгү ;
- сү йлөө речинин бу зу луу лар ы бар окуу чу ларды изилдөөнү
ко мплекстү ү ыкманы камсыз кылуу негизинде, окуу чу лардын
жог орку

псих икалык

аналитикалык,

функция лар ынын,

синтетик алык

ишмердиктин

аб алын

жана

анализатор ,

жөнгө

т о луктоочу/

салуучу

но рмалдаштыруучу

шар ттар ды тү зүү; татаал психо лог ия лык, медициналык жана
билим

берүү

про цессин

ко што очу

педагог икалык,

психо лог ия лык ж ана м едициналык таасир этүү караж аттар ын
маку лдаштыр уу;
-

кыйм ыл

со матикал ык

чөйр өсүн,
ден

жогор ку

соо лугу н

нер в

ишмердиг ин,

норм алдаштыруу чу ,

нег изг и

кемчилигин ж оюу же азайту уг а салым кошуу чу м едицина лык
кызматтар дын ком плексин алу у;
- кебинин бу зулуу ларын корр екция лоо жана оку учу лар дын
баар лашуу кө ндүм дөрүн оптималдаштыруу зар ылд ыг ын эске
алуу

менен

сабактард ын

бард ык

предметтик

мазмуну н

изилдөөд ө

айм актард а
негизги

мектептин

билим

берүү

пр ограмм асын ылайыкташтыруу мүм күнчү лүгү;
ж еке

-

пред меттерд и

же

пр едметтик

кыскар туу же кенейтүү , саат саны өзгө ртүү

айм актарды

ж ана тиешелүү

техникалард ы жана техно ло г ия лард ы пайдалануу

ар кылуу

билим алуу ну ийкемдүү ар түрдүү у юштур уу;
К ОБ окуу чу лард ын
берүү

мейкиндигинде

ар түрдүү категор ия лар ы үчү н б илим
оку туунун

темптери;
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жана

ийгиликтин

жеке

Билим

берүү нүн

академ ия лык

компонентинин

ж ыйынтыктуу лугу н жана о куучу лар дын ж ашоо ко мпетенттүү лүк
даражасын, кеп

процесстеринин ө нүгүү д инамикасын жана

денг ээлин кеп дефектисинин
(кадам )

мех анизмине жараша туру ктуу

монитор ингин тү зүү;

оозеки

жана

жазуу

тилин

ко ррекция лык таасир этүүнү
атайын

ыкмалар ды,

көзөм өлдөөнү

күчө түүчү

ишке ашыру у ну кам сыз кылуучу

анын

ичинде

атайын

компьютер

техно ло гия ларын, дид актикалык окуу ку ралдар ын,

көрсөтмө

ку ралдар ын пайдалануу;
-

медициналык

себептерден

у лам

үйд ө

окуу га

мүм күнчү лүк;
-

билим

берүү

м ейкиндигин

ко омд ук контакттард ы

м аксималдуу

көбөйтүү аркылуу ко омдук -м аданий

жана мектепте ылайыкташуу нун бу зу луусу н
тийиштүү

кеңейтүү ,

байланышты

тандоо

жана

алд ын алуу; жана

стратег иясы

менен

тактикасын ко лдо нууга ү йрөнүү;
- Бала м енен түзө түү жана өнүктү рүү ишине жигердүү
катышуу максатын да
педаго гикалык

үй -б үлө менен психо лог ия лык жана

ко лдоо

кө рсөтүү;

ата -энелер

менен

шериктештиг ин у юштуру у.
5 .3 .2 . Кеб ин де оо р бузу луу лары (КОБ) ба р окуу чу ла рдын
жа лп ы ба шталгыч б или м б ерүүн үн

болжо лдуу

ылай ык та штырылган жа лп ы би ли м берүү нүн п ро гра ммасын
өз дө штү рүүсү нүн
Жалпы

кү түлгөн на тый жа ла ры

б илим б ерүү прог рам масы бо юнча б ашталг ыч

билим б ерүүнүн ылайыкташылг ан
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б о лжо лдуу прогр аммасы

(м ынд ан ары - БЖБ БЫ ББП)
түр лүү

ж ыйынтыкка

5 .2 . вар иантын өздөштүрүүсү

жетүүнү

кам сыз

үч

кылат: инс анд ык,

пр едметтик жана предмет ар алык .
БЖБ БЫББП ты өз дө штү рүү нүн к оо мду к -коммун ика ти вдик
жый ын тык та рды
Башталг ыч б илим берүү нүн ылайыкталган нег изг и би лим
берүү про граммасын өзд өштүрүүнүн

инсанд ык ж ыйынтыктар ы

чаг ылд ырууг а тийиш:
1 ) жар анд ык окшо шт ук негиздерин, ө з Мекени К ырг ызстан үчүн
урм ат -сый жана сүйү ү

калыптандыруу , өзүнү н у лу тту к жана

этникалык тиешелүү лүг үнө каб ардар бо луу; ар түрдүү лү ктүн
наркын сезүү; гум анисттик жана демо кратия лык баалуу луктарда
баг ыт алуу ;
2)

башка

адамд ард ын

кызыкчылыктарын

шайкеш

б аалуу лу ктар ы

келтирүү гө

м енен

д аярд ык

өз

жана

ар

түрдүү лүккө урм ат -сый (д иний, этникалык, кесиптик, жеке,
ж .б .)

негизинде,

ө з көз карашын корго о ү чүн башка адам дар

менен м адания ттуу жо л менен мамиле кылуу ;
3 ) диало гдон зар ыл маал ымат алууг а д аярд ык жана аны

ж еке,

ко омдук ж ана кесиптик маселелерди чечүү үчүн оозеки ж ана
жазуу жү зүндө кө рсөтө билүү .
БЖБ

БЫББПты

өз дө штү рүү нү н

п редмет

а ра лык

ө здөштүрүүнү н

предмет

ар а лык

жый ын тык та ры
БЖБ

БЫ ББПты

ж ыйынтыктар ы,
ар акеттерин

о куучу лар

өздөштүргө н

(таанып -билүү чү лүк,
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жалпы

жө нгө

о куу

салуу чу

иш
жана

ко ммуникативдик)
негизин

түзг өн,

камтыйт,
окуу

ө зөктүү

ком петенция лардын

жөндөмдү ү лүгүн

максаттар ы жана келечектеги

жана

ж ашоо догу

негизги билим берү ү бо юнча

БЖБ БЫ ББП өздө штүрүүсү нүн даярд ыг ын камсыз кылат.
Пред мет аралык ж ыйынтыктар

чаг ылд ырат:

17 ) окуу жана жашоо маселелерин чечүү жө ндөмдүү лүг үн
жана негизги жалпы б илим алууг а
18 ) окуу маселелерин

д аярд ыгын;

ишке ашыруу үчү н каражат табуу

ү чүн , иш -максаттар ын эстеп

жана аны кармап туру у

мүм күнчү лүгүн өнүктү рүү;
19 ) окуу жана практикалык м илдеттер ди чечүү;
20 ) кептик

караж аттард ы

техно ло гия ларды

баар лашуу

жана
жана

м аалыматтык
таанып -билүү

маселелерин чечүү үчүн пайд алануу;
21 ) баштапкы

логикалык

иштер ,

салыштыруу ,

анализ,

синтез, ж алп ылоо , ө згөчөлүктөрү б оюнча тү шүнүктөрдү
классификация лоо ,

сө з

аналог ия лард ы

себ еп -натыйж а

ж ана

далилдерди

куруу ,

байланыштар ын

өздөштүрүү ;
22 ) маектешинин угуу ү чүн даярдыг ы жана жаш кур агы
бо юнча д иалог жүр гүзүү;
23 ) биргелешкен ишмердү ү лүк боюнча милдеттерин жана
ро лу н бө лүп берү ү бо юнча сүйлө шүү лө рдү жүр гүзүү
ыктар ын;
24 ) өз жү рүм -туруму н ж ана б ашка адамд ард ын жүрүм турумун

шайкеш

б аа

калыптанд ыруу;
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б ерүү

көндүмдөрдү

25 ) өзүнүн

иш-аракеттер инин

жоо пкер чиликти
маселе лерди

алып,

чечүү

билим

ү чүн

ж ыйынтыктар ы
б ерүү

окутуучу

жана

жана

үчүн

ко омдук

курд аштар ы

менен кызматташууга б илүүнү үйрөнү шөт.
26 )

ар түрдүү издөө ыкмалар ын (Интернет бу лактард ын

жана сыр ткы окуу маалым ат м ейкиндигин) ко лдону п
маалыматтар ды чогу лтуу , иштетүү , талдоо , уюштуру п,
ө ткөрү п

берү ү

ж ана

ылайык

маалым атты

чечмелөө

байланыш жана та анып -б илүү жана м илдеттер ди эске
алуу тех но логия ларын ко лдо нуу; м аалымат тандоо , этика
жана этикеттин эрежелерин сактоого;
27 )

ко юлг ан м аксаттар га жана милд еттерг е ылайык ар

түрдүү

стилдег и

ма змундук

ж ана

о куу нун

жанрлар
ыг ын

бо юнча

ө здө штүрүү ;

тексттерд и
пландуу

байланыш максатына ылайык, сө з айкашы ку руп, оо зеки
жана жазуу тү рүндө тексттерд и даярдоо;
28 )

лог икалык салыштыруу иштерин ө здө штүр үү, анализ,

синтез,

синтез,

жалпы

ө згө чө лүктөрү

системаг а,

белгилүү тү шүнүктөргө таяну у менен жүйө лөрдү кур уу
аналог ия лард ы

ж ана

себ еп -натыйж а

байланыштар ын

түзүү;
29 )

маектешинин угуу ү чүн ж ана диалог жүргү зүүгө д аяр;

даяр кө з карашы бо юнча ар кандай көз кар аштаг ы бар
экенине жана ага ээ б о луу ар бир адамд ын укугу н
мүм күнчү лүгүн каб ыл алууга; өз о йлорун б илдир ип, көз
карашы жана иш -чар алард ы баалоо ;
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тараптард ын

30 )

даяр

кызыкчылыктарын

эске

жана
алуу

кызматташууга

м енен

чыр -чатактард ы

жө нгө салу у, иштиктү ү диало г жүрг үзүү;
31 ) ар

бир

окуу

пред метинин

мазм унуна

объ ектилер , ж араяндар жана ку бу лу штар

ылайык

жө нүндөгү

чынд ык (табигый, коо мдук, мад аний, тех никалык ж ана
башка) туур алуу алг ачкы м аалыматтард ы билүү;
32 ) ко нкр еттүү
башталг ыч

о куу

предметинин

мазмуну на

берүү

матер иалдык

билим

ылайык
ж ана

маалыматтык чөйрөдө иштей билүү (о куту у мод елдерин
ко шо ал ганд а).
5 .3 .3 . БЖБ БЫББПтын

өз дөштү рүүс ү нүн

п редметтик

на тый жа ла ры
Билим берүү пр ограмм асынын ар б ир чө йрөсүнө белг илүү
бир билим, көнд үмдөрдү калыптанд ыру уну камтыг ан, ар бир
пр едметке

тиешелүү

өздөштүрүү сүнүн

К ОБ

оку учу лар дын
пред меттик

БЖБ

БЫ ББПтын

натыйж алар ы

о куу

пр едметтеринин жуму шчу програм малар ында көрсө тү лгө н .
Фило лог ия
Кыргыз / орус тили
10 .

негизги сүйлөө түр лөрүн ж ана алард ы пайдалануу

эрежелерин б илүү;
11 .

оозеки сө з б айланышты ко лдону у ар кылуу максатка

жетүү

кар ажаты

катар ы,

күндө лүк

милдеттерди

чечүү

жө ндөмү;
12 .

тийиштүү

байланыш караж аттар ды тандоо жөнд өмү;
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Кептин нег изги м ыйзамд ар ын, сө з пайд а кылуу чу

13 .

мод елдер ин, билүү

(о куучу лард ын кептик

өзгөч ө лү ктөр үн

эске алуу менен);
Сү йлөм

14 .
кирген

кур уу

көндүмдөрү н

калыптандыруу ,

ага

у юштуруу чу сөз түр лөрү нүн маанилерин тү шүндүрүү

менен б ирге;
жөнөкөй сүйлөмдү н тү зү лү шүн

15 .
кө п

ко лдону лган

уб актылу у

аныктооч,

жана

өздө штүрүү жана

мейкиндик,

сем антикалык

себеп,

эң

м аксатты,

кар ым -каршылыктар ды

билдирг ен татаал сү йлөмдүн түр лөрү н өздө штүрүүг ө;
ор фогр афия лык

16 .

билим дерин

жана

көндүмдө рүн,

каллигр афия лык кө ндүмдөрү н өздөштүрүү .
Ада бий окуу:
7 ) Адабия тты
ах лак,

У лу тту к ж ана дүйнө лүк мад ания ттын, ад еп -

каада -салт тард ы

сактап

жана

ө ткөрүү

кар ажаты

катары тү шүнүү ;
8 ) жеке өнү ктүрүү үчү н о куу м аанилүү лүгү н түшүнүү; дүйнө
жө нүндө ой пайда бо лу шу , К ырг ызстанд ын

тар ых ы менен

маданияты, оригиналдуу этикалык идея лар ы, жакшылык
менен ж аманд ык жө нүндө тү шүнүктө р, адеп -ах лак; бард ык
сабактар

бо юнча

ийгиликтүү

ж етиш үү

үчүн

окуу нун

мааниси;

системалу у окуу му ктажд ыг ын калыптандыруу;

9 ) туура, оо зеки көр көм сө з каражаттар ын пайд алануу менен
бү т сөздөрдү үн чыг ара ж ылмакай окуу;
10 )

окуунун (тааныштыруу чу , изилдөө , тандоо , издөө ) ар

к андай түр лөр ү
11 )

түрдүү

ко лдо нуу , маанисин тү шүнүү;

тексттерд ин

мазмуну

жана

өзгө чөлүктөрү н

сезип каб ыл алуу каармандардын жору ктар ына
2255

баа берүү

жана талкуу ло ого катышуу (ү н чыгар ып ж ана ичинен окуу,
чечм елөөнү н баштапк ы ыкм алар ын б илүү , көркө м адаб ий,
и лимий попу лярдуу жана билим берүү тексттерди талд оо
жана негизги адабий түшүнүктөрдү ко лдонуу ;
12 )

Оку лган

сө здөрдү н,

сүйлөмдөр дүн,

маанисин туур а тү шүнүү; өз алд ынча о кууг а,

тексттердин
китептерге

кызыгуу көр сөт үү;
Ма тематика жа на инфо рматика
5 ) Баштапкы
жү зүндө

математикалык

ж аш

кур аг ы

билимдерд и

бо юнча

пайдалануу

таламдар ын

иш

дар ажасына

тиешелүү м илдеттерд и (күндө лүк) чечү үн ү өнү ктүрүү;
6 ) оо зеки ж ана лог икалык ой -жүгүр түү , математикалык сөз
негиздерин билүү;
7 ) окуу -маалым аттык, о куу - практикалык милд еттерди чечүү
ү чүн матем атикалык билимди ко лдонуу б оюнча баштапкы
тажр ыйб ага ээ бо луу;
8 ) сандар жана санд ык ту юнтмалар менен оо зеки жана жазуу
жү зүндө

аврифметикалык

амалдард ы

так

аткаруу ,

тексттик маселелерди чечүү жөндөмү , алгоритмге ылайык
и ш-ар акет кылып, жө нөкө й алгор итм ин куруу ж өндөмү ,
г еометрия лык фигуралар ды таану у жана к өрсөтүү , таб лица ,
сх ема,

д иагр амм алар ,

чынж ыр чалар

менен

ишт өө,

ж ыйынд ылард ы анализдөө жана чечм елөө;
5 ) компьютердик сабаттуу лук жө нүндө
ээ бо луу ;
Сө з өстүр үү :
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алгачкы тү шүнүктөргө

1 . м аксатка ж етүү караж аты катар ы, ж аш курагына тиешелүү
кү нүмдү к
ко лдонуу ,

маселелерди

чечүүдө

оо зеки

сөз

б аар лашуу ну

анын ичинде Интернет байланыш,

оозеки жана

жазуу тилин колдо нуу мү мкүнчү лүгүн билүү
окуучу лард ын сү йлө ө
2.

м аек

(у гуусу бузу лган

ө згө чө лү ктөрү н эске алуу м енен);

баштаганд ы

жана

сактоону ,

өз

ниетин

сезимин

билдир үү , суроо -талап, каалоо, коркуу , суроо бер үү , маекти
токтотуу

жөндөмдү ү лүгү;

3 . Өз сезимдерин билдирүүн үн м аданий түр лөрү н иштеп чыгуу;
чоңдорг о

жана

курд аш тар ы

м енен

б айланыш

учуру нда

түшү нбөй калган су роо лорун тактоо , тааныш жана тааныш эмес
сө з

айкаштарынын

түзү лү шүн

баар лашуу нун

билдирүү;

маектешине

ж аңы
жараша

шарттар ында
байланыштын

тийиштүү каражаттар ын тандоо (уккан, начар уккан, дү лө й);
4.

дактило логияны

көм өкчү

караж аты

катары

ко лдонуу

жө ндөмүн ө здөштүрү ү;
5.

маектешинен маалымат алуу

анын

ой -ниети

окуучу лард ын

жана

жана тактоо мү мкүнчү лүгү .

натыйжасын

сү йлөө

(угуу су

бу зу лган

өзгөчө лү ктөрү н эске алуу менен)

байланыштыру у, маектеши

мене н

баар лашуу нун нег изинде

маанилү ү бир маалыматты алуу мүм күнчү лүгүн өздөштүрүү .
« Искусство » Көр кө м сүрө т искусствосу:
1 ) адам дын ж ашоосу ндаг ы, анын руханий жана адеп -ах лактык
өнүгүүсү ндө көркөм

сүрө ттүн

ро лу тууралуу

баштапкы

элестөө лөрдүн калыптануусу;
2)

эстетикалык

сезимдер ди

өнүктү рүү ,

су луу

көрүү

жана

түшү нүү , «су луу эмести» су луу лу ктан айырмалоо , көр көм өнөр
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чыгармалар ын баалоо жөнд өмүн ө нүктүрүү , кө ркөм искусство
чыгармалар ына

активдүү

сезимдик -эстетикалык

мамилесин

тарбия лоо;
3)

көр көм

түр лөрүндө
кө ркөм

чыгар мачылык

ишмердүү лүгү нүн

ар

кандай

(көр көм өнөр , көркөм ко л өнөр чү лү к ж ана элдик

ө нөр ,

айкел,

до лбоор ло о,

ж.б.)

пр актикалык

билгичтиктерди жана кө ндүмдөрдү ө здө штүрүү;
4 ) курчап турган дүйнөнү кабылдап, жана андан эстетикалык
су лу у

объ екттерд и

аларга

өз

(табиг ый

сезимд ерин

жана

ж ана

коомду к

баа

ж актан)

мамилеси

бө лүү ,

б илдирүү

жө ндөмдүү лү гү;
5 ) көркөм ө нөр ар кылуу өзү н -өзү көрсөтүү боюнча практика лык
кө ндүмдө рдү өздө штүрүү .
Муз ыка :
1 ) ад амд ын өм үрү ндө музыканын ро лу , адамдын рух аний жана
ад еп -ах лактык

өнү гүшүнө

ро лу

тууралуу

б аштапкы

элестөө лөрдү калыптанд ыруу;
2 ) музыкалык маданиятынын элементтерин түзүү , му зыка жана
му зыкалык кө ркөм ишке кызыгуу ну калыптандыруу , башталг ыч
эстетикалык б аалоо ыктар ын калыптанд ыру у;
3 ) активдүү музыкалык и ш -аракеттин жү рүшүндө , му зыкалык
чыгармалард ы угуу да эмоционалд ык аң -сезимдик каб ыл алууну
өнүктү рүү;
4 ) ар түрдүү жанр даг ы му зыкалык чыгарм аларды угуу у чуру нда
эстетикалык сезим дерин калыптанд ыруу;
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5)

импр овизацияда,

театралд ык

жана

үн -хорду к

чыгар малар ды

му зыкалык -пластикалык

а ткарууда,

ком позиция ларды

түзүүдө му зыкалык бур кандарды ко лдо нуу .
Ден соолу к мадан и яты
Ден е та рби я
1 ) адам дын д ен соо лугун чыңд оо үчү н, физикалык өнүг үүсү , иш
жө ндөмдүү лү гүн
маанилү ү лүгү

ж акшыртуу

үчү н

жө нүндө

дене

баштапкы

тарбия нын
элестөө лөрдүн

калыптанд ыруу .
2 ) ден соо лукка ө тө маанилүү иш -милд еттерди (күн тартиби,
эртең

мененки

машыгуу ,

эс

алуу

иш -ар акеттери,

сыр ткы

о юндар , ж .б .) уюштуруу ыктарын ө здө штүрүү ;
3 ) өзү нүн физикалык аб алын, физикалык жүкт өрдүн кө лөмүн
башкаруу кө ндүмдөр үн калыптанд ыр уу;
4 ) өзү нүн жеке жөндөмдүү лү ктөрү

жана чектөө лөрү туур алуу

элестөө лөр;
5 ) б ир жеткиликтүү спор ттук -дене тарб ия

иштерине кызыгуу:

суу да сү зүү , лыжа тебү ү, спор т, тур изм ж ана башкалар; ден
соо лугуну н аб алына жеткиликтүү билү ү спор т кө ндүмдөрүн
өздөштүрүү ,
натыйж аларг а

(суу да

сүзү ү,

сү йүнүү ,

дене

лыжа

ж .б .у .с.),

тарбия сы

менен

Жетишилген
алектенүүдө н

ырах ат алуу .
Ко ррекци ялык -өнү к тү рүү чү ай ма к тын п ро гра ммасын
өз дө штү рүүсү нүн н а тый жа лары
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Түзө түүчү кур с "Ло гопе ди я" (ж еке

ж а на чака н топ тук

са бак тар )
Түзө түүчү кур стун мазм унун өздөштүрүү нүн пред меттик
ж ыйынтыктар ы
даражасы,

кептик

кептик

өнү гүүнү н де ң гээли, көр сөтү лүш

коммуникативдик

жетишсизд игинин

механизми, кеп дефектисинин түзүмү менен аныкталат.
Тү зө түүчү -к урс "Ло го педиялык р итмика" (жалпы са ба ктар ) :
"Ло го педиялык

р итмика "

түзө түүчү

курсунун

өздөштүрүү нүн пр едметтик ж ыйынтыктар ы
де ңг ээли,

көр сө тү лүш

даражасы,

кептик

мазмуну

кептик өнүгү үнүн
ко ммуникативдик

жетишсизд игинин механизми, кеп д ефектисинин түзүмү менен
аныкталат.
Тү зө түүчү -к урс "Сө з өстүрүү " (ча ка н то птук са ба ктар ) :
5 .3 .4 . КОБ о куучула рдын ба шта лгыч би ли м берүү бо юнча
жа лп ы би ли м берүү нүн ыла й ы к та шылган бол жо лдуу
п ро гра ммасын өз дө штү рүүнү н

белги лен ген

жый ын тык та рына жетүүсү н баа лоо си стемасы
К еби

оор

бузу лг ан

өздөштүрүү сүнүн

о куучулар дын

БББ

Ж ББЫБПты

пландаштыр ылган

ж ыйынтыктар ына

жетишкендиктерин баалоо систем асы

төмөнкү максаттарга

же түү ү чүн багытталг ан:
 окуучу лард ын

жеке

ж етишкендиктер инин

динамикасы

ар тыкчылыктуу баа менен камсыз кылуучу баалоо иш натыйж алар ы, шар ттар ы ж ана

баалоо системасынын чеги,

баалоо кр итерийлери , б аалоо кур алдар ы, жо л -жобо лору
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жана курам ы,

нег изг и багытт ар ын жана максаттар ын

чечүү гө;
 билим берүү жар аянын о куучулар дын руханий ж ана ад еп ах лактык өнүгүшүнө , тарбия лану усуна
сабактард ын

мазмуну н

ж ыйынтыктар ына жетишүү

баг ыттоо , мектеп

өзд өштүрүүгө
жана жалпы

күтү лүүчү
универсалдуу

окуу кыйм ылд ар ын калыптан дыруу;
 БББ Ж ББЫБПтын өздө штүрүү жыйынтыктарына баалоого
бирдиктүү

комплекстүү

пр едметтик

жана

м амилени

предм еттер

кам сыз

аралык,

кылуу,
инсанд ык

ж ыйынтыктарды баалоого мүмкү ндүк б ерет;
 окуучу лард ын жетишкендиктерине б аалоону ж ана б илим
берүүчү у юмдун ишме рд үү лүгүнүн натыйжалуу луг уна баа
берүүнү камтыйт;
 окуучу лард ын

коомду к

өнүгүүсү н жана о куу

(жашоо )

компетения лар ынын

жетишкендиктер инин динамикасын

баалоого мүм күнд үк бер ет;
Окуу

жетишкенд иктеринин

окуучу лард ын

окуу

динам икасынын

көрсө ткү чү -

жетишке ндиктер инин

баалоодогу

негизги көрсө ткү ч бо луп саналат.
жетишкендиктерине
негизинд е,

б илим

Окуу чу ларынын билим алуу

динамикасынын
б ерүү

иштер инин,

мүнө зүн

аныктоонун

му галим дин

ишин

же

билим б ерүү уюму н, жалпы эле билим б ерүү системасынын
натыйж алуу луг уна баа б ерилет.
К ОБ о куучу лард ын
бо юнча

б ашталгыч

жалпы билим берүү прогр аммасы
билим
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берүү нүн

ылайыкташылган

бо лжо лдуу прогр аммасын ө здө штүр үүнүн
жетүүсү

ж ыйынтыктарына

б илим бер үүнү баалоодо м аанилүү бо луп эсептелет.

К ОБ

о куучулар дын

ылайыкташылг ан

бо лжо лдуу

өздөштүрүү нүн
системасын

жалпы

чыгууда,

бер үүнүн

прогр аммасынын

б елгиленген

иштеп

билим

ж ыйынтыктар ын

б ашталг ыч

Мам лекеттик

билим

берүү

пландаштырылган

натыйж алард ын

мазмунун

билим

стандар тынд а
тизмесине

баалоо
б ерүүнүн

көрсөтү лгөн
б аг ыт

алуу

керек.
Баалоонун

ж ыйынтыктар ын

Респуб ликасынын

орто

билим

объектиси
б ерүүнүн

К ырг ыз
мамлекеттик

стандартынын талаптар ына то лук ылайык бо луп, о куучу лард ын
окуу -маалым аттык,

окуу -практикалык

милдеттерди

чечүү

жө ндөмд үү лү гү , предм ет аралык иш -аракеттерд ин нег изинде,
анын ичинде, ар б ир сабактын мазмуну на тиешелүү куралдарды
ко лдонуу ну бо лжо лдо йт.
Билим
ү чүн

берү ү жетишкендиктин динамикасына баа берүү

тиешелүү

по ртфели

куралдард ын

бири

окуучунун

жетишүү

негизги бо лу п саналат.

Бү түрүүчүнүн

баа тарж ым алы, бери д егенде, үч (төрт)

акыркы иштег ен (аралык н егизде ору с/кырг ыз тили, математика
жана комплекстүү иш) ү чүн бард ык сабактар жана класстарда
жетишкендиктери ж азылган пор тфелдеги то птомдорго ылайык
баа негизд еле т.
Инса ндык жек е на тый жа ларды баа лоо
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Инса ндык жеке натыйжа ларды баалоо нун о бъектиси
бо луп т өмөнкүлөр эсептелет:
-

билим

б ерүү

уюмуна

эмо ционалд ык -оң

мамилеси

чаг ылд ыр ылган,окуучу нун ички по зициясынын калыптанышы;
-

ж аңы

ыкм алар ын

билимд ерди
ж ана

саб актар ында

жөндө мдүүлүктөрү н,

окутуунун

ж аңы

мугалимдер и

жана

классташтары менен билим берүү тарм аг ындагы кызматташтык
мү нөзүн - - б илим б ерүү жараянынын негизги аспектилери
бо юнча б асым ылайык мисал катар ы "ж акшы окуу чу " жана
жүрү м -турум ү лгү сү бо юнча багыт алуу ;
-жалпы ж арандык б ирдейликти негиздерин калыптанд ыру у ө лкө үчүн сыйм ыктануу сезимин, Ата М екен үчү н м аанилүү
тар ых ый окуя лард ы, билими, алар дын жерине, у луту н сезү үсү,
К ырг ызстан
урм аттоо ,

элинин
ишеним

м аданияты
иштеп

чыгуу

жана
жана

каада -салттар ына
ба шкалард ын

ой -

сезим дерин тү шүнүү жана боорукер ликти калыптандыруу;
-

тийиштүү

тү рдө

окутуу ,

алард ын

ийгилик

/

ийгиликсиздик себептер ин туура каб ыл алуу жө ндөмү , үйрөнүү
ү чүн мүм күнчүлүктөрдү , а лардын кү чтү ү жана алсыз жактар ын
кө рүп,

өзд өрүн

сыйлоого

жана

ийгиликке

баг ыт

алуу

жө ндөмдүү лү гү;
- натыйж аларга жетишү ү үчүн жаңы б илимд ерин жана
кө ндүмдө рүн, дем алуу , о куу -коомд ук, окуу -таанып -билүү ж ана
тышкы тү рткү , кызыгуу ж ана жаңы мазмун жана маселелерди
чечүү

ыкмалар ы

бо юнча

кызыгуу лард ы

билим дер ин жакшыртуу га умтулуу;
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калыптанд ыруу ,

-баланын өнүгүү жашоо -ко лдоо ү чүн өз мү мкүнчү лүктөрүн
жана

чектөө лөрү

жөнүндө

шайкеш

элестөө лөрдү

калыптанд ыруу , м ектепте бо луу ү чүн атайын шар ттар ды тү зүү ,
окутуу ну у юштуруу , алард ын му ктажд ыктар ы ж ана у куктары
жө нүндө у луу муу н ж ана ку рдаштары менен баар лашуу тү зүүгө
жө ндөмдүү лү к;
- күнүмдү к турму шта ко лдонулг ан коомдук жана турмуш
ыг ын ө здө штүрүү;
- байланыш көндүм дөрүн өздөштүрүүгө;
- дүйнө сүр өтү жана анын убактылуу -мейкиндик у юму нун
түшү нүү;
-

ко омдук

чөйр өнүн

б аланын

баалуу луктар ы жана ко омдук ро лун

жаш

кур агына

ылайык

түшү нүү;

- көз кар анд ысызд ык, активдүү лү к жана кыйм ылдуу лу кка
ички мамиле түзү ү.
Инса ндык жеке на тый жа ла ры окуу чу лард ын ар түрдүү
чөйрөдө

социалд ык

өнүгүүсү н
маселелерди

мам илелер дин

камсыз
чечүү

кыл уу чу
үчүн

ко мпетенттүү лүктөрүн

ж ана

зар ыл

калыптанышын
пр актика

бо лгон

ж ана

баг ытталган

коомд ук

(жашоо )

камтыйт.

Инса ндык жеке натыйжа лар ды баа лоо б иринчи кезекте
окуучу нун коомду к (жашоо ) компетенттүү лүгүн өздө штү рүүсүн
баалоону бо лжолдо йт.
Инса нд ык

жеке

натыйжа лар ды

баалоо

окуучу лард ын

типо ло гия лык жана жеке өзгө чө лүктөрүнө , алард ын жекече
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атайын билим берү ү муктажд ыктар ына нег изделген мо нито ринг
тартиби, анын мазмуну н б илим б ерүү у юму иштеп чыгып,
жү зөгө ашыр ышы мүмкүн.

Meта предметтик натыйжа лар ды баа лоо
Meтап редметтик

на тыйжала р

о куучу лар

өздө штүргөн

универсалдуу оку у кыйм ылдарын (таанып -билүү чү лүк, жөнгө
салуучу лу к

ж ана

ко ммуникативд ик)

камтыйт,

алар

өзөктүү

ко мпетенция лард ы (окуу нун негизин тү згөн кө ндүмдө р) ж ана
пр едмет

ар алык

билимдерд и

ө здө штүрү үнү

о шондо й эле окуу жана жашоо маселелер ин
андан ары

БББ ЖББЫ БПты

камсыз

кылат,

чечүү жөнд өмү,

өздөштүрүү даярд ыг ын б аалоону

бо лжо лдойт.
Метапредм еттик
жө нгө салуу ,

ж ыйынтыктард ы

баалоо

оку учу лар дын

таанып -билүү , коммуникативдүү универ салдуу

окуу кыйм ылдар ын өздө штүрүүсү нүн ж ылышын баалоо ну , б.а.
алард ын

таанып -билүү

иш -аракеттер ин

көзөмө лдөөгө

баг ытталган акыл иш -чараларды баалоону камтыйт.
Жалпы

б ашталг ыч билим б ерүү баскычында метапр едметтик

натыйж алард ы баалоону н

негизги ма змуну

үйрөнүү жөндөмү

айланасынд а куру лг ан, башкача айтканда ө з алд ынча оку у ү чүн,
жаңы

билимд ердин

жана

кө ндүмдөр дү

өздөштүрүүгө

баг ытталган иш -ар акет ыкмалард ын жыйынд ысы, анын ичинде
бу лпроцессти уюштуруу ну камсыз кылат.
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Метапредм еттик натыйжалард ын м азму нун жана б аалоо
объ ектисин

түзгөн,

универсалдуу

калыптануу деңгээлин

универсалдуу

түрүнү н

оку у

д еңг ээлин

диагно стикалык

бо ло т:

кыймылдар ынын

баалоого

м илдеттерди

жетишүү метапредметтик

кө рүүгө

милдеттер ин

бо лот

аткару у

б ир

атайын

ж ыйынтыктар ына

натыйж а катар ы чыга алышат;

(же

чечүү

жо лу

себепчи нег из
катар ы),

о куу

жүзөгө ашыруу ийгилиг и үчү н шар т катар ы;

-метапредметтик натыйжалар га жетүү
негизде

конкреттүү

б аг ытталган ,

- метапр едметтик натыйжаларг а жетү ү
катары

кыйм ылдарын

с апаттуу бааланышы ж ана ченелиши

төмөнкүдөй негизги форм аларда
-

окуу

ком плекстүү

милдеттерди

пр едметтер аралык

ийгиликтүү

аткарууда

кө рсөтүлсө бо ло т.
Предметти к
Предметтик

на тый жа ла рды баа лоо

на тыйжа лар оку учу лар дын ар бир пр едметтик

аймактын мазуму нун өздө шт үрүү сү
билимдер ди

жана

жетишкендиктерин
жө ндөмдүү лү ктөрү н

м енен байланыштуу ж ана

кө ндүмдө рдү
мүнө здөп,

иш

өздөштүрүүдө
жү зүндө

ко лдонуу

сүрөттөйт.

Бу л топту н жыйынтыг ын

баалоону 2 -класстан б аштоо

максатка ылайыктуу , б.а. бул убакта буг а чейин бир нече
баштапкы окуу , жазуу жана эсептөө көндүм дөрдү түзү лө т деп
саналат.
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М ынд ан тышкар ы, оку туу ишмердүү лүгү окуу чу лар үчүн
кө нүмү ш

бо ло т, алар мугалим дин жетекчилиги астынд а аны

у юштур а алышат.
Окуу чу лард ын

предметтик

жетишкендиктерин ба алоо

жыйынтыктар ынын

жалпы

айырмалап б аалоо , жекече

баалоо ж ана ар түрдүү ыкмалар дын негизинде бо лушу керек.
Окуу чуну н

ө лчөмү

элементар дык

бо юнча

аз

жана

бо юнча

б илим ж ана кө ндүмдө р дагы, кор рекция лык -

өнүктү рүүчү милд етин аткаруу
инсанд ык

мазмуну

керек, себеби окуу чунун

өнүгү шүнө, коомдук тажр ыйбаны өздөштүрүүг ө чоң

мааниси бар .
Окуу чу лар дын
баалоо

учур лук

предм еттик
жана

аралык,

натыйжалар га
ошондой

ж етишүү сүн

эле

акыркы

текшерүү нүн жүрү шүнд ө даг ы өткөрү лү шү мүмкү н.
Окуу чу лар дын
баалоо

учур лук

предм еттик
жана

аралык,

натыйжалар га
ошондой

ж ети шүү сүн

эле

акыркы

текшерүү нүн жүрү шүнд ө даг ы өткөрү лү шү мүмкү н.
Пландаштыр ылган

инса ндык,

предметтик

предметтер ара лык натыйж алар га ж етишүү нү баало о

жа на
ө з ара

бири б ирин толуктаг ан усу лдар ы менен түрлөрү н ар кандай
пайдаланылышы зар ыл (стандар тташтыр ылган жазуу жүзү ндөгү
жана оозеки иштер ,

пр актикалык иштер, чыг арм ачылык иштер,

өз алд ынча ой жүгүр түү жана өзүн -ө зү баалоо , байкоо , ж .б .).
5 .3 .5 . Ма з мундуу бөлүк
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Ба шта лгыч би ли м берүү баск ычын да Универса лдуу

о ку у

к ый мылда рын ка лып та ндыруу п ро гра ммасы
Башталг ыч

билим

стандартынын
башталг ыч

берүү нүн

жалпы

б илим

б илим

б ерүүнү н

пр ограмм асынын
өздөштүрүү

Мам лекеттик
бер үү

б илим

прогр аммасы

ылайыкташылг ан

б ерүү
бо юнча

б о лжолдуу

инсанд ык, метапредметтик натыйжаларын

жыйынтыктар ына

талаптар ын

окуу пр едметтер инин, ку рстар ынын

ко нкр еттештир ет

програм масын тү зүүгө

негиз бо лот.
К ОБ окуу чу ларг а
баг ыттар ы

б ашталг ыч билим берүү нүн

БББ ЖББЫ БПтын өздөштүрүү

талаптар ында
инсанд ык,

көр сөтү лү п,
социалд ык

ко нкр еттештир ет,жана

бил им

Башталг ыч

жыйынтыктар ынын

берүү

жана

системасындагы

м ам лекеттик
билим

б аалуу лук

берүү нүн

заказды
төмөнкү

максаттык орнотуу лар ын чаг ылд ырат:
• и нса ндын жара ндык ок шо штугунун неги здери н
ка лып та ндыр уу тө мөнкү тая нычтар га негизд елет :
- Ата Мекенибизди сүйүү нү , К ырг ызстанд ын м аданий ж ана
табиг ый б айлыктар ына, у лу ттук каада -салттар ына

урмат -сый

менен м амиле кылууну калыптанд ыр уу;
-

Кыр г ызстан жараны катар ы өзүн сезүүнү , өз ө лкөсү , кыргыз

эли жана К ыргызстанд ын тарых ы үчү н сыймыктану у сез имин,
өзүнүн

у луттук

жана

этникалык

маалымдоого ;
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таанд ыктыг ы

жөнү ндө

- Мадания ттар , у лу ттар , диндердин ар түрдүү лүгү менен дү йнө
бирдиктүү лүгү н жана ыраатту улугу нун

кабыл алынышы;

- Башка пикир, б ашка элдердин тар ых ын жана мадания тын
урм аттоо;
• диа ло г жа на кызма тта штык ты ө нүк түрүү үчү н
пси холо ги ялык шар ттар ды түзүү нүн неги зи нде :
- ад амдарг а ишеним , боору керлик жана көңү л буруу ;
- ар канд ай коомду к кырд аалдарда чоӊдор жана курдаштары
менен кызматташтык көндүм дөрү;
- б ашкалар га урм ат – сый - өнөктө шүн уг уу жана

уга билүү

жө ндөмдүү лү гү;
•

и нса ндын

баа луулук -маанили к

чөйрө сүн

жа лпы

а да мдык а деп при нцип тери ни н неги зинде ө нүктүрүү :
- социалдык чөйр өнү ж ана андагы өз ор дун тү шүнүү жөндө мү,
жаш -кураг ына ылайыктуу баалуу лу ктар ы жана коо мдук р олун
каб ыл алуу;
-

ө зүнү н

ж ана

башка

ад амдард ын

иш -аракетиндеги

адеп -

ах лактык мазм уну нда баг ыт алуу , жакшы ниет ж ана ж ан -ад еп ах лактык жактан ийкемдүү лүгүн, этикалык сезим ин өнү ктүр үү,
башкалард ын сезимд ерин

түшүнүү жана боору керд ик менен

мамиле кылуу ;
- Эстетикалык му кт ажд ыктарды, баалуу луктар ж ана сезимдерин
калыптанд ыруу;
• Окуу ык тар ын өнүк түрүү , атап айтканда:
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- окуу чунун социалд ык ро лун каб ыл алуу жана өздө штү рүү ,
окуу ишмердигинин социалд ык м аанилүү ж үйөлөрү н тү зүү жана
өнүктү рүү;
- өзү нүн иш -аракетин у юшту руу ( пландаштыруу , көзөмө лдөө,
баалоо ) жөнд өмдүү лү гүн жана окуу ыктарын калыптанд ыруу;
- өзү нүн мүм күнчү лүктөрү

жө нүндө

туура элестөө лөрдү

калыптанд ыруу .
У ниверсалдуу

о куу

кыйм ылд ар ын

калыптанд ыруу

пр ограмм асы оку туу жана сабактан тышкар кы иш -чар аларды н
бү түндө й процессинд е ишке ашыр ылат.
Жалпы

билим

кыйм ылдар ын

берүү

про цессинд е

калыптанд ыруу

б аард ык

у ниверсалдуу

окуу

саб актард ы

жана

ко ррекция лык -өнү ктүр үүчү курстард ы өздө штүрүү процессинде,
жү зөгө ашыр ылат.
Башталг ыч

билим

берүү нүн

баскычында

ок уучу ларда

универсалдуу оку у кыймылдарынын калыптанышы башталг ыч
мектепте оку туунун ая ктоо суна аныкталышы кер ек.
Инсан дык ,

жө н гө

са луу ,

ко мму ника ти вдик Уни версалдуу

таан ып -б илүү чүлүк

жа на

о куу иш-а ракеттеринин

мүнө здө мөсү .
Инсанд ык жалпы окуу

и ш-аракеттер ине төмөнкү лөр кирет:

 мектепке карата оң маанай д еӊгээлинд е о куучунун ички
аб алы, м ектеп жашоо сунд аг ы маанилү ү у чур лар ына баг ыт
алуу ж ана "Жакшы окуу чу " ү лгүсү н кабыл алуу;
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 ко омдук,

окуу

таанып -билүү

ж ана

тышкы

себ ептерди

камтыг ан оку у ишмердүү лүгү нүн ж үйө лүү негиздер ин;
 билим

берүү

материалдарына

о куу -таанып

б илүү

кызыкчылыктары;
 муг алимд ердин,

балд ард ын,

ата -энелерд ин

баалоосун

түшү нүү бо юнча, окутуу ишм ердүү лү гүндө гү ийгиликтин
/ ийгиликсизд иктин

себептерин түшүнүүгө б аг ыт алуу;

 өзүнүн о куу ишин баалоо ж өндөмү ;
 ко омдук чөйр өнү тү шүнүү жөндөмү н, анда өз орду н, жаш ку раг ына ылайыктуу баалуу луктард ы ж ана коомду к ро лун
каб ыл алуу;
 негизги

адеп -ах лак

но рмаларын

жана

алард ы

ишке

ашырууг а баг ыт алуу ;
 сергек жашоого (анын ичинде өзгөрүүсү з анализатор лор
ко ргоо: калган көрү ү, у гуу , теринин сезг ичтигин, ж.б.)
ор нотуу , аны реалдуу ж үрүм -турум да ж ана иш -чар аларда
ишке ашыруу;
 кыйм ылдуу активдүү лү ктү н

зар ылд ыг ы, моб илдүү лү к;

 өз алд ынчалуу лук, активд үү лүк, ко омдук - турму штук көз
карандысызд ы кка баг ыт алуу;
 эко лог ия лык мад анияттын негиздер и: табиг ый дү йнөнүн
баалуу луктар ын

каб ыл

алуу ,

эко лог ия лык, сар амжалд уу,

өз

ишмердүү лү гүндө

салам аттык -жүрүм -турумдун

но рмалар ы ээр чүү даярд ыг ы;
 дү йнө ж ана у лу тту к көр көм маданият менен таанышуу
негизинд е

су луу лу к

жана

эстетикалык

өнүктү рүү;
 жеткиликтүү иску сство түр лөрүн б илүү .
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сезим ин

Жө нгө

са луу чу

жа лп ы

оку у

и ш -а ракеттери

төмөнкү

кө ндүмдө р м енен көрсө тү лгө н:
 окуу маселесин каб ыл алуу жана эске сактоо;
 муг алим танд аган баг ыттар ды эске алуу - менен б ир геликте
жаңы окуу материалында
 ко юлган тапшырм алар
ылайык

иш -аракет кылуу;
бо юнча, ишке ашыруу шар ттарына

иш -аракеттер ин пландоо ;

 натыйж асы боюнча кадамдарын текшерүү

жана акыркы

текшерүү ж үргүзү үнү;
 милдеттерд и
деӊг ээлинде

жыйынтык
баа

талаптар ына

берүү ,

ылайык

тиешелү ү

иш -ар акеттерди

жү зөгө

ашыруунун тууралыг ын баалоо;
 муг алимд ин,

шериктердин,

башкалард ын сунуштар ын

ата -энелер дин

ж ана

жана

баа б ерүүсүн тийиштүү

каб ыл алуу;
 и ш-ар акет

аяктагандан

кийин

жасалган

каталард ын

мү нөзүнө, аларга баа берүү жана эсепке алуу нун негизинде
зар ыл

ө згөрүүлөрдү

жасап,

бул

м аселени

чечү үнүн

натыйж алар ы жөнүндө жазууну пайдаланууг а;


зар ыл бо лг он пр актикалык жар дамд ы туур а талап кылуу
жана каб ыл алуу мүм күнчү лүгү;



Компенсациянын

негизи

катары

алгоритмдик

иш -

ар акеттерди кылуу .
Таа н ып би лүү жа лп ы окуу иш -а ракеттери тө мөн кү ык тар
менен кө рсө түлгөн :
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 окуу максаттарын
издөө

ү чүн

ишке ашырууг а зар ыл маалыматты

о куу

китептер ин,

энцикло пед ия лард ы,

маалымдам а китептер ди ачык маалыматтык мейкиндикте,
анын

ичинде

ко нтро лдонуу чу

Интернет

мейкиндигинде

окуу (анын ичинд е электр ондук, санар иптик);
 дү йнө жана өзү жөнүндө тандалган маалыматты таануу
ү чүн

ж азуу ,окуу ,

анын

ичинд е

МК Т

инструменттерин

ко лдонуу;


маселелерди че чүү үчү н белги -сим воо лду к кар ажаттар д ы,
анын

ичинде

моделд ер

ж ана

диаграмм аларды

пайдалануу ну;


жазуу жана оозеки тү рүндө б илдирүү лөрдү ку руу;



маселелерди чечүүнүн ар кандай жо лдорунд а багыт алуу;



көр көм жана окуу тексттерди мазмунд ук кабыл негиздерин
билип,

б илдирүү лөрд үн

ар

кандай

түр лөрүн

тийиштүү

маалыматтар дан (бир инчи кезекте тексттер ден) аныкто о;


аналитикалык
салыштыруу

ж ана

жана

синтетикалык

классификация

операция лар ды критер ийлерди жана

ишмердүү лүк,

сыяктуу

лог икалык

негиздерин тандап

жү зөгө ашырууну ;
 айлананын ку бу лу штар ын

изилдөө алкаг ында

себеп -

натыйж алык байланыштар ды түзүү;


объ ектилерд и

таануу

бо юнча

тү шүнү ктөр дүн,

алар дын

синтездөө аркылуу маанилү ү белгилер ин бө лүү;


аналогия лард ы түзүү;



маселелерди чечүү бо юнча бир катар жалпы ы км алар ына
ээ бо луу ;
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билимдерин жана көндү мдөрүн вер бализмин алд ын алу у;
сезүү ж ана лог иканын б айланышын орно туу;



ишмер дүү лүктүн то луктоочу у су лд арына ээ.

Ко мму ника ти вдик

жа лп ы

оку у

и ш -арак еттер

тө мөнкү

кө ндүмдө р менен көрсө тү лгөн:
 Ком муникативдик м илд еттерди ишке ашыр уу үчүн за рыл
бо лг он каражаттард ы
берүүнү

ту ура ко лдо нуу ,

ко лдоо нуу

менен

монологд ук айтып

ишке

ашыруу ,

ИКТ

караж аттар ын жана ар алыктан б аар лашуу кар ажаттар ын
ко лдонуу

ар кылуу

баар лашуу нун

диалог

форма сын

өздөштүрүү ;
 ар түрдүү о йл орду эске алып жана кө йгөйлө рдү чечүү ү чүн
кызматташуу позициясына у мтулуу;
 жазуу жана оозеки түрү ндө билдирүү лөрдү ку руу;
 маселелерди чечүүнүн жо лдору бо юнча ар кандай басым
жасоо;


монологдук

айтып

караж аттар ын

берү үнү

куру у

туура ко лдонуу ,

баар лашуу

баар лашууну н диалог

форм асын өздөштүрү ү;


ар

канд ай

то луктоочу

оозеки

тапшырм алар дын

ыкмалард ы,

калган

туур а
көрүүнү

чечүү

ү чүн

кантип

ко лдонуу ну билүү;


шериги

м енен пикир а лышууну н тиешелүү оо зеки эм ес

караж аттард ы ко лдо нуу .


жалпы

оку у

иш -аракеттерин

калыптанд ыру у,

окуучу лард ын жалпы маданиятын, баалуу лук -инсанд ык,
таанып билүүсүнүн өнүг үү маселелерин чечүү нү кам сыз
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кылуу чу ,

саб актан

тышкаркы

сабактард а ,

ко ррекция лык -

ку рстар ында

ишке ашыр ылат.

Окуу

иш -чар аларда

ө нүктүрүүчүү

аймактын

иш -аракеттердин жалпы мү нөзү , алард ын

пр едмет аралык

жана

пред меттик,

мүнө зү экенинд е көрсөтү лө т; жалпы м аданий,

жеке жана акыл ө сүүсү нө жана ө зүн -ө зү өнү ктүрүү бүтү ндүгүн
камсыз

кылуу;

б илим

берү ү

б ард ык

баскычтар ында

үзгү лтү ксү здүгүн камсыз к ылуу;
5 .3 .6 . Ок уу сабак та рын ын жа на ко ррек ци ялык -өнүк түрүүчү
ай ма к тын ку рста рын ын п рогра ммасы.
Окуу
аймактын

саб актар ынын,
курстар ынын

өздөштүрүү нүн

корр екция лык -өнү ктүр үүчү

прогр аммалары

кү тү лүү чү

БББ

Ж ББЫБПты

ж ыйынтыктар га

(инсандык,

пр едметтик, пред меттер ар алык) жана Универсалдуу
кыйм ылдар ын калыптанд ыруу

о куу

програм масынын талаптарынын

негизинд е иштелип чыгат.
Окуу

саб актар ынын,

аймактын курстар ын ын

корр екция лык -өнү ктүр үүчү

про граммалар ы

КОБ о куучу лардын

БББ ЖББЫБПты өзд өштүрүүнү н кү тү лүүчү ж ыйынтыктарга
(инсанд ык, предм еттик, пред меттер ар алык) жетишүү нү камсыз
кылышы кер ек.
Окуу саба к та рын ын негиз ги маз му ну
«Фило лог ия»
Кырг ыз / орус тили
К ырг ыз/орус тилин о куту у

КОБ о куучу ларга б илим берүүнүн

жалпы систем асына өтө маанилүү орунду ээлейт. Бу л бир
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жаг ынан К ОБ балдард ын сү йлөө

кем чиликтердин м үнөзүнө

жана стру ктур асына байланыштуу ,
психикалык

өнү гүүсү ндөгү

экинчи жагынан баланын

кептин

ө згө чө

ро лу

менен

шар тталг ан. Мынд ан тышкар ы, башка бард ык сабактар б о юнча
окуучу лард ын

ж етишү үсү

эне

тилин

ийг иликтүү

өздөштүрүү сүнөн көз каранд ы.
К ОБ балд ард ын им прессивдүү , экспрессивдүү даг ы, о .э.
оо зеки жана жазуу тилинде дагы бузу луу лар белгиленет.
Прогр амманын
ырааттуу лукта
керек,

нег изг и

гр амматикалык
спектрин

ар

би р

жайгашкан

бө лү гү

темалард ын

айр ым
тизмесин

гр амматикалык

тү шүнү ктөрү,

жана

эр ежелер дин

камтыйт.

тыныш

Ма териалд ы

логика лык

б ерүү

кам тышы

кө ндүмдөр дү,
жана

көндүм

системасы

тил

м ыйзамд ар ын жана тил сис темасын түзүү дө түшүнүү шар ттарын
камсыз кылууга тийиш.
Эне

тил

сабактарында

билим

б ерүү ,

өнүктү рүү

ж ана

түзө түүчү м илдеттер ишке ашыр ылат .
Мазмуну н ишке ашырууну н негизги м илдеттери:
 сабатты өздө штүрүү

пр оцессинд е

о куу жана жазуу нун

алгачкы көндү мдөрү н калыптанд ыруу ;
 мазмундуу окуу ж ана жазуу , оо зеки жана жазу у жүзү ндө
баар лашуу кө ндүмдө рүн иштеп чыгуу;
 кеп бирд иктеринин практикалык гр амматикалык көр көмдөө
жана куруу

кө ндүмдөрү н ө нүктүрүү . баар лашуунун

максаттар ына ылайык кептик айтууну ку руу;
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 ко омдук -турмушту к,

жалпы

му ктажд ыктар ын
маселелерди

ишке

чечүү

үчү н

жана

атайын

ашырууг а
жазуу

билим

алуу

байланышкан

жана

оозеки

тилин

пайдалануу мүмкү нчү лү гүн өнүктүрүү ;
 кө ркөм

чыгарманын

мазмунун

тү шүнүү

кө ндүмдө рүн

калыптанд ыруу , текст менен ишт өө;
 окуу кызыкчылыктар ын калыптанд ыруу ;
 баланын көз караштар ына анын ку раг ына жана өнүктү рүүгө
тиешелүү

денгээлде

оо зеки

билдирүү

үчү н

дараметин

өнүктү рүү;
 кө рүп -угуу жана

угуу

аркылуу оо зеки кепти каб ыл алуу ,

анын тыбыштык жаг ын өнү ктүрүү , о озеки

к омму никация

пр оцессинде пайд а бо лго н көндүмдө рдү ко лдо нуу;
 окуучу лард ын «кү нүмдү к» түшүнүктө рүнүн пайд а бо лу шу ,
алард ын

ой

жүг үртүү сүн

өнүктү рүүгө ,

пр едметтик –

пр актикалык ишмердү ү лүк шар тында сүйлөө ж ана жазуу
кебин ө нүктүрүү , жам ааттык иштөө көндүм дөрү н түзү ү.
 анализдөө ,

салыштыруу ,

байланыштард ы

түзүү

ар акеттер;символду к

себ еп -натыйж алык
б о юнча

белг и -аракеттер

ло гика лык
алм аштыруу

-

(мисалы, тыб ышты тамга м енен);
 билимдер дин
өнүктү рүү ,

структуралаштыруу ;билим дерди
актуа лдаштыр уу;окуу

алгоритмизациялоо;о й -жүгүр түүнүн

кеңейтүү ,

иш -аракеттерин
лог икалык

тизмегин

түзүү;
 оо зеки ж ана жазуу кеб инде аң -сезимдүү

жана эр ктүү

сү йлөө;мод елдештирүүү (м ис, сөз түзүмүн сх ема түзүү
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менен)

жана

мод елди

кайр а

куруу

(сөз

бө лүгүнө

өзгөртү ү лөрдү кир гизү ү);
 пландаштыруу ,

к онтро лдоо

жана

жыйынтык тын

натыйж алуугу н текшерүү ;
 жаш кур аг ына

тийиштүү кептин

функция лар ын,

анын

ичинде

формалар ын ж ана

то лу ктоо чу

фу нкциясын

пайдалануу;
 сү йлөө ишин өнү ктүр үү үчүн
билимдер дин

систем асын

негиз

түзүү жана

илимий

ж ана

ишинин

негиз ги

элементтерин, жаңы билимдерди ко лдонуу

кө ндүмдө рүн

өнүктү рүү .
Кеп

и шмердигини н тү рлө рү

Угуу . Оозеки
аӊдап -сезү ү.
Бер илген

баар лашуу кырд аалд ар ын ж ана максаттар ын

Уг у луп

тексттег и

жаткан
угу п

кепти

жаткан

жетиштүү

каб ылдоо .

м аалыматты

тү шүнүү ,

сур оо лорго жооп аркылуу анын мазмуну б илдирүү .
Сүй лөө . Коммуникати вдүү милдеттерди натыйжалуу чечү ү
ү чүн б аар лашуунун

м аксаттар ына жана шарттар ына ылайык

тил каражаттарын танд оо . Оозеки кептин диалог форм асын
пр актикалык түрү ндө

өздө штүрүү . Окуу

оо зеки

б аянд оонун

м онологд ук

(сүрө ттөө, б аянд оо , о й жүгүр түү ).
кырд аалд арда

сөз

этикетинин

милдет ине ыла йык

практикалык
Окуу

өздө штүрүү

жана күнү мдүк

эрежелерин

өздөштүрүү

(саламдашуу , ко што шуу , кечирим, ыр аазычылык, сур оо -талап
менен

кайр ылуу ).

Ор фо эпия лык

инто нацияны сактоо .
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ченемд ерди

жана

туура

Окуу.

Муунд ук

окуу көндүмдөрү н калыптанд ыруу

(үнд үү тыбышка баг ыт алуу ). Жылм акай муундук окуу жана
баланын

жекече

ченине

ылайык

ылдам дык

менен

бү түн

жан а

кыска

сө здөрдү о куу .
Сө здөрдү ,

сөз

тексттерди тү шүнүп

айкаштар ын,

о куу . тыныш белгилерине ылайык басым

жана тыным м енен окуу . К ыска
матер иалынд а

сүйлөм дөрдү

тексттер дин

жана ыр лардын

маалым дар жана көр көм окуу ну ө нүктүрүү .

Ор фо эпия лык (бү түн сө здөр менен оку уга өтүүдө ) оку у менен
таныштыруу .

Ор фо эп ия лык оку у (үн чыг арып окуу )

көчүрүп

жазып жатканда, өзү н -өзү кө зөмө лдөө караж аты катар ы
Окуу

текстин

тү шүнүү .

Кер ектүү

материалд ы

табуу

максатынд а тандап о куу . Текстте бер илген ачык м аалыматты
табуу . Текстте кам тылган маалыматтын нег изинде ж өнөкөй
тыянактар ды

түзүү .

Текстте

кам тылган

м аалыматтард ы

жалпылоо .
Жа зуу .

Сабатту у лук

системасында

тамгалард ы,

муу ндард ы, сөздөрдү , сүйлө мдөрд үн айкалыштарын
Окуу ишинин бу л түрү үчүн ко юлг ан

гиг иеналык талаптарды

эске алуу менен так, тыкан жазууну
г игиеналык

талаптар ды

Такта

Айтылышы

менен

Ко лдорд ун

текст -обр аз

салыштыруу .

ме нен

Сү йлөмдөрдү

эркин

б агыт алуу ыктарын

ж азылышы

кар ама -каршы

келбег ен сөз жана сүйлөмдө р дү айтуу м енен жазуу .
текстти

ж азууд агы

мо торикасын өнүктүрүү .

мейкиндигинде ж ана баракта

өнүктү рүү .

ө здө штүрүү

өздөштүрү ү.

кыйм ылдар ын жана манжалард ын

жазуу .

салыштыруу ,

Жазылган

муу ндап

окуп

жазууда эрежелерге тиешелүү
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каттоо

(сүйлөм

ая гында

Адамдард ын

чекит

б ашында

баш

там га).

аттар ын баш тамг а менен ж азуу кө ндүмүн

калыптанд ыру у .
караж аттард ын

жазууга .

Там га

милд етин

эмес

тү шүнүү :

графика лык

сөздөрдү н

орто сунд а

мейкиндик, ташымал белгиси. Сө здөр ж ана сүйлө мдөр . Сө здү
талдоо ү чүн матер иал, изилдөө нүн объ ектиси катар ы кабыл
алуу . .

Белг илүү эрежелер боюнча

У ккан жана о куг ан текстти
Балд ар
түзүү

уг уп, о куп кө чүр үп жазуу.

мазмуну н кыскача жазып баяндоо.

ү чүн кызыкту у темалар даг ы чакан өздүк тексттерди
(таасирдин

окуя лар ,

негизинд е,

сүрөттөр

адаб ий

сериясы,

чыгарм алар ,

видеожазманын

сү рөттүк

үзүндүсүнүн

негизинд е ж .б .).
Сө здүн

м аанисине

көз

ор тосундаг ы айырма. Сү йлөм
тартибин

өзгөр түү .

салуу .

Сө з

жана

сү й лөм

менен иштөө: сө здөрдү танд ап,

Сү йлөмдөг ү

интонация.

Бер илген

инто нация менен сү йлөмдү куруу .
Са ба ттуулукка ок утуу .
Фо нетика . Кеп тыб ыштар ы. Сөздүн
маанисинин

тыбыштык түзүмү менен

бир имдигин сезүү . Сө здөгү тыбыштар дын санын,

катард ык түзүмүн белгилөө . Бир же бир нече тыб ыштар менен
айырмаланган сөздөрдү салыштыр уу. Үндү ү жана үнсү здөрдү
айтуу ор тосу ндагы айырмачылык, басым тү шкөн ж ана тү шпөгөн
үндүү лөр ,

жумшак ж ана каткалаӊ үнсү здөр .

Муу н сүйлөө нүн м иним алдуу бирд иги катар ы.
муу ндарг а бө лүштүрү ү. Басым орду н аныктоо .
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Сө здөрдү

Гр афика .

Үн жана там ганын ор тосунда айырма. Тамганы

тыб ыштын турумду к

белгиси катар ы

өзд өштүрүү . Үндүү лөр

- ү нсү здөрдүн жум шар туу же каткалаӊдоо көрсө ткү чү

катары.

е, ё,ю,я там галар ынын функциялар ы. Ичкер түү белгиси мурунку
үнсүз тыбыштын жу мшактык

белг иси катар ы. тамгалар дын

тизилүү катар ы..
Жазу уда

аж ыратуу

Сө здөрдө

жана

жум шар туу

белгисин

тыбыштык жана тамг алык курам

ко лдонуу.

м амилесин түзүү;

йо тто шкон тагалар дын жазылышы жана айтылышы. Тамг а эмес
гр афикалык

каражаттард ы

колдо нуу:

мейкиндик, ташымал б елгиси, аб зац.
менен таанышуу . Алфавитти

сөздөрдү н

ор тосунда

К ыргыз/орус алфавити

билүү: т ам галард ы

туур а атоо ,

алард ын тизм егин билүү .
Баш

тамгасы менен

билүү .

Сө з

сөздөрдү алфавит

боюнча жайгаштыра

ку рам ы (мор фоэмика). Сөз бөлүктөрү жө нүндө

жалпы тү шүнү к.
Сө здө у ланд ы мү чө лөрү м енен уӊгусун бө лүү . У ӊгу , түпкү
там ыр ы жөнү ндө жалпы тү шүнүк.

У ӊгу лаш

сө здөр , тектеш,

сө здөр түшү нүгүн ө здө штүрүү .
Сө здү түзү мү бо юнча тандоо . С өздү ктөр , маалымдамалар ,
каталогдор

боюнча алфавит менен иштөө . Баш тамга бо юнча

сө здүктөрдө н сөздөрдү таба билүү , алфавиттик тартип бо юнча
сө здөрдү ж айг ашты ра б илүү (мисалы: фам илиялар , аттар )
Орфогр афи я.

С абаттуу ж азуу эрежелери м енен таанышуу

жана алард ы колдо нуу:
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сө здөрдү н өзү нчө жазылышы;
аттардаг ы

баш

тамгалар ;

сүйлөм башынд а, энчилүү

муу н

б оюнча

ташым ал;

тыныш

белгилер ин ко лдо нуу;
Кеп ти ө нүк түр үү . Текстти өз алд ынча үн чыг арып оку уда
жана аны у гууда түшү нүү . С южеттик сүрө ттөр

сер иясы, өздүк

о юндар материалдары, сабактар, б айкоо бо юнча анча чоң эмес
баяндоо мү нөздөгү тексттерд и түзүү .
Си стема тикалык курс
Фо нетика ж ана ор фо эпия .
Үнд үү

жан а

айырмачылык.
жана

үнсүздөр ,

алард ы

айтуу

Жу мшак жана каткалаң

каткалаң

үнсүздө рдү

түгөйлө ш эмес тыб ыштар ды
бо юнча аныктоо .
табуу . Сөздөр дү

түг өйлө ш

үнсү здөрдүн

муу ндарг а бө лүү .

мү нөздөм өлөрүн аныктоо .

үнсүздөр , жум шак

айырм алоо ,

Басым, сөздө басым

ортосунд агы
ж ана

жум шактыг ы

түшкө н үнд үү лөрдү

Тыб ыштар дын

сапаттык

Тыб ыштар ды ж ана сө з айкаштарын

үндөрдүн кыр гыз/ ор ус адабий тилинин ченем дерине ылайык
так айтуу . Сө здөрдү фо нетикалык талдоо .
Мор фо ло гия . Сөз тү ркүмдөр ү ж өнүндө ж алпы м аалымат:
зат

атоо ч,сын

кызматтык

атоо ч,
сөз

тактоо ч,

түркүм дөрү.

этиш.

Өз

Зат

атооч.

алд ынча

жана

Анын

кепте

ко лдону лу шу жана мааниси. "Ким ?" жана "эм не ?" суроо лоруна
жоо п берг ен сөздөрдү табуу . Зат атоочко бе рилүү чү сур оо лор .
Энчилүү аттар ды таба б илүү ыктар ын өнүктүрүү . З ат
саны, сан бо юнча өзгөрү шү . Зат

атоочун

атоо чун жекелик саны. Зат

атоочу н жекелик саны, жөндөмө бо юнча ө згөрү шү . Зат атоо чун
1 ,2 ,3 -жагы бо юнча бо юнча ө згөрү шү . Зат атоо чун жө ндөмөсүн
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аныкто о. З ат

атоочу н көптүк саны, кө птүк саны бо юнча

өзгөрү шү . Зат атоочу мор фо ло гия лык талдоо .
С ын атооч. С ын атоочту

кепте ко лдо нуу ,

жана анын

мааниси. С ын атоочко б ерилүүчү су роо лор . Сын атоочтун зат
атоочу н менен айкашууд а саны, жөндө мө
С ын

бо юнча ө згөрүшү .

атоочту мор фо ло гия лык талд оо.
Ат атооч.

жө нүндө

Ат атооч жө нүндө жалпы тү шүнүк.

жалпы

түшүнүк.

Жекелик

ат

Ат атоо ч

атоо чтор ,

кепте

пайдалануу жана м ааниси. Жекелик ат атоочтор: 1 , 2 , 3 -жак
жекелик

жана

көптүк

түр лөрү .

Жактама

ат

атоо ч тордун

жө ндө лү шү . Кепте ат атоочту туура пайд алану у (мен, м енде,
ал,аны, анда, ал үчү н).
Этиш.

Анын

мааниси

жана

кепте

берилүүчү сур оо лор . Этиштин белгисиз
түшү нүк.

«Эмне

ко лдону у.

тү рү ж өнүндө ж алпы

кылыш керек? » «эм не кылат? » деген

сур оо лорго жооп б ерүүчү этиштерди айырмало о.
чактар ы: ө ткө н чак, келээр чак, у чур чак.
келээр чаг ынын жак жана сан
жана

II

жагы

бо юнча

аныкто онун ыкмалар ы.
У ӊгу .
К епте

Сө здүн

көбүнчө

Этишке

Этиштин

Этиштин ө ткө н чак,

бо юнча ө згөрү шү . Этиштин

жакталышы

(пр актикалык

I

б илүү),

Этишти мор фо лог и я лык талдоо .
алдына келүү чү аффикс (орус тилинде).

ко лдо ну луучу

уӊгу лар

менен

таныштыр уу .

Алард ын м илдети: зат атоочтун жана ат ат оо чту н жө ндөмө
форм алар ын

тү зүүсү .

Сө з дүн алдына жалган уу чу аффикс

(пр иставка)м енен пред лог ор тосундаг ы айыр мачылык.
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Лексика.

Маанисин

тактоо ну

талап

к ылган

аныкто о. Тексттеги сөздүн маанисин аныктоо же

сө здөрдү

тү шүндүрмө

сө здүктү ко лдону у менен баалуу лу ктар сө здүн м аанисин тактоо .
Бир
түз

маанилү ү жана көп м аанилүү сөздөрдү тү шүнүү , сөздүн
жана

каймана

м ааниси.

К епте

синонимдер дин

жана

анто нимдер дин пайдалануу сун ко лдонуу .
Синтаксис.

Сү йлөмдү ,

сөз

айкаштарын,

сөздөрдү

айырмалоо . Мааниси

менен б айланышкан сө з айкаштар ын

белгилөө ,

грамматикалык

үйр өнгө н

айкаштар ынан сү йлөм тү зүү ,

түрлөрү

менен

сөз

жана аны жайылтуу . М аксатын

билдирүү бо юнча с үйлөмд өрдүн бө лү нүшү: суроо луу , илептүү ,
жай

сүйлөмдөр .

Ойго эмоцио налд ык түс (инто нация ) берүү .

Сү йлөмдөгү м аанилүү сөздөрдү
Сүйлөмдүн

баса белгилөө .
негизги

мү чө лөрү :

ээ

жана

баяндоо ч. Сүйлөмдү н айкындоо ч мүчө лө рү. Сүйлө мдүн нег изги
мү чө лөрүн

табуу .

Сүйлөмдүн

негизги

жана

айкындоо ч

мү чө лөрүн айырмало о. Сүйлөм , сө з айкаштар ы, сө з ор тосу ндагы
байланышты

орнотуу .

Сү йлөмдү н

бир

ө ӊчөй

ко лдонууд а интонацияны пайдалануу , үтү рдү
өӊчөй мү чө лөр, ба йламталар

айырма.

ко лдо нуу .

Бир

м енен сүйлөм тү зүү . Татаал

сү йлөмдөр менен таанышуу , эки жө нөкө й
сү йлөмдөр . Жөнө көй

мү чө лөрүн

сүйлө мдөн турган

ж ана татаал сү йлөмдөрдү н орто сундагы

Татаал сү йлөмдөрдө гү ү түр . Татаал сү йлөм тү зүүнү

үйрөнүү , байлам талард ан кийинки тыныш б елгил ери.
Ор фогр афия

жана

пунктуация .

сергектикти калыптанд ыру у.
Ор фогр афия лык сө здүктү ко лдону у.
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Ор фогр афия лык

Ту ура жазуу эрежелер ин ко лдонуу:
• ташым ал эрежелери;
• энчилүү аттарынд а, сүйлөмд үн б ашында баш тамга;
• сө здүн там ырынд аг ы басым түшпөгөн ү ндүүлөрдү текшерүү;
• сө здөгү уя ӊ жана каткалаӊ ү нсү здөр;
• айтылбаг ан үнсү здөр (орус тилинде);
• сө з там ыр ындагы текшер илбег ен үндүү ж ана үнсүз тыб ыштар
(чектелген сөздөр тизм есинде);
• аж ыр атуу ж ана ичкертүү б елгиси;
• жеке ат атоо чторду
•

ж азу у эреж елери;

сүйлөмдү н аяг ындаг ы тыныш белг илер: чекит, суроо ж ана

илеп белг илер и;
• бир ө ӊчө й мүчө лүү сүйлөмдөрдөг ү

тыныш б елг илер (үтүр ).

Окуучулардын да яр дык деңг ээлине

та ла птар

Ко мпетенци ялардын ка лып тан ган дыгы.
а ) баа луулу к -маан илик ко мп етен ттүүлү к :
ад ам баар лашуусу нун негизги каражаты катар ы тилдин
ро лу н сезүү;
туура

жазуу

жана

оозеки

тил

жеке

м адания тынын

кө рсөткүчү экенин тү шүнүү ;
өз кебине

байкоо лорунун нег изинде өзүн -ө зү баа берүү

жө ндөмдүү лү гү;
б ) маа лыма ттык :
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окуу

маселелерин

чечүү

үчүн

ар

кандай

бу лактардан

алынган кер ектүү маалыматты табуу ү чүн тилди

ко лд оно

билүү;
ор фог рафия лык ж ана тыныш эрежелерине ылайык ж азуу
жө ндөмдүү лү гү ,
ку рактаг ы

оку у

тексттин

балд арга

окуп,

арналг ан

анализдеп

бул

сө здүктөр

ж ана

маалымдам алар бу лак тар ын пайдалануу ну;
окутуу

өз

билүүчү лү к

алдынчалыг ын

жана

кызыкчылыг ын

кө ндүмдө рдүн

жана

оку учу лар дын

чаг ылд ырган
жалпы

таанып -

жалпы

окуу

иш -ар акеттердин

калыптанд ыр ылышы;
в) окуу - таан ып б илүү :
сү йлөм ,

жөнө көй

бө лү гүнүн

сүйлөм ,

сыяктуу

тил

тамг а,

сөз

бирдиктерин

түркүмү ,
мү нөздөө ,

сөз

табуу ,

салыштыруу , классификация лоо жөндөмдүү лүг ү;
өзүнүн

и ш-аракеттер ин

башкар а

алуу ,

жазуусу н

текшерүү гө алуу жө ндөмдүү лү гү;
стандарттык жана стандар ттык эм есоку у кырдаалдар ынд а
билимди туура пайдалана б илгендик;
г) ко ммуни ка ти вди к :
диалог жүрг үзүү жана кеп этикеттин ченемдерг е ылайык
байланыш жагдайд ы эске алу у менен маек куруп, ж өнөкөй
оо зеки

моно логд у,

жазуу

жө ндөмдүү лү гү;
сур оо берүү жөнд өмдүү лүгү .
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тексттер ин

түзүү

Окуучулар дын

били ми н

баалоо нун

критери йлери

жана

с та ндар ттары
К ырг ыз

/

о рус

тили

бо юнча

ко нтро лду

у юштуруу нун

өзгөчө лү ктөр ү
Окуу чу лард ын жетишүү

деңг ээлин

түрү ндө жүргүзү лөт: диктант,
ко нтро лдук

кө чүрүү лөр ,

контро лдоо

жа зуу

грамм атикалык тапшырмалар ,

кыскача

б аяндар ,

тесттик

тапшырмалар.
Жат жазуу

орфогр афия лык жана пу нкту ациялык ыктар ын,

жө ндөмдөрү н текшер үүгө кызмат кылат.
Диктант
ашыруу

тексттер

бард ык

мүмкүнчү лүгү нө

балд ар

ылайык

менен

орто

алар ды

кыйындык

ишке
м енен

танд алып алынат. Ар бир текст оку лган ор фогр аммалардын
(сө здүн ж алпы саны нан б о лжо л менен 60 %) жетиштүү санын
камтыйт.
Текст

изилденбег ен эреж елер ди,

сө здөрдү кам тыбаш

керек, же б ул сөз алд ын ала доскад а жазылган

бо луу га тийиш.

Жаңы изилд өө жүрү п жаткан

грамм атикалык

сөздө р ж ана

эрежелерди кирг изүү максатка ылай ыксыз.
Диктант

катары

ырааттуу

тексттер

суну ш

кылынат -

балдард ын

мүмкү нчү лү ктөр үнө ылайыкташтырылган ар кандай

автордук,

же

тематикасы

м угалим

Тексттин

ж ашоо су , мекени,ж ар атылыш, сая кат, ж .б .

С үйлөмдө рдүн

айтуу м аксаты

түзү лгө н.

балдарга ж акын жана кызыктуу бо лу шу керек:

до стук, б алдардын
жө нүндө .

тар аб ынан

түзүлү шү

жө нөкөй

бо лу шу

керек,

бо юнча ар канд ай ж ана б ашталг ыч м ектепте
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ө тү лүүчү синтаксистик катего рия лар м енен 2 -8 сөздөр дөн (бир
өңчөй сүйлөмдөрдө н) туру шу керек
Грамматикалык

талдоо

оку учу лар дын грам матика лык

ку бу луштар ын, сөз жана сү йлөмдө рдүн жөнөкөй тил анализ
жасоого мүм күнчү лүгү н,

тү шүнүү д араж асын текшерүү бо луп

саналат.
Грамматикалык

талдоо ну

аткарууну

текшерүү

ү чүн

текшерүү иштери ко лдо ну лат, алард ын мазмуну на 2 ден ашык
эмес гр амматикалык талдоо
Жакшы

жетишкен

жог ору латылган,

тилдик

кир шг изилет.
окуучу ларга
ө нүгүү нү

талап

кыйынчылыг ы
кылг ан

ко шумча

тапшырмалар суну шталат.
Контро лдук көчүрүү , д иктант сыя ктуу эле

ор фогр афия лык

жана пу нктуация лык ыктар ын, эрежелерин б илүү жөндө мдөрүн
текшерүү гө кызмат кылат. Ошонд ой эле, контро лду к көчүрүүдө ,
басылган текстти кө чүрүү , сүйлөмдө рдүн чек аралар ын
oр фог раммалард ы аныктоо , тексттин бир бө лүгү н

табуу,

жаза билүү

текшер илет.
Ко нтро лд ук көчүрүүгө ж ого лгон тыныш белгилери

м ен ен

ырааттуу тексттер суну шталат.
Баяндама

(окутуу )

ж азуу

кө ндүмдө рүн

калыптануусун

сыноо бо луп саналат, тексттин негизги м азму нду ачып көрсөтүү
жө ндөмдүү лү гү , тү шүнүп нег изг и о йлорун калтыр бастан берүү
жө ндөмдүү лү гү; эне тилинин эреж елерин урм аттоо
жазуу тү рүндө айтып бер үүнү уюштуруу .
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м енен

Баяндама ү чүн так сюж еттик
кыскача

линия бая ндоо

текст су ну ш кылынат. Бара -бара,

мүнө здөгү

ж өнө көй сыпаттама

текстти пайдалану уга бо ло т - пейзаж , пор трет ж.б .
Тесттер - станд арттуу эм ес окуу кырдаалд а өз билимин
ко лдонуу

мүмкү нчү лү гүн

түзү ү

кө лөмүн

аныкто о

бо юнча

текшерүү нүн д инамикалык тү рү.
Са ндык баа берүү нү н ө згөчө лү ктөрү (баа лоо)
"5 "

("эң

жакшы")

канааттанд ыр арлыктан

–

талаптард ы

аткаруу

деңгээли

о лу ттуу жогору: азыркы жана муру нку

окуу материалдан да каталардын жо кту гу; бир кем чиликтен
ашык эмес; баянд оо ыр ааттуу жана то лу к.
"4 " ( "ж акшы") - аткаруу талаптар ы канааттанд ырар лыктан
бир

д еңг ээл

сур оо лорго

жогору :

жооп

то лу к

кошумча
жана

м атериалд ы

ырааттуу

пайдалану у,

чаг ылд ыр ылган;

пикир инин көз карандысызд ыгы, талкуу ланып жаткан маселеге
өз

мамилесинин

матер иалдар ынан

чагылдырылышы.

азыркы

окуу

2 - 3 каталар ж е 4 - 6 кемчиликтер ; өткөн

матер иалдар боюнча 2 катадан же 4кемчиликтен ашык эм ес;
матер иалд ын лог икалык бузуулар ы б ар; окуу милдетти чечү үгө
туура эмес ыкмалард ы ко лдо нуу; м атериалд ы

чаг ылд ырууд агы

кээ б ир каталар.
"3 "

(

"канааттанд ырар лык")

-

белгилү ү

аткаруу

талаптар ына шайкеш келүүнүн миним алдуу деңгээли; у чурдагы
окутуу материалдарын 6 катадан ашык же орунсуз 10кемчилик;
ө ткөн

окуу

матер иалдар ын

5
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катад ан

көп

эм ес,

8

кемчиликтерн ашпашы кер ек; лог иканын кээ бир

бузу луусу;

талкуу ланып жаткан суроону ачыктоо то лук эмес.
"2 " ( "ж аман") – талаптард ы аткаруу канааттанд ырар лыктан
бир

деңг ээл

төмө н:

матер иал бо юнча

кө п

6 ката

у чурд а

азыркы

окуту лу п

ж е 10 кемчиликтен кө бү бар; ө ткөн

матер иал бо юнча ор унсу з 5 ката

же 8 кем чилик; тексттин

лог икасы бузу лг ан; талкуу лан ып жаткан суроо ну
эмес ж ана

то лук

эмес,

жаткан

ачыкталган

тексттин негизги жобо лору эч кандай

такталган эм ес же туура эмес.
Кыр гыз/ орус тилинен жа зуу ишин баа лоо .
КОБ о куу чула р ү чүн :
1 -класс
Диктант
а) текст ор фогр афия лык каталар ы жок жазылган ;

"5 " -

б ) бир о ңдоо же техникалык ката б ар;
"4 " –

а) 1 -2 ор фог рафия лык

же 2 -3 техникалык ката

кетирилген;
б ) 3 төн ашык эмес -түзө түү лөр же чийүү лөр бар;
а) 3 -6 ор фогр афия лык ката же 4 -6 техникалык ката

"3 " кетирилген;

б ) 5 тен ашык эмес -түзө түү лөр же чийүү лөр бар;
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"2 "

6

-

ор фогр афия лык,

диктантка

ко юлат

6 -7 -техникалык

(биринчи

класстын

каталар ы

бар

оку учу лар ына

"2 "

ко юлбайт)
Эск ер түү :
бир ката, о шо л эле бир сөздө кайталанып кетирилсе 1 ката
катары саналат, ал эми ар кандай сөздөргө б ир эле эр е жег е ката
кетирилсе

эки ката д еп саналат.

2 -4 -класстар
Грамматика лык та пшыр малар
"5 " - ката жо к.
"4 " – 3/4 кем эмес тапшыр ма туур а аткар ылган.
"3 " - кеминд е 1/2 тапшырма
"2 " - бү т иш

туур а эмес

эле аткар ылг ан эмес

туура аткар ылган.
аткар ылган же тапшырма та кыр

бо лсо.

Ба ян да ма жа н а дилба ян .
- эгер жазуу темаг а (текстке)

"5 "
келсе;

1

түзүмдү к

туру ксуз

ката

то лу гу менен туур а

кетирилсе

(сөздөрдүн

ырааттуу лугу бузу лган у чур , аттар ын алмаштыр уу ж .б .), 1 стилистикалык ката б ар .
"4 " -

ж азуу

жалп ысынан теманын атына (текстке) ылайык

келсе; 1 -2 сү йлөмдү куруу да жана сөздөр дү ко лдонууд а ката
кетирилсе,

1 -2 ор фогр афия лык ката бо лсо .
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"3 " - баян же дилбаян жазуу чунун тексттинен (темад ан)
четтөө лөр бар бо лго н, сүйлө м түзү лүшү ндөгү 3 -4 каталар жана
сө здөрдү туур а эмес ко лдо нгон,

3 -5 о рфография лык

катасы

бар жазуу га коюлат.
"2 " - дилбая н тем ага (текстке) дал келб есе, сүйлө м курууд а
о лу ттуу

каталар бар , сө з пайдалануу ченемдер ине караганда,

о лу ттуу четтөөлөр бар ,

6дан ашык ор фо графия лык

ката

к етирилген.
Эгер дилбаянда
бо лсо, баа 1 -баллга

5 -тен ашык тех никалык ката

кетир илген

азайтылат. 1 -4 класстардын о куучу ларына

жазуу чыг армалар ы үчү н жаман б аа ко юлбайт, б ирок зар ыл
бо лг он окуу чу лар м енен жекече иш жүр гүзүү кер ек.
Эск ер түү :
Башталг ыч мект епте иш
эске

алып,

түрлөрү оку туу мүнөздө экенин

канааттанд ырар лык

эмес

б аалар

"кө зөмө лдөө"

дилбаяндар ына жана баяндамалар га ко юлат.

Кеп ти өнү ктүрүү
Баар лашуу кырдаалын сезе билүү: кайда ким м енен, эм не
максат м енен

б аар лашуу ну ишке ашыруу . Диалог түрүндө гү

кепти пр актикалык ө здө штүрүү . Өз

пикирин б илдирүү . Окуу

кырд аалд арында жана күнү мдүк баар лашууда кеп этикетинин
эрежелерин

өздө штүрүү

(салам дашуу ,

ко штошуу ,

ыраазычылык, суроо -талап менен кайр ылуу ).

2292

кечирим ,

Сур оо лорго

оозеки жана жазуу жүзү нд ө так жана то лу к

жоо п бер үүнү өздөштүрүү . Оо зеки

жана жазуу түрүндө суроо -

жоо п диало гун түзүү. К ептин ар канд ай түр лөрү н колдонуп ар
кандай тем а бо юнча оозеки мо но лог айтууну иш жүзү ндө
өздөштүрүү .

(б аяндоо ,

сү рөттөө ).

С юж еттик

сур оо лордун ж ард ам ы бая ндоо мү нөзүндөгү

окуя лард ы түзүү

жана ж азуу (суроо лор , сүйлөмдөр түрү ндө ); даяр
сюж еттик

о куя

Аӊгемелерге

тү зүү

(суроолор ,

сүрө ттөө

матер иалдар ы менен

жай

план м енен

сүйлөмдө р

элем енттер ин

сүрө ткө

түрүнд ө).

кир гизү ү.

Окуу

оозеки жооп тү зүү (окуу ж ана ишкер

тилинин спецификасы).
Текст.
маанилик

Тексттин

белгилер и.

бирим диг и.

Тексттин

Тексттег и

сүйлө мдөрдүн

наам ы.

Тексттеги

сү йлөмдөрдү н тизм еги. Тексттин (аб зацтардын) бө лүктөрүнүн
тизм еги. Тексттин

тү зү лү шү б о юнча ар тараптуу иш: наам

ко юу , с үйлөмдөрдү н , тексттин бө лүктөрүнүн
тартиби. Текст планы. Берилг ен текстке план
Текст түр лөрү:

баяндоо , сүрө ттөө , ой

(аб зацтар дын)
тү зүү .

жүгүр түү , алард ын

өзгөчө лү ктөр ү. К ат жана ку ттуктоо стилдери менен таанышуу .
Өз

текстин

жана

так,

туур а,

ж ана

жазуу

кебинин

кө ркөмдүү лүгүн, байлыг ын, эрежелерин эске алуу менен туура
түзүү , б ерилг ен тексттерд и туурало о; тексттерде синоним жана
анто нимдерди ко лдо нуу .
Изло жение

жана

баян

жөнүндө

тү шү нүк.

жетекчилиги алд ынд а, жам аат менен чогуу
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Му галимдин

даярд алг ан план

бо юнча изло жение жазуу . Сүрө т жана сүрө т серия сы бо юнча
то лук жана так баян жазуу (со чинение).
Окуу.
Үн

чыг ар ып оку у. Муу ндук

акырындап ө түү

окуу дан бү түн сө здөрдү оку уга

(жекече о куу ыр гакка ылд амд ыг ына ылайык),

текст таанууг а мүмкүнчү лү к берүү менен оку у ылд амд ыгын
акырынд ык

м енен

кө бөйтүү.

Тыныш

б елг илерине

ылайык

басым жана тыным ченем дерин сактоо м енен окуу .
белгилер ин б асым м енен белгилеп о куу ,
инто нация -релиз

менен

сү йлөмдө рдү

Ичинен оку п, чыгар манын

Тыныш

эрежелер ин о куу.

оку у.

Ичинен

маанисин тү шү нүү (

окуу .

кө лө мү жана

жанр ж аг ынын жеткиликтүү чыгар малар ко лдонулат). Тексттен
керектүү м аалыматты табуу

жө ндөмү . Тексттин

түр лөрү м енен иштөө . Тексттин ар

ар кандай

кандай түр лөрү жөнү ндө

жалпы тү шү нүк алуу : кө ркөм , оку у, илим ий -попу лярдуу , аларды
салыштыруу .
Элдик

Тексттин

фо льклорду к

бу л

түр лөрү нүн

текстин

м аксатын

өзгө чө лүктөрү .

аныктоо.
тексттерди

сү йлөмдөрдө н айырм алоону практикалык ө здөштүрү ү. К итепти
аты жана көркөмдө лү шү бо юнча мазм унун болжо лдо о.
Тексти ө з а лд ынча
алард ы ато о.

мааниси жагынан бө лүктөргө бө лүү ,

Маалыматтын

ар канд ай түр лөрү м енен иштей

билүү . Жамааттык талкууга катышу у: суроолорго ж ооп бере
билүү , тема боюнча ж о лдо штору нун сөздөрү н у га б илүү , аӊгеме
у чурунд а текстти ко лдонуу

аркылуу то л у ктоо . Көркөм

маалымдоочу матер иалдар м енен иштөө .
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ж ана

Биб лиогр афия лык мадания т. К итеп искусствонун ө згөчө
түрү катар ы. Китеп зар ыл б олго н билимдерд ин бу лаг ы катары.
К итеп о куу , көркөм , справочная. К итептердин
мазмуну , баш сөзү , башкы бет,
К итептеги

маалымат

элем енттери:

аннотация , иллюстр ация .

түр лөрү:

или мий,

кө ркөм

(тышкы

кө рсөткүчтөр тая нуу менен китептер , маалымдоо чу материал).
К итептердин

типтери (басылмалард ын): китеп -чыгар ма,

ж ыйнак -китеп, со чинениелер -жыйнаг ы, маалымат басылм алар ы
Оку лган материалд ын

мазмуну ,

баатыр лард ын жүр үм -

турумуна түрткү бо лгон нерселер ди тү шүнүү , адеп мор алд ык
ченемдер жаг ынан
ар

тү рдүү

талдоо иштери. «М екен» тү шүнүгү н сезүү,

элдердин

ад абий

ид ея лар дын, каар манд ард ын,
окшо штугун

б илүү .

мү нөздөм өсү .

Тексттерд еги

мү нөздө гөн

сөзд өрдү

элдик

ө лкөнү

чыгар малар ындагы

сүйүү

Ч ыг армалар дын

түшүнүктөрдүн
б аатыр ларынын

каармандард ы,
жана

сөз

окуя лар ды

айкаштар ын

таб уу.

К аармандард ын ж үрүм -туру мун талдоо (оку туучу менен), тамга
иш жү йө лөрү баяндалат. К аармандард ын аналог ия бо юнча же
тескерисинче

салыштыруу . Автордун каар м андарга мамилесин

текстти талдо ону н негизинде
Баатырд ын,

аныкто о.

каарм анд ын

мүнөздөмө сү .

Баатырд ын

мү нөзү портрет, иш -аракеттери жана сөз аркылуу билдирилиши.
Көр көм

тексттин

ар кандай түр лөрү н өздө штүрүү: то лук,

танд ап жана кыска ( негизг и идея лар ы).
Бер илген

текстти

айтып

берүү

мү нөздөм өсү (каарман жө нүндө
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:

чыгарма

каарм анынын

аӊг еме тү зүүгө мүм күнчү лүк

берүүчү негизги сө здөрдү танд оо ), окуянын ордун сүрө ттөө
(тексттен оку янын орду ж өнүндө

аӊгем е түзүүгө мү мкүнчү лүк

берүүчү нег изги сөзд ө рдү тандоо ). Окуу , илим ий -по пу лярдуу
жана башка тексттер менен иштөө .

Окуу , илимий -попу лярдуу

жана башка тексттердин ө згө чөлүктөрү н аныктоо .
Текстти

бө лү ктөргө

бө лүү ,

м икро темалард ы

аныктоо,

өзөктүү жана тая ныч сө здөр .
Текстти
сх емалар га
жана

өзө ктүү

жана

тая ныч

сө здөргө ,

тая нып айтып берүү . аныктоо .

мод елге,

Текстти

то лук

кыскача айтып берүү . (тексттин м азмунундагы нег изги

ойду бө лүү менен).
Сүй лөө (оо зеки байла ныш ма дани яты)
Д иалогд у

кептин түрү катар ы

каб ыл алуу . Д иалог догу

баар лашуу ну н өзгөчө лү ктөр ү: суроо лорду түшүнүү , аларг а өз
алд ынча жооп берүү , жана текст бо юнча суроо лор ду берүү;
маектештин сөзү н бө лбөй, кунт ко юп угуу жана сылыктык
менен талкуу ланган маселе

б о юнча ө з ой -пикирин айтуу

(оку у тексти, көр көм , илимий -таанып билүү чү текст). Окуудан
тышкаркы

б аар лашуу

шар тынд а

сө з

этикеттин

эр ежелерин

ко лдонуу .
Сө з

менен

иштөө

(сөздүн

түздөн -тү з

жана

каймана

маанилерин, жана б ир нече маанилер ин таануу ), активдүү сөз
байлыг ын

активдештирүү .

Жазуучу ну н

Мо но лог

оозеки

текстине тая нып, су ну шталган тем а

кеп

катары.

бо юнча, же

сур оого ж ооп түрү (форм асы) б оюнча чакан м оно лог айтуу.
Тексттеги негизг и о йду б илдирүү . Окуу жана кө ркөм тексттин
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өзгөчө лү гүн

эске

мазмуну н айтып
ар гумент,

алуу
берүү .

баяндоо )

менен

уккан

Таасир лерди

окуган

тексттин

бая ндам ада (сүрө ттөмө ,

(тиричилик,

чыгармадан) айтып берүү . Өз
Мо но лог

же
өнөр

ишинен,

көркөм

аӊг емесинин планын куруу .

билдир үүсүнд өгү ө згө чө лүктөрдү

эске алуу менен

тил көркө м (синоним, анто ним , салыштыруу ) кар ажаттар ын
тандоо ж ан а колдо нуу .
Жа зуу (жа зуу кебинин ма дани яты)
Жазуу эр ежелери: чыгар манын мазмуну

б аш атына туу ра

келиши (теманын чаг ылышы, окуянын ор ду, каармандард ын
мү нөзү )

көркө м

каражаттард ы

берилг ен

темадаг ы

м ини -

со чинениелерд е, аңгемелерде пайдалануу (салыштыруу ) .
Балд ард ын о куу чө йрөсү
Ата -мекен адабиятынын классикалык чыгармалар ы, б алдар
ад абия тынын классикалык чыгарм алар ы, психикалык

өнүгүүсү

кечеӊдег ен (ПӨК ) кенже мектеп о куучу лар ынын кабыл алу суна
жеткиликтүү

зам анб ап

ата

мекендик

жана

чет

ө лкө лүк

ад абия тт ын чыг армалар ы. Китептердин

ар кандай түр лөрү:

тар ых ый,

илимий -попу лярд ык,

укмуштуу жор уктар жөнү ндө ,

маалыматтык -энциклопедия лык ад абия т; б алдар үчүн мезгилдүү
басылмалар ы (тандоо аркылуу ). Балдар үчүн окуунун негизги
темалары: ар б ашка элдердин фо лькл ор дук чыгар малар ы, мекен,
жаратылыш, б алдар, ж аныбарлар , эмгек, туура м енен туура
эмес, жакшы ж ана жаман иштер ж өнү ндө чыгарм алар , кү лкү лүү
чыгармалар . Адаб ий пропедевтика

(иш жүзүнд ө ө здөштүрүү),

кө ркөм адабий кептин м аанисин аныктоо , тексттин
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наркын

аныкто о

үчүн

(м угалимдин

ж ардамы

менен)

көркөм

сө з

караж аттар ын билд ирүү: сино ним , анто ним , салыштыруу .
Адабий тү шүнүктөрдө н б аг ыт алуу : көр көм чыгар ма, автор
(айтып берүү чү), сюжет, тема; чыг арманын каарм аны, анын
по ртрети,

кеп,

кылык -жоруктар ы,

каарм анга

бо лго н

мамилеси.

Про за

ойлору ;
жана

жазуучу нун

поэтикалык

сө з,

таануу, айырмалоо , по эзиянын өзгө чө лүктөрүн бө лүү (ритм,
уйкаштык).

Ф ольклор

ж ана

автордук

(айыр малоо ). Чыгар малард ын

көркө м

чыгармалар

жанр дык түрдүү лү гү . К ичине

элдик формалар (б ешик ы р лар ы, балдар ыр лар ы, накыл сө здөрү,
жаңылмачтар ,
маанисин

таб ышмактар )

аныктоо .

турму шту к,

таануу ,

-

Жомоктор

сыйкырлуу

айырм алоо ,

негизги

(жаныбар лар

жөнү ндө,

Жо моктун

көркөм

жомо ктор ).

өзгөчө лү ктөр ү: лексикалык, куру луу су (компо зиция ).

Адабий

( а вторду к) жомо к. Аңг еме, ыр , там сил – жанр лар ы жө нүндө
негизги

тү шүнү к,

өзгөчө лү ктөр ү.

куру лу ш

жана

Оку учу лар дын

сөз

кар ажаттарынын

чыгар мачыл

иш -ар акеттер и

(ад абий чыгармалард ын негизинд е) окуу чу лард ын чыгарм ачыл
и ш-ар акетинде ад абий чыгарманын текстти че чмелөө : ро лдор
менен

окуу , инсениро вка, драм атизация;

сүр өттөө ,
жо лдо ру ,

өзгөр тү лгөн
жана

текст

алард ы

м енен

оозеки

иштөөнүн

пайдалануу

сө з менен
ар

кандай

(себеп -б елгилөөчү

байланыштард ы, иш -чаралард ын тизмеги: иш -ар акеттерди и шке
ашырууг а
изложение,
(окшо шту к

планд ы

сактоо );

адаб ий
бо юнча

со чинение

чыгармага
текст),
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негиздеп

элементтери
өз

сүрө ттөрдүн

текстин

менен
түзүү

чыгармага

иллюстрация лоонун негизинд е же ж еке тажр ыйб анын негизинде
кө ркөм сү рөттөлү штөр үн тү зүү.
Адабий о куу
Ар

бир

класстаг ы

негизги

иштин

«Адаб ий

окуу »

б аг ыттар ын

предметинин

чаг ылд ырат

мазмуну

жана

тө мөнкү

бө лү ктөрд ү камтыйт:
Балд ард ын о куу чө йрөсү .
Окуу тех никасы.
Оку п

жана

ыкм алар ын

у гуп

ж аткан

учурд а

калыптанд ыруу ,

о куп -

о куу

түшү нүүнүн

ишмер дүү лүгүнүн

түр лөрү .
Оку лг анд ы

эмо ционалд ык жана эстетикалык сезе билү ү.

Текст талдоо элем енттер и.
Адаб ий про педевтика.
оку учу лар дын чыгармачылык иши (ад абий чыг армалар дын
негизинд е). Оо зеки жана жазуу тилин ө нүктүрүү .
Прогр аммад а
окуусун,

б алдард ын

сабактан

жана

ө з алд ынча

ү йдөн

тышкаркы

окуу ну

сабактан

у юштуру у каралг ан, б у л о куунун негизги өзг өчө лүгү
сабактард а

окуу члар

хрестоматия

балдар китеби менен иштешет.

китеби

менен

бу л
эмес,

сабактан тышкар кы оку у

системасынын негизги ө згө чө лүгү балдар "окуу китеби нин
ичинде"

оку шат,

башкача

айтканда

у шу л

бө лүм дүн

жазуучу лар ынын о куя лар ын же ыр лар ын, повесттин
китебине

кирбей

калган

башка

бө лүмдөрүн

окуу

оку шат.

Ошентип, көркөм чыгарм анын ж алпы то лук каб ыл ал уу
пр инциби

ишке

ашат.
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Саб актан

тышкар кы

окуу

сабактар ында

ар

аяктагандан

бир

бө лү м

кийин

бо юнча

өткөрү лө т.

оку у

Бу л

иштери

сабактар га

чыгармалард ы жана тем алард ы тандоо – муг алим дин жеке
иши. Ар бир о куу ж ылд ын аягына кар ата өз алд ынча о куу
ү чүн китеп тердин бо лжо лдуу тизмеси

көр сөтү лө т, алард ы

класстан тышкаркы о куу саб актар ында ко лдонууг а бо лот
Окуу китептерине кир ген б ардык ыр лар жаттоо ү чүн
су ну шталат,
бо юнча

ошондо й

эле

прозанын чакан

муг алимд ин

танд ап

алуусу

(3 -4 сүйлөмдө н 7 -8 сүйлөмг ө

чейи н) ү зүнд ү лөрү . Муг алим

ү чүн жаттоо ырлар дын саны

жана кө лөмү ө тө чо ң көрүнгө н бо лсо , балдар өз тандоосу
менен 2 -3 ыр ж аттаса бо ло т.
Адабий

окуу

сабактары

бо юнча

оку у

ар акеттеринен (жемиштүү окуу технология сы)
ишмердүү лүгү н камсыз кылуучу те хно логия
саналат,

ал

ж аш

окуучу лард ын

иш -

туура окуу

негиги бо луп
о курм анд ык

ко мпетенция сын калыптанд ырууну кам сыз кылат.
Текст

менен иштөөнүн техно лог иясы

ү ч этапты

камтыйт.
I этап. Текст менен о кууга чейин иштөө .
Антиципация (кү түү , алд ыд агы окуу ну прог ноздоо ).
Тексттин сем антикалык, тематикалык, эмо ционалд ык
баг ытын

аныктоо ,

анын

каармандар ын

чыгарманын

аталышы

бо юнча баса белг илөө , жазуучу нун аты -жөнү,

түйүнд үү

сөздөрү ,

тажр ыйб асына
окуучу лард ын

текстти

таянып

окур манд ардын

иллюстация лар

даярд ыг ын
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эске

алуу

муру нку

менен
менен

иштөө .
саб ак

максаттар ын

иштеп

чыгуу

(окуу ,

ум ту луучу лу к,

эмоционалд ык, психо лог ия лык).
II этап. Окуу учурунда
Текстти

текст менен иштөө .

алгачкы оку у. окуу чу лард ын текст, жаш

ку раг ына ж ана жекече ө згөчөлүктөрү н мү нөздөмө лөрүнө
ылайык,

өз

алд ынча окуу класста

ар алаш

о куу

(муг алимд ин

окуу , угуп о куу , же

тандоосу

бо юнча).

нег изги

каб ылдоону м уг алимдин тандоосу менен, баар лашуунун
түр лөрү

бо юнча,

Окуу чу лар дын

ангем енин
мазмуну ,

жардам ы

менен)

эмо ционалд ык

аныктоо.

түсү

бо юнча

баштапкы божомо лдо рун туу ралоо .
Текстти кайра
(текст

же

анын

окуу . Жай

айр ым

"ойло нуп" кайр а -окуу

үзү ндү лөрү н).

Текстти

талдоо

(ыкм алар: текст аркылуу жазуу чу м енен диало г, о ку лган
текст бо юнча анг емелешү ү , тү йүндүү сөздөрдү бө лүү ж .б . )
Тексттин ар бир м аанил үү

бө лүгү нө түшүндүр үү

сур оо лорун ко юу .

Оку лган текстти

ж алпылоо.

Тексттин

мазмуну бо юнча

жалпылоо суроо лор ун б ер үү . Тексттин

кээ б ир үзү ндү лөрү н ө кайр ылуу. Көр көм окуу .
III-этап. Оку лган

те кст менен иштоо .

Текст

тү шүндүр үү чү

Оку лган

бо юнча
текстти

жам ааттык

Авторд ун позициясын
салыштыруу .

(м аанилик)

талкуу лоо ,

о курманд ын

маек.

д иску ссия .

чечмел өөсү менен

Тексттин негизг и маанисин негизги идея лар

ж ыйынд ысын аныктоо жана иштеп чыгуу .
Жазуучу

менен таанышуу . Жазуучу

тууралуу окуя .

жазуучунун инсанд ык сапаттары жө нүндө сүйлө ш үү . Окуу
китебинин материалы, кошумча бу лактар менен ишт ө ө.
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Аталышы
маанисин

м енен

иштөө

талкуу лоо .

иллюстрация ларг а

иллюстрация лар .

Аталыш

Окуу чу лар дын

д аяр

кайрылу усу. о курманд ын кө з карашы

менен сүрөтчүнүн катышы.
Окуу чу лард ын
түшү нүү ,

көркө м

(сезимдер,
түрү )

кыя лдануу ,

окурмандык

мазмунд у

ишмердүү лүк

тармагына таянг ан чыг армачылык тапшырмалар .

Ма тема ти ка жа н а ин фо рма ти ка
К ОБ оку учу лар

ү чүн башталг ыч м ектепте математика

ку рсуну н негизг и максаты, окуу чу лард ын

туруктуу эсептөө

жө ндөмдүү лү ктөрү н, маселенин шартын талд оонун, анын айрым
ко мпоненттер инин ор тосунд аг ы б айланышты аныктоо , маселени
чечүү нүн

туура

матем атикал ык
тутуу сун,

жо лун

жө ндөмдүү лү ктөрүн,

каб ыл

салыштыруусун,

табуу

алу усун,

ой

классификация,

ү чүн
кө ңү л

окуу чу лард ын
буру усун,

жүгүртүү ,

сер иация ,

эске

логика лык

корутунду ларын

өнүктү рүүгө салым ко шуу бо лу п саналат.
К ОБ

о куучулар дын

математикалык

иш -көргө змө -

кыйм ылдаткыч, көр гөзмө -каймана, оозеки ж ана логикалык ой жүг үртүү өнүгүүсү нө өбө лгө түзөт. Бу л абстракттуу ж амааттык
шар ттар ды

түзү ү

жана

бекемдөө гө

мүм күндү к

бер ет,

матем атикалык сө з байлыкты, тү шүнүү ж ана татаал лог икалык гр амматикалык

куру лу штарды

салымын ко шот.
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пайдалануу

ө нүктүрүүгө

Матем атика сабактар ы байкоо, элестетип, чыгар мачылык
менен иштеп, өз алд ынча иштөө ыкмалар ын үйрөтүү ө зүн -өзү
башкаруу кө ндүмдөр үн калыптанд ыр уу үчүн салым ко шо алат.
Мазмуну н ишке ашырууну н негизги м илдеттери:
 матем атикалык маселелерди чечүүдө лог икалык ж ана
алгоритмдик иш у юштуруу ;
 ко юлган м аксатына жана аны ишке ашыруу шар ттар ына
ылайык

иш -аракеттер ин пландаштыруу;

 натыйж а бо юнча акыркы

жана кадамд ык контро лду ишке

ашыруу;
 маселелерди чечүү үчүн иш -аракеттерд ин ыкмалард ы жана
натыйж асын

айырм алоо;

 максатка жетү ү ү чүн

жо л тандоо;

 о лу ттуу негизи бо юнча салыштыруу жана классификация
(мис, объекттер, сандард ы, г еометрия лык калыптард ы);
 элементар дык маселелерди чечүүдө жалпы ыкмалар;
 матем атика сабактарында

математикалык жана

пр актикалы к маселелерд и чечүүдө , мисалы дүкөнд өн эсептөө
сыя ктуу , өнөктө штөр м енен иштөө жөндөм дүү лүгү нө ээ
бо лу шат;
 пр актикалык милдеттерди ишке ашырууда м атематикалык
кепти аң -сезимд ү ү пайдаланышат.

Матем атиканын

б аштапкы

ку рсунд а

натуралдык

сан

түшү нүгү борбо рду к тү шүнү ктөрдүн б ири болуп саналат. Бу л
түшү нүктү калыптандыруу о кутуу нун д ээр лик бард ык у баг ында
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жү зөгө ашыр ылат. Бу л тү шүнүк предметтик көптүктөр
иш

жүзү ндө

эсептөө ,

иштөө нүн

кө лөмдөрд ү

натыйжасында

ө лчөө

түшү нүгүнүн матем атикалык

ачылат;

у чурунд а.
мод елин

заттар ды

Натыйжа да,

куру у ү чүн

ачылат: санд ык сан, иреттик сан, сан

менен
"сан"

үч ыкма

көлөмдө рдү ө лчөө

бирдиг и катар ы.
С ан тү шүнүгү н калыптандыр уу эсептөөнүн онд ук систем асы
түшү нүгүн калыптанд ыру у менен
пр оцесс

ном ур лоо

жана

тыг ыз байланышкан. Бул

натур алд ык

ар ифметикалык амалдард ы аткаруу

сандар

менен

жүрг үзү ү учурунда да,

калыптанат. Нумерацияны изилдеп жатканда оку учу лар дын иш ар акеттери

турумд ук онду к системасын

ишке ашыруу жана

бирдиктерд ин катышына баг ытталган.
Матем атикан ын баштапкы курсу нда арифметикалык ам алдар
түшү нүгү

маанилүү ору нду ээлейт. Ар бир арифметика лык

ам алд ын м ааниси о бъектилерин топто ру бо юнча иш -ар акеттерди
аткарып, б елгилүү бир тиешелүү белг илерг е жана тер минд ерге
таянат.

Ар

бир

изилдөө -иши

анын

мүм кү нчү лүктө рүнө

каралат.
С андар

м енен

ар ифметикалык

амалдар ды

кө бөйтүүнүн жана ко шууну н жадыбалдар ы
ээлейт. Алард ын

мү нөздө гү

эки нчиден,
оку тууну

тапшырмалар
класстын

маанилүү орунду

б екем өздөштүрү лүшү н камсыз кылу у ү чүн,

биринчиден, эстеп калуу үчү н
аныкто о,

изилдөөдө

кө п

б алдар ын

б алд арга максатты өз у баг ында

дээр лик

ар

у юштуруу .

түрд үү лүгү
бү т

ишине

бир

саб акта

м ашыгуу

үчүн

каралг ан

Балдар

менен

айырм аланып

ар алашууг а

тартуу

ж ана
керек.

балдард ын кызыкчылыктарын ишке ашыру уну , ошондой эле
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пикир лер

ар

түрдү ү

каражаттар

м енен

жард ам

берип,

иш

ыкм алар ын, түрлөрү н ко лдонуу керек.
Башталг ыч

мектептин матем атика кур сунд а , албетте,

аб дан м аанилүү бо лу п математиканын
г ана эмес,

негизги м ыйзамд ары

анын практикалык тир кемелери

кетүү кер ек. Башкы

экенин белг илей

нер се - бу л мыйзамдард ы оо зеки жана

жазуу жү зүндө гү эсептөө лөр дү, ө лчөө лөрдү аткар ып жатканда,
маселелерди чечүүнүн жүрү шүнд ө ко лдо нууга балдард ы о кутуу
зар ыл. Оозеки

эсептөө ыкмалар ы үйрө нүү ү чүн ар кандай

матер иалд ык ж ана сим во лду к м од елдери пайд аланылат.
С тандарттын
матем атиканы

талапта рына
изилдөөдө ,

ылайык

башталг ыч

аӊ -сезимдүү

мектепте

бекем

эсептөө

кө ндүмдө рүн калыптанд ыру у кер ек, кээ бир учур ларда, аларды
автоматташтырууг а алып келиш кер ек.
Эсептөө

көндүмдөрү н

мааниси,

матем атиканын кийинки бө лүмдөр дүн

ал арсыз

окуу чу лар

мазму нун өздө штүрө

алб айт экенинде гана эмес. Алар

б о лбосо , системалуу

кандай

башка

эсептөөлөр

ко лдо ну лчу

оку у

ар

сабактар ын,

өздөштүрө алб айт экенд игинде.
Прогр аммад а
жазуу

эсептө ө

берилет.

оо зеки эсептөө
ыктар ына

Жазуу

тех никалар ы ме нен бир ге

б алдард ы

жүзү ндөгү

оку тууга

ыкмалард ы

зор

окутуп

маани

жатканда

алгоритмдештирүү м аанилүү .
К ОБ оку учу лард ын сү йлөө речинин бузу лу у мү нөзүн ж ана
кептин

маанилүү

ро лун

эске

алып,

ишмердүү лү гү нүн бард ык баскычтар ында
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м атематика лык
кептик

сү йлөө

ишин

өнү ктүрүү ,

эсептөө

пр актикалык

иш -ар акеттерден

баштоо зар ыл.
Сан да р

жа н а кө лө мдө р . Буюмд ард ы

эсептөө . Нө лдөн

миллионго чейинки сандард ы жазуу жана окуу . К ласстар жана
разрядд ар . Кошу лучу лард ын

сум м асы катар ы көп орундуу

сандар

С андар ды

менен

тааныштыр уу.

салыштыруу

ж ана

сандар дын тар тиб и, салыштыруу белгилер и.

Салм акты ө лчөө

бирдиктер и (грам м,

тонна);

бирдиг и
тек түү

кило грамм ,

центнер ,

кө лөм

(литр), уб акыт бирдиги (секу нда, мү нөт, саат). Бир
ө лчө ө

бирдиктер инин

ор тосундаг ы

мамилелер.

Бир

тектүү кө лөм дөрдү салыштыруу жана эсептөө . Кө лөмд үн ү лүшү
(жар ым ы, ү чтө н б ири, төр ттөн бири, ондо н бири, ж үздө н бири,
миңден бири).
Арифм етикалык ам алдар .
Ко шуу , кемитүү , кө бөйтүү жана бө лүү . Арифм етика лык
ам алдард ын компоненттеринин аттар ы, белгилери.

Ко шуу

жадыбалы. Көбөйтүү ж ад ыбалы. ко шуу , кемитүү , көбөйтүү жана
бө лүү
белгисиз
С анд ык

орто сунд аг ы

б айланыш.

Арифм етикалык

бир ком понентин табуу .
ту юнтма.

Кашаалу у

ж ана

амалдын

Калдык м енен б ө лүү .
кашаасыз

сандык

ту юнтм алард ы аткаруу тар тиби. С анд ык ту юнтманын м аанисин
табуу . Эсептөөдө

арифметикалык ам алдард ын касиеттер ин

пайдалануу (сумм ада орун алмаштыруу ж ана топтоо; сумм аны
жана айырманы санга көбөйтүү ).
Кө п орунду у сандард ы ж азуу түрүндө кошуу , кө бөйтүү жана
бө лүү алгоритмдери.
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Эсептөө лөрдү текшерүү ыкм алар ы (алгоритм , тескери иш ар акеттер ,

тууралыгын

б аалоо ,

ж ыйынтыкты

бо лжо лдоо ,

кальку ля тор менен эсептөө ).
Тексттик маселелер менен иштөө
Тексттик

маселелерди

ар фметикалык

Мамилелерди кам тыган м аселелер:
(м ынчаг а аз, мынча эсе аз)

жо л

м енен

чыгаруу .

эсеге көп, м ынчаг а көп

кыйм ыл -аракетти мүнө здөгө н

иш

ар акеттер , сатып алуу жана сатуу , ж.б. Ы лдамдык, убакыт, жо л,
жуму ш,
баас ы

эм гек ө ндүрүмдү ү лүгүнүн кө лөмү; то вар саны, анын
ж ана нар кы, ж ана башкалар . М аселени чечүү

жо лун

пландаштыруу . Маселенин шартын жазуу (схемалар , таб лицалар
жана башка моделд ер ). Үлү штүн ж алпы саны жана анын жалпы
ү лү шү

таб уу

бо юнча

маселелер .

Геометриялык фигуралар .

М ейкиндик

мамилелер.

Предметте рд ин мейкиндикте жана

жалпактыкта жайгашуусу (ө йдө , төмөн, жогору -ылд ый, о ң -со л,
ор тосунда, жакын -алыс ж.б. у .с.).
Геометрия лык фигуралард ы таануу жана чийүү: чекит,
сызык (ийр и, түз) ү зүк сызык,

бурч, көп бурчтук, үч бур чтук,

тик бу рчтук, төр т бурчт ук, айлана, тегерек. Кур у луштарды
аткарууга чийүү инструменттерин ко лд онуу . Айлана -чөйрөдөгү
г еометрия лык

фигуралар .

параллелепипед, пирамид а,

Таануу

ж ана

айтуу:

шар ,

цилиндр , конус.

Геометриялык кө лөмдөр аларды ө лчөө .
узундугу . У зу нду к

куб ,

бирд иги (мм , см , дм , км ).

бур чту кту н перим етр ин эсептөө .
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Үзүк

сызыктын

Пер иметр . Көп

Геометриялык фигуранын аянты. Аянт бирд иги (см 2 ,

дм 2 ,

м 2 ). Тик бур чтуктун аянтын эсептөө .
Маалымат

менен

иштөө .

Эсеп,

байланышкан маалыматтард ы
маалыматты

кө лөмдү

ө лчөө

м енен

чогу лту у жана б ерүү , алынган

турукташтыруу , талдоо . Логикалык байланыш

жана сөздөрдү ко лдонуу менен жөнөкөй ту юнтмалард ы түзүү
(«жана», «жо к», «эгер ... анда ...», «чыныгы / ж алган экенин
...»,

«ар

б ири»,

«баар дыг ы»,«кээ

б ири»).

Пер едметтердин,

сандар дын, г еометрия лык фигуралард ын катар ын (чынж ыр ын)
эреже бо юнча даярдоо . М аалымат

издөө планын, жө нөкөй

алгоритмин, ж азу у, түзү ү жана ишке ашыруу . Таб лицаны окуу
жана то лтуруу .
Мекен таа нуу ,

коо м таа нуу жа н а таби ят таану у

Мазмуну н ишке ашырууну н не гизги м илдеттери:
 айлана-чөйр ө, өз ө лкө сү , шаары, айылы, ө зү жө нүндө
негизги тү шү нүктөрдү калыптанд ыр уу;
 эко лог ия лык жүрүм -турум нор малар ын ко лдо нуу;
 негизги

адеп -ах лактык

ад амдар га,
ар асынд аг ы

коомд ук

нормалард ы
то птор

м ами лелеринин

жана

ж ана

б а шка

жамааттар

эр ежелерин

б илүү;

алард ы ишке ашыруу бо юнча б аг ыт алуу;
 сергек ж ашо ону орно туу бо юнча (анын ичинде бард ык
анализатор лор ко ргоо жана начар кө рүүнүн)реалдуу
и ш-ар акеттерди жасоо
ишке ашыруу;
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жана жүрүм - тур умунда

аны

 белги -симво лдук каражаттард ы
ичинде

д аяр

пайдалануу , анын

м оделдер ди

кубу луштарын

түшү ндүрүүдө же объ екттерд ин касиеттерин аныктоо
ү чүн;
 жандуу жана жансыз ж аратылыштын объ екттери н т
ышкы б елгилери же белг илүү мү нөздүү касиеттер инин
негизинд е салыштыруу ;
 сакталган
кандай

анализатор лорду н

то луктоо чу

ишм ердүү лүктүн

жо лд орун

ар

калыптанд ырууга

шайкеш пайдалану у;
 ар

кандай

байланыш

милдеттерди

чечүү

үчүн

тиешелүү кеп кар ажаттар ын ко лдо нуу , мо но лог кебин
түзүү , кептин диалог формасына ээ бо луу;
 өз и ш-ар акеттерин ж ана өнө к м ене н кызматташууну
у юштуру у үчүн зар ыл бо лгон суроо лор ду берүүгө ;

Бизди кур чап ту рган жар атылыш. Адам
табиг ый

объекттер

жаратылыш.

ж ана

бу юмд ар .

Объ екттерд ин

тарабынан тү зү лгөн

Жансыз

белгилери

(түс,

салыштырмалуу ө лчөмү ж.б.). М ейкинд икте
жайгашуу су

(оң,

со л,

жо гору ,

тө мөн,

ж ана

ж андуу

формасы,

пред меттердин

ж .б.).

Жаратылыш

кө рүнү штөр үнөн мисал: жыл мезгилдеринин алмашуусу , кар ,
жалбырактард ын

түшүүсү ,

ку штард ын

учуп

кетү үсү ,

күн

чыгышы, кү н батышы, шам ал, жамг ыр жаашы, бороон, күн
менен түн.
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Айлана -чөйрөдөг ү заттард ын ар түрдүү лүгү . Заттард ан
мисалд ар: туз, кум шекер , суу жана ж аратылыш г азы. Катуу
заттар , су юкту ктар , газдар . З аттар , су юктуктар , г аздар

менен

жө нөкөй практикалык иштер. Жылд ызд ар ж ана планеталар . Күн
- бизге жакын ж ылд ыз, ж е р бетинд е жашоо үчүн ысыктык ж ана
жарык бу лаг ы. Жер - планета, Жер тү зү лүшү жана ө лчөмү
жө нүндө

жалпы

түшүнүк.

Глобу с

Жерд ин

м одели

катары.

Геогр афия лык карта жана план. Материктер ж ана о кеандар ,
алард ын аталыштары, г ло буста ж ана картада жайгашуу су.
Өз ө лкөбүздү н, айм актын маанилүү таб иг ый объ ектилер и.
Айм акта

б аг ыт

алуу .

Ком пас.

Жер деги

күн

м енен

тү ндүн

алм ашуусу . Жерд ин Күндү н тег ерегинде айлану усу , күн менен
түндүн алмашуусу нун себеб и катар ы. Жыл м езгилд ери, алард ын
мү нөздөм өлөрү (байкоо лорду н неги зинде). Өзү нүн
аймактаг ы

жыл

туу лган

мезгилд еринин ө згөчө лү ктөрү Аб а

ырайы,

анын компо ненттер и (абанын температурасы, б у лутттар, жаан чачындар , шамал). Өз аймактын аба -ырайы. Жер кыртышынын
форм алар ы:
түшү нүк

өрөө ндөр ,

өрөөндөрд үн

белгилер и). Өз

тоо лор ,
ж ана

ад ыр лар ,

тоо лордун

ко ло ттор
картадаг ы

(жалпы
шарттуу

айм аг ынын Жер кыр тышынын формалар ы:

(байкоо лор дун негизинд е кыскача мүнөздөмө сү ) өзгөчө лү ктөрү .
Суу лар , алард ын көп түр дүү лүгү (океан, деңиз, дар ыя , кө л,
кө лмө , саз), адам тар аб ынан пайдала нуу су.
суу лар ы

(аталышы,

б айкоо лорду н

Өз

негизинд е

аймаг ынын
кыскача

мү нөздөм ө).
Аба - газ ар алашмасы. Абанын

касиеттери. Өсүм дүктөр ,

жаныбар лар, адамдар үчүн абанын м ааниси. Аб аны ко ргоо ,
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аб аны сар амжалдуу лу к менен пайдалануу . Суу . Суу касиеттери.
Суу нун абалдар ы, тирүү организмдер , жаратылыш, адамдын
жашоо чар бачылыг ы ү чүн

мааниси.

Суунун кор гоо , сууну

сарамж алдуу лук менен пайд алану у.
Пайдалуу кендер , ж ашоо чарбачылыг ы үчүн
сарамж алдуу лук м енен пайдалануу . Өз

мааниси, аларды

аймагынын пайд алуу

к ендери (2 -3 мисалдар ).
Топурак, анын курам ы,
чарбачылыг ы үчүн

тирүү жаратылыш, адамд ын жашоо

мааниси.

Жер кыр тышын

коргоо , аны

сарамж алдуу лук менен пайд алану у.
Өсүм дүктөр , алар дын көп түрдүү лү гү .

Өсүмдү к (там ыр ,

сабак, ж алб ырак, гү л, мөм ө, уру к) б ө л үктөрү . Өсүмд үктө рдүн
жашоо су (жарык, ж ылуу лу к, аб а, суу ,) үчүн зар ыл бо лгон
шар ттар ды тү зүү . Өсүмдү ктөрдү н өсүшү нө байкоо жүргү зүү ,
өзгөрүү лөрдү бекемдөө . Дарактар , бад алдар , чөптө р. Жапайы,
маданий жана бө лмө ө сүмдүктөрү . Өсүм дүктөрдү н адам ж ашоо
чарбачы лыг ы, жаратылыш ү чүн
өсү мдүктөрү ,

алард ын

мааниси.

аталышы,

Өз

айм аг ынын

б айкоо лорду н

негизинде

кыскача мүнө здөмө . Ко зу -карынд ар: жег енге жараган

жана

уу луу . Ко зу карынд ард ы чогу лтуу эр ежелери. Жаныбар лар жана
алард ын ар түрдүү лү гү . Жаныбар лард ын ж ашо осу үчүн зар ыл
бо лг он

шарттар

(аб а,

суу ,

ж ылуу лу к,

азык -тү лүк).

Кур т -

ку мурскалар , балыктар , ж ерде -суу да жашоо чу лар дын, сойлоп
жүрү үчү лөр ,

канаттуу лар ,

айырмачылыктар ы.

Ар

ж аныбар лар

канд ай

ж ана

жаныбар лард ын

алард ын
тамактануу

өзгөчө лү ктөр ү. Жаныб ар лардын кө бөйүү сү. Жапайы жана үй
жаныбар лары.

Жар атылыш

менен
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адам

турму шунд а

жаныбар лард ын р о лу . Жапайы
аяр

м амиле,

үй

ж аныбар лар ды коргоо , аларга

жаныбар лар ын

баг уу .

Өз

аймаг ынын

жаныбар лары, алард ын аталыштары, байкоолорду н негизинде
кыскача сыпаттам асы.
Токой, шалбаа, кө лмө - жансыз жана жандуу табия ттын
(кү н нур у, аба, суу, то пурак, ө сүмдүктөрдүн, жаныб ар лар)
биримд иги.

Заттард ын

тегеренүүсү .

Табиг ый

жааматтын

байланышы: ө сүмдү ктөр - жаныб ар лар ү чүн азык -тү лүк жана
үй -ж ай;

жаныбар лар

таратуучу лар ы.

мөмө

-

жана

өсүмдү ктөр д үн

үрө н

Табия тка адамд ын таасири. Өзү туу лган ж ерде

(байкоо лору нун негизинд е 2 -3 ү лгү ) табиг ый жам ааттар
Адам - жар атылыштын б ир бө лүгү . Таб ият
жашоо суну н көз каранд ылыг ы. Таб ияттын
этикалык жана эстетик алык мааниси.
табиг ый

м ыйзам дард ы

ишмердүү лүгү нүн
аймактын,

жана

мисалынын

эрежелери.
минер а лдар ,
Жар атылыш

оң

тер с

нег изинд е).

Жаратылыш
өсү мдүктөр
кору ктары,

у луттук

жаратылышты корго одогу мааниси.

ар кылуу адамдын
Жаратылышка

таасир лер и

жүрүм -турум

коргоо :

жаныб ар лар
пар ктар

адам

(тег ерег индеги

Таб ияттаг ы

ресур стар ын
жана

адам жашоосундаг ы

Иш

өздөштүрү үсү .

м енен адам

ж ана

суу ,

аба,

дү йнөсүн.
алардын

Жаратылышты сактоого ар

бир адамд ын жеке жоопкерчилиг и.
Адам. Бала, бойго жеткен, у лгайган адам . Эркектер менен
ая лдар ,

балдар

ж ана

кыздар.

Адамд ын

дене

тү зү лүшүн

түшү нүү . Орган системалар ы (кыйм ыл -таяныч, тамактануу , дем
алуу , кан айлануу , сезүү о ргандары, нер в систем асы), алар дын
орг анизмдин жашоосу ндаг ы ро лу .
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Гигиена: тери, тырмак, чач, тиштер дин гигиенасы. Дени сак
жашоо , к үн тартибин сакто о, кыйм ыл -таяныч, тамактануу , д ем
алуу , кан айлануу ,
бу зу лу шунун

сезүү ор ганд ар ы, нер в системасынын ишин

алд ын

алуу .

Дене

температурасын,

там ырд ын

со гуусу н ө лчөө. Д ен соо лугунун абалын тү шүнүү,

чыӊ д ен

соо лук үчү н ар бир адамд ын ө зүнүн ж еке жоопкер чилиги,
айланадаг ы ад амд ард ын ден соо лугу на жоо пкер чиликти сезүү .
Ада м жа на коом.
Коо м- жалпы маданияты м енен бир иккен

ж ана б ири -бири

менен бирг елешкен иш -чаралар менен ор ток б ир м аксат м енен
тыгыз

б айланышта

бо лго н

адамд ард ын

чогу лу шу

катары.

К ырг ыз коому нун нег изи катар ы рух ий, адеп -ах лактык жана
маданий баалуулуктар .
Адам коомдун мү чөсү катар ы,

м аданияттын ж арату учу жана

алып жүрүү чүсү . ко омдун жана анын мүчө лөрү нүн ар биринин
маданиятын ө нүктүрүү . Башка

ад амдар м енен

м амилел ер.

К ырг ыз Республикасынын ар кайсы у лу ттун жана коомдук
топто рдун ө кү лдөрү менен б аар лашу у мад анияты: ур мат -сый
кө рсөтүү,

өз

ар а

жө ндөмү .

Ад амд ын

жардам ,
жан

башкалард ын

дүйнө сү:

адамд ык

пикир лерин

угуу

касиеттер

жана

жакшы м үнөзд өр .
Үй -бү лө – адамд ын эӊ ж акын чөйрөсү . Үй -бүлөнү н каада салттар ы. Үй -бү лө мүчө лө рүнүн кар ым -катнашы ж ана өз ара
ко лдоо мамилелер и.
Балд арга,

Чоӊдорг о ко лдон келг ен жардамд ы берүү.

карыларг а,

оорукчанд арга

ад амд ын м илдети. Жети ата. Өз
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камкорду к

-

ар

бир

аты -жө нү , атасынын ат ы,

жашы. Үй -бү лө мү чө лөрүнү н аттар ы. Үй -бү лөнүн тар ых ында
маанилү ү

д аталар

жана

окуя лар,

ө лкөнүн

окуя лар ына

үй -

бү лөө нүн катышы. Үй -бү лөсү менен эс алуу , каада -салттар .
Башталг ыч мектептин о куучу су . К ласста, саб акта, мектепте
өзүн

алып

жүрүү

эреж елери.

Му га лим ге

кайр ылуу .

К ласс,

мектеп жамааты, чо гуу окуу , эс алуу . М ектеп, майрам күндөр ү
жана салтанаттуу у чур лар . Мектеп о куучу сунун
түзүү .

Достор ,

алар дын

ортосу ндаг ы

кү н тар тибин

м амилелер;

до стук,

ынтымак, ө з ара ж ардам дын баалуу лугу . Чо ӊдор , курдаштары
менен бо лгон өз ар а мамилелерд ин эрежелер и. Тааныш
бейтааныш

кишилер

ар акеттенүү .
жүрү м -турум

жана

Мектептерде
мад анияты.

эмгектин наркы.
маданиятынын

ку рдаштары

Адамд ын

коомду к

Адамдард ын кесиптери.

өз

ара

жана башка коомду к ж айларда
өм үрүнө

Эм гек -Кыргызстанд ын

бир

менен

жана

маанилүү

жана

ж ана

коомдогу

дүйн ө

б аалуу лугу

элинин
катар ы.

Эм гектин натыйжасы ар бир адам дын

жеке жоо пкер чилиги жана кесиптик чеб ерчилик.
Коо мдук транспо рт. Шаард ык
Жер ,

аба

жана

эрежелери.

суу

транспор ту .

Массалык

жана айылдык транспор т.
Транспо р тту

маалым ат

пайд алануу

каражаттар ы:

радио ,

телекөрсөтүү , басма сө з, Интернет.
Биздин мекен - К ырг ызстан, Кырг ыз Респуб ликасы. «Ата Мекен»

тү шүнүгүнү н

баалуу лук -м аанилик

мазмуну.

К ырг ызстанд ын м ам лекеттик сим во ликасы: Мам лекеттик герб и,
Туусу , Гим ни;
Ко нститу ция

Гимнди

у гууд аг ы жүр үм -турум

эрежелери.

- К ыр гыз Респуб ликасынын негизги м ыйзамы.

Бала у куктар ы. К ырг ыз Респу бликасынын Президенти.
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Майрам - коомду н турм ушунд а коом дук тилектештикти
жана

м екендештер

караж аты катары.
өзгөчө лү ктөр ү,

орто сундагы

Өзү

байланышты

б екемдөө

туу лган жер дин ад амдар дын эмгегинин

кесиптери.

Өз

айм аг ынын жашаган элдердин

аттар ы, турму штук өзгөчө лү ктөрү , салттар ы.
Туу лган

ж ерине тар ых ынын маанилү ү окуялар ы. Ден -

соо лук жана д ени сак жашоо нун мааниси . Мектеп окуу чусунун
кү н тар тиб и,

эмгек ж ана эс алуу кезектешүүсү ; ж еке г игиена.

Дене тарбия,

таза абадаг ы о юн д ен соо лугу н сактоо жана

бекемд өө үчү н шар т катар ы. Ч ыӊ
ад амд ын

ө зүнүн

но мер лер и.

жеке

Жеӊил

д ен соо лу к үчүн ар бир

жоопкер чилиги.

Тез

жардам дын

жар акатта, ү шүк алганда, күйүп кетүүдө

алгачкы ж ардам көр сөтүү . Үйдөн мектепке чейинки жо л, жо лдо
ко опсу з жүрүм -турум эрежелери. Жылд ын ар кайсы м езг илинде
жо лдо , токойдо, кө лмөдө коопсу з жүрүм -ту рум эр ежелери. Өрт
ко опсу здугу нун

эр ежелери, г аз, электр энер гия сын, сууну

ко лдонуу нун нег изг и эрежелери. Жаратылышта коо псу з жүрүм турум эр ежелери.
Коом дук
Бейтааныш

жайларда
адамд ар

коопсуз
менен

өз

жүрүм -турум
ара

ар акеттенүү

Айланад а ж ашаг ан адам дард ын ден соо лугу жана

эр ежелери.
эр ежелери.
ко о псуздугу

жө нүндө кам көрүү - ар б ир адамд ын м оралд ык парзы.
Иску сство п редметтик ай ма гы.
Муз ыка
Му зыканы
активдү ү

изилдөө натыйжасынд а,

кабылдоо

ар кылуу

негиздери калыптанат.
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окуу чулар сезимд ик

музыкалык

маданияттын

К ОБ о куучу ларда

адамд ын руханий жана адеп -ах лактык

өнүгү шүнө адам жашоосунда му зыка жана анын ро лу ро лу
тууралуу

баштапкы

элестөөлөр

калыптанат.

Окуучу лар

му зыкалык м адания ттын негиздерин (анын ичинде, кырг ыз
му зыкалык

мад аниятынын

Алард ын

му зыка

м атериалында)

искусствосуна

жана

ишмердүү лүккө кө ркөм табити жана кызыгуусу
му зыканы каб ыл алг анд ы жана

үйрө нү шөт.
му зыкалык
ө нүгөт. Алар

музыкалык чыгар малар га

өз

мамилесин б илдирүүгө үйрөнөт; театр алд ык жана му зыкалык пластикалык чыгар малард ы жар атып ж атканда, им про визация
у чурунд а, үн жа на хор чыгарм алар ын аткарууд а му зыкалык
обр аздард ы ко лдо нуу таж рыйбасына ээ бо лу шат.
Пред меттик

талаптар бу л пр едм етти окуу үчүн мү нөздүү

бо лг он тажр ыйбасын жаңы билим алуу
өнүгүүсү н
о шондо й
илимий

изилдөө гө,
э ле

дү йнөнү н

билимдердин

анын

ишине,

өзгөрү шүн

заманб ап

жана

илимий

системасынын

объекттин
ко лдонууну ,

сүр өтүн,

нег изги

негизг и

элементтерин

изилдөө нү кам тыйт.
1 . Ад амд ын руханий жана адеп -ах лактык ө нүгү шүнө, адам
турму шунда музыканын ро лу туур алуу б аштапкы тү шү нүктөрдү
калыптанд ыруу .
ад амд ын рух и й өнүгүүсү нө музыканын мааниси ж ана ро лу
алгачкы түшү нүктөрдү

түзүү үчү н б иринчи жалпы дабыш

агымдан музыкалык үндөр дү
Ошонду ктан

1 -класста

бо юнча жана о.э.
негизги тема

угуу га

б алдарды ү йрө түү кер ек.

о куучулар дын

му зыкалык

өнүктүрүү

бард ык кийинки класстарда у лантылуу чу,

"кантип музыка уга алабыз?",

Бу л о куучу ларга

му зыка, анын каймана таб ияты, му зыкад а сезимдер ди
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ишке

ашыруу

жаг ынан,

адам

табиятына,

жар атылышка

б о лгон

мамилеси ыкмалар ын тү шүнү к берүүгө мүм күндү к берет.
"Ички Музыка" деген бө л үм , окуу чу лард ы

атайын

рух ий

дү йнөсү н то птоо максатында иштелип чыккан: б ешик ыр ларын
угу п (1 - класс му зыка таану унун ж ана ж ашоону н башталышы),
инструменталдык

жана

үн

чыг армаларды,

элд ик

жана

ко мпозитор дук обо ндорду у ктуруу (2 -класс), у луу мелодия л ык
тилде

попу лярдуу

ыр лард ы

(3

ж ана

4 -класстар )

угуп

окуучу лард ын өз алдынча чыккан сезим дерин салыштырып,
му зыканын таасир и жөнү ндө ой жүгү ртү шөт.
2.

Музыкалык

мад анияттын

Респуб ликасынын

калыптанышы,

матер иалд ык -му зыкалык

К ырг ыз

мад аниятынын

негизинд е өнүктүрүү .
3 . Музыкаг а
Д .Б.

көр көм табит ж ана кызыгуу ну өнү ктүр үү .

Кобалевскийд ин

принциб инин

б орборду к

абалын

кенже мектеп жашындаг ы о куу чу лард ын о лу ттуу музыканын
жог орку ү лгү сүнү н жеткиликтүү лү к о луттуу негизд ерин иштеп
чыгуу ,

жана бу л ү лгү лөр боюнча тарбия лоо ү чүн , дүйнө лүк

рух ий мектептерг е, классикалык м узыкага шилтеме б ерүү менен
байланыштуу . му зыка өнө рүнүн д аам ы жана пайызд ык негизин
берген

м узыка катар ы И.С.Бах , В .А. Моцарт, Э.Гр иг , Ф .

Шопен, П. И. Чайко вский, М.П. Мусорг ский, М .И. Глинка, С .В .
Рахм анино в, А.И. Хачатуря н, Д .Б. Кабалевский, А. Малд ыбаев,
С . Фер е жана дү йнө лүк му зыкалык мад аниятка маанилүү элес
калтырг ан башка компо зитор лор .
4.

М узыканы

каб ыл

алуу ,

билдирүүг ө жөндөм дүү лүгү .
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м узыкага

өз

м амилесин

Му зыканы

көркө м

искусс твону н

тирүү

образы

катар ы

каб ыл алуу , жашоо турму ш менен тыг ыз б айланышта экендигин
кө рсөтүүчү бө лүм "Му зыка угуу ", өзү нчө бөлүм г ана эмес,
ишмердүү лүктүн

негизг и

түрү

бо луп,

хор

ырдоо ,

им про визация , жана музыка жөнү ндө ойлордо кө рсөтүлөт. У гуу
мадани яты - музыканы каб ыл алуу
мамилесин

б илдирүүгө

ж ана аг а кар ата өз

жө ндөмдүү лүгү;

чебер чилик

катары

му зыканын негизги мыйзамдар ын жана тү шүнүктө рдү билүү .
(каб ыл алуу нун таянычы б о лго н жалпыланган билим дер) ко мпозитор ,

аткаруучу ,

караж аттар ы,

обо ндуу

угуу чу ,
ыр лар ,

м узыкалык

б ийлер ,

т илд ин

м арштар,

көркөм

интонация,

му зыканы өнүктүрүүчү жана куруу чу ж ана көркөм каражаттар .
Бу л

сызыктар

му зыкалык

класстан

амалкөйлү к

класска

ж ана

пр едметтин

ырааттуу лу к

мазмунунд а

чеберчилиг инде

о лу ттуу түшүнүктөр дү ж ана алар дын кызыгу усу н пайда кылып
келет.

му зыка

мазмунун

түшүнүү

үчүн

усу лдук

"ачкычы"

чыгармачылыг ы жана кү нүмдүк ара маселеси бо лу п саналат.
Башка

м аселелер м енен бирге, пр актикалык тапшырмалар ды

("му зыкалык лабор атор ия ") о куу чу лар менен кад имки к өркөм
искусствону ачып, өз алд ынча му зыканы изилдешет.
5 . Му зыкалык
пластикалык

об разд ард ы театралд ык жана му зыкалык -

чыгармалард ы

о браздард ы

ж аратуу

үчүн,

им про визацияда, вокалд ык жана хорду к аткарууда ко лдону у.
"Му зыкаг а образд ык - о юн

аркылуу

кирг изү ү жө нүндө "

пр инципке таянуу м енен балд ард ын кайра, ойдо н чыгарылган
ишин,

кыя лын

Ошонду ктан,
о юндар ,

талап

кылган

пр ограмм ада

сах налаштыр уу лар ,

жагд айлард ы

им провизациянын
сюжет
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(жомок,

түзө

алат.

негизиндег и
окуя ,

М анас

жө нүндө айтуулар ), музыкалык аспапт ард ы ко лдо нуп, му зыка
жана текст бир имд игинде өнүгө т.
Оюн

саб актаг ы

чыгармачылыкта

ишмердүү лүк
бо лгон

-

сезими

катар ы

б айыркы

элдик

жана

мааниси

м енен

то лтуру лг ан: Ыр ырдоо - дем ек аны о йноо .
Нег изг и жалпы билим берү ү прогр аммалар ын өздөштүрүүс үнүн
Ин санд ык

натыйж алар ы өнүгүү менен өзүн -өзү ө нүктүрүү,

окутуу нун жана б илим , окуу ишмер дүү лүгүнө кызыгуу ү чүн
маанилү ү

себептерд и тү зүү

жана

өнү ктү рүү ,

көйгөйлөрдү

чечүү дө ж аңы мазмуну на жана методдор уна кызыг уу м енен
каб ыл алуу ыктар ын калыптанд ыруу ну;жаңы билимдер ди жана
кө ндүмдө рдү

алуу ,

натыйжалар га

ж етишүү гө

түр ткү

түзүү;

ко омдук иш билг илигин ж ана ж еке сапаттарын чаг ылд ыр ган,
жалпы

жар андык

бирд ейликтин

негиздерин

калыптанышын

чаг ылд ырат.
5 . Искусство

чыг армачылыг ына

сезим тал мам илени

иштеп чыгуу , анын дүйнөгө то лугу менен эстетика лык
кө з карашы, көркө м жана турмушту к ар түр дүүлүгү нө .
Му зыкалык иску сство д айыма ад амд ын

ад ам катар ы

бард ыг ына, анын ту кумду к жөндөмдүү лү ктөрүнүн ө нүгү шүнө ,
дү йнөнү

эстетикалык

айырмалан уусуну н

кабыл

алуу суна,

жаныбар лардан

бир жо лу катар ы кө ргөн. Баланын муз ыка

менен ар бир жо лугу шуу су , балага му зыканы угуу жана сүйүү ,
бу л модалуу ж ана кад ыр -бар ктуу бо лго ндуктан эмес, музыканы
каб ыл

алуу

зар ылд ыг ы

ал

дүйнөдө

эстетикалык

м азму нун

баалоо - ал аб страктуу сулуу лук жан а турмуш ко оздугу н издөө
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эмес,

ал ад амд ын дүйнө дө жоо пкер чиликтүү ж ана маанилүү

жашоо су .
Окуу чу лар га

акырындап

маданиятынын алардан

табиг ый

коомду н

кө з каранды экенин

зам анб ап

тү шүнү ү келет,

алар кырг ыз жана дү йнө лүк маданияттын мыкты салттарын
кө бөйтүү укугуна ээ экендигин
ад амзаттын

ийг илиги

сезилиши б о лот. Балдарда

жалпы жана музыкалык байлыктарды,

жө н г ана "м узей экспонаттар ынын" ж ыйнаг ы эмес, о шондой эле
тынымсыз

негизги

жашаган

чыгармачылык

ар кылуу

өз

байытуу ну бо луп тур ган, ар дайым өнү гүп маданий -тар ыхый
жараяны

экенин

тү шүнү шө т.

Балд ард ын

чыг армачылык

пр одуктусуна мам иле - күүнү н ку рам ына, ыр ырдоо го , тасмага,
му зыкалык түрдү ойлоп сүрөт тартуу га, ж .б .

- бала адам

маданиятынын бир далил катары көрү нөт.
2.
жана

Музыкалык окуу ишм ердигинин мотивд ерин ө нүктүрүү
жамааттык

(жеке)

ойноо

жүрү шүнд ө

чыгарм ачыл

тү шүнүүнүн

инсанд ык

ж ыйынтыктар ы му зыкалык о куу ишм ердиг инин

мотивд ерин

жө ндөмдүү лү ктүн ишке ашыр ылышы.
Му зыкалык
өнүктү рүү үчүн
туруктуу

искусствону

о бъективдүү фундамент б о луп калат. Бирок,

түрткү ,

о куучу

у гуучу нун,

компо зиторду н,

аткаруучу нун чыгар мачылыг ынын белг илүү м аанисин тү шүнүп,
өзү түздө н -түз аны кайра тү зсө, о шо л у чурда г ана пайда бо лот.
С абактын,

окуу китептердин мазмуну

баг ытталышы кер ек: окуу чу лард ы

б аары бир эле нерсеге

чыг арманы аткар ып жаткан

же кайр а түзүп ж аткан музыканттард ын позициясына коюу
керек. Ошонд уктан муг алимд ин б алдарг а кайрылуусу :
 Оку гу ла. Укку ла ( угуу м адания тын калыптандыруу ).
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 Ойло нгу ла.

Ырд аг ыла.

Айткыла

(чыг армачылык

жө ндөмдөрү ).
 К лавиату рага

м анж алард ы

му зыкалык ү ндүн төрө лү шү )
 Ойногу ла (элдик о юндар

тийгизгиле

(б иринчи

.

менен тааныштыруу , о юнга

"ко шу луу " ж о лдору ).
Мазмуну н ишке ашырууну н негизги м илдеттери:
 Көр көм ө нөрдүн айр ым ж еткиликтүү түр лөрүн каб ыл алуу
жана

баамд ай билүү

(ж .б ., китеп мисалдард ы көрү үгө,

басылмалар ы)
 "су лу у "

ж ана

"су луу

эмести"

су лу у лукту көрө билүү

айырм алоо ,

тү шүнү ү,

жө ндөмү ;

 кө ркөм ө нөрдүн чыгармалар ынан адам , д үйнө нүн ар кайсы
тараб ын жана турму ш кубу лу штар ын

сүрөттөө жөндө мү,

таануу жана сүрө ттөө;
 ар

түрдүү

көр көм

иш -чаралар

бо юнча

башталгыч

пр актикалык билг ичтиктер жана көндүм дөр;
 мейкиндикте жана тү здүктө бир тема бо юнч а жө нөкөй
ку рам тү зүү кө ндүм дөрү;
 сүр өттү

окуу

жана

таб иг ый

түрү

м енен

салыштыра

билүүнү;
 таралг ан

салттуу

өнөрчү лү к ,

элдик

заманбап

ко л

өнөр чү лөрдү н

кесиптер ди

жана

кол

ичинде

ата -

айлана -чө йрөгө

аяр

(анын

энесинин) билүүсү ;
 матер иалдар га,

ж абдуу ларга

ж ана

мамиле ж асоо эрежелер ин билүү;
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 матер иалдар дын
кезд емеден,

айр ым

түр лөрү

чопо ,

менен

таб иг ый

иштөө

(кагаз,

сүрө ттөр ,

жө ндөмдүү лү ктөрү ; тапшырмаг а ылайык

ж .б.)

өнд үрүү ү чүн

матер иалдар ды танд ап алуу мүм күнчү лүгү;
 айр ым

матер иалд ард ы

кайр а

иштетүү

боюн ча

курал

пайдалануу көнд үмдөрү; коопсузду к талаптар ын

жана

санитард ык талаптард ы билүү;
 өзүн -өзү

жардам

көндүмдөр ,

ко л

м енен

иштетүү

матер иалдар дын кээ б ир ыкмалар ы;
 ку ралдар
(сызг ыч,

менен

коопсуз

иштөө

кө ндүмдөрү н:

чийме

бур ч, цирку ль), кесүү (кайчы) жана саюу (тигүү

ийнеси);
 бу юмд ун формасын, бө лүктөрүн аныктоо ыктар ы;
 татаал эм ес форм адаг ы бу юмдард ы
жө нөкөй

бу юмд ард ын

чаг ылдыра б илүү ,

форм асын

ийлеп -чаптоодо,

гр афикада ко лдонуу.
Көр көм ө нөр
Искусство

түр лөрү .
чыгар малар ын

каб ыл

алуу .

Көркөм

чыгармачылык өзгөчө лү ктөр ү: сүр өтчү жана кө рүүчү . Көркөм
өнөр, анын образд ык мааниси:

көркөм элес сүрө т, ан ын

шар тту луг у, жалпылыкты б ир нерсе ар кылуу кө ргөзүү . Аде п ах лактык жана эстетиканын жалпы идея ларын пластикалык
кө ркөм чыгармаларда чаг ы лдыр ылышы: жаратылыш, адамга
жана

коомго

м амиле.

Фотография

жана

көркөм

өнөр

чыгармалар ы: окшо шту ктар жана айыр мачылыктар . Ад ам жана
табиг ый

дүйнө

чыныг ы

ж ашоодо :

мү нөзү .
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адамд ын

элеси,

көр көм

Сү рө т (ри сунок ). Тар туу ү чүн материалдар: кар андаш,
калем ,

паст ел,

флом астер ,

көмүр ,

бор

ж .б.

Ар

түр дүү

гр афикалык матер иалдар менен иштөө ыкмалар ы. Исскустводо
сүр өт

тартуу

ро лу:

нег изг и,

көмөкчү .

Жаратылыш,

адам,

им араттард ын, бу юмд ард ын сулуу луг ун ж ана кө п түрдүү лү гүн
сүр өт

аркылуу

көрсө түү .

жаныбар лард ын

Д арактар дын,

кана ттуу лардын,

сүрөтү н тартуу: жалпылыг ы ж ана мүнөздүү

өзгөчө лү ктөр ү.
Жи во пись . Живопистик материалдар . Жаратылыш, ад ам,
им араттард ын, бу юмд ард ын сулуу луг ун ж ана кө п түрдүү лү гүн
живо пись

кар ажаттар ы

тилинин неги зи.
түзүү үчүн көркө м

ар кылуу

көрсө түү .

Түс

-

живопись

Ко юлган м илдеттерге ылайык ко оз сүрө ттү
караж аттар ын тандоо . Адам

б аласынын

жана табия тын живо пистег и образдар ы.
Ску льп ту ра .
түзүүдө гү

С ку льптур а

материалдар ы,

скульптуранын ролу . көр көм образ

пласти калык

ску льптур а

матер иалдары

менен

көркөм

о браз

түзүү ү чүн
элементар дык

башталг ыч ыкмалар ы (ылай, чопо , того ло туу , кө лөмд ү, форманы
чоюу). К ө лөм - айкел тилинин негизи. Ску льптуранын негизги
темалары.

Адам

жана

ж аныбар лард ын

сулуу луг ун

айкел

ар кылуу билд ирүү .
Кө ркө м до лбоо рл оо жа на ди зайн . Кө ркөм до лбо ор лоо
жана

мод елдөө

ү чүн

(пластилин,

кагаз -кар тон,

матер иалдар дын ар түрдүү лүг ү. көр көм образ
түрдүү материалдар м енен иштөөнүн

тү зүү үчү н ар

элементард ык ыкм алар ы

(пластилин того ло туу , кө лөмдү , фо рманы чоюу ,
карто н

ж .б.)

кагаз

жа на

- ийүү , кесүү ). Көркөм до лбоор лоо жана моделдөөнү н
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ыкм алар ын

адам

жашоо сунд а

пайдалануу

мүм күнчү лүктөрү

жө нүндөг ү тү шүнүк.
Деко ра ти вдик -жа са лгало о

кө ркө м

ө нө рү.

Декоративдик -жасалгало о

көркө м өнөрү нүн бу лактар ы жана

ад ам

ро лу .

жашоо сунд а

жасалг алоо ,

анын

турму ш -тиричилик

Элдик

мад анияттын

бу юмд ар ынан,

(үй

шайм андар ,

кийим-кечек, музыка, ыр лар , бийлер , эпо стордо , у лам ыштар да,
жомо кто рдо )

синтетикалык мүнөзү жө нүндө түшү нүк. С алттуу

маданияттаг ы адамд ын образы.
элдик м аданиятта,

Эр кек

жана ая л су луу лугу

жо моктордо , ыр лард а. Сыйкырд уу образдар

элдик м аданиятта жана көр көм өнөрдө .
Ко мпозиц и я .

Ком позициянын

тег изд иктег и

жана

мейкиндиктеги башталг ыч ыкмалар . Тү шүнүктөр: компо зицияны
ку руудаг ы

гор изонталь,

Түшү нүктөр:

гор изо нттун

алысыр аак -көбүрөө к,
айырмачылыктын ро лу:

вер тикаль
линия сы,

жана
жакын

тосуу лар .

диагональ.
-

көбүрөөк,

Ком позициядагы

төмөн ж ана жогору , ир и жана чакан,

ичке жана жоон, караӊг ы жана жар ык ж .б.

С имметрия

жана

асимм етрия .
Тү с. Негизги

жана тү зүүчү түстөр . Жылу у жана муздак

түстө р. Түстөрдү ар алаштыруу . Ак ж ана кара боёкту н образд ын
эмоционалд ык үнүн ж ана
сезим дик

көр көмдөөдө гү

мүм күнчү лүктө рү .

Тү с

р о лу . Тү стүн

илимдин

нег изд ерин

пр актикалык билүү . Каарманд ын мү нөзү н, анын ж ан дүйнөсүн
түс

аркылуу көргө зү ү .
Лин и я. Линия лар дын түрдүү лүгү (ичке, ж оон, тү з, тарм ал,

ж ылмакай,

курч,

спираль,учуу чу )
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ж ана

алар дын

б елгилик

табияты.

Ч ийин, штр их ,

так жана көр көм сүрө т. Жаратылыш,

ад амд ын, жаныбар лард ын сезимдик абалын

көргө зүү .

Форма . Дүйнөнүн пред меттик кө п түрдүү лүгү жана аларды
тегиздикте

жана

м ейкиндикте

чагылдыруу .

Фо рмалардын

окшо штугу ж ана түр лөрү . Жөнө көй геометрия лык форм алар .
Табигый

фор малар .

форм асынын

Фор малар дын

өзгөрү шү .

бу юмдун м үнөздөмөсү нө

Буюмдун

тийг изг ен таасири.

С илуэт.
Кө лө м. Кө лөм

мейкиндикте жана тегиздикте. К ө лөмдүү

ко мпозиция лардын көркөмдү гү .
Ыргак (Ри тм). Ырг актын түр лөрү (тынч, ж ай, тынчы жок
жана башкалар). Чийинд ердин тү стөр дүн, тактард ын ыр гагы.
Сүр өт жана чийиндин эмоционалд ык ү н курам ынд аг ы ырг ак тын
ро лу . Композ ицияда элем енттерд ин ыр гаг ы аркылуу кыймылды
кө рсөтүү. Д екоративдик -көр көм өнөрдө ритмдин өзгө чө ро лу .
Искусство нун маанилүү темалары .
Жер - жа лп ыб ыз дын үйүбүз . Таб ият жана жаратылыш
ку бу луштар ына

б айкоо

жүргүзүү ,

алард ын

эмоционалд ык аб ал ын ай ыр малоо .
мезгилдеринин,
жаратылышты

күндүн,

түндү н,

чаг ылд ырууд агы

Аба
ар

мү нөзү н

ырайынын, ж ыл

кандай

айырм а.

жана

уб актар ында

Пейзаж

ж анры.

Табияттын ар кандай көркө м сүрө ттөрү н жар атуу үчүн ар
кандай искусство матер иалдарын ж ана кар ажаттард ы ко лдонуу .
Таби яттаг ы имараттар: ку штард ын уя сы, ийинд ер ,

бал челек,

таш бака каб ыгы, ү лү лдүн ү й, ж .б .
Ада м, а дамдар ор то сунда гы ма милелер . Дүйнө жүзү ндөгү
ар канд ай м адания ттарда ад амд ын образы. З аманд аштард ын
обр азы. Пор трет жанр ы. Сү йүү , достук, ү й -бү лөө
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темалары

искусстводо .

Сү рөт

каарм андар ынын

сезим дерд и жана сапаттар ын о йготуучу

м ыкты
жан

адам дык

дүйнөсү ж ана

кө ркөм обр азы: боор укерд ик, мээримдүү лүк, колдоо , камко рдук,
баатыр лык, б ерешендик ж .б . Кыж ырдануу , жек көрүү каард ыкка
себеп б олуучу каармандард ын сүрө т төрү .
Иск усство
ыӊг айлуу

ж ана

транспорт

бүгү нкү

көр көмдүү

түрү нүн

матер иалдар ын

кү ндө

жана

биздин

турму ш -тир ичилик

до лбоор лору н
ар

айланаб ызда.

кандай

түзүү

кооз,

бу юмдар ын,

үчү н

искусство

кар ажаттард ы

ко лд онуу

ыкм алар ы. Ад амд ын кү нүмдүк тур мушу ндагы,

физика лык

чөйрөсү н у юштуруу даг ы көркөм ө нөрдү н (пластикалык) ро лу
жө нүндө тү шүнүк. Натр юморт

ж анр ы. Имараттар ж ана сейил

парктар ын, транспорт, идиш -ая к, эмерек жана кийим -кечелерди,
китептерди, о юнчуктард ы кө ркөм до лб оор лоо жана жасалг алоо .
Көр көм -ч ыгар мач ылык иш та жрыйба сы . Көр көм өнөр ,
сүр өт жана декоративд ик көр көм өнөр ишмердүү лү к бо юнча ар
кандай иш -чаралар га катышуу .

С ү рөт тартуу ,

ж ивопись,

айкел, декоративдик искусство негиздерин ө здө штүр үү . Көр көм
сабаттуу лу кту н негиздер ин өздөштүрүү: композиц ия , форма,
ритм ,

сызык,

тү с,

кө лөм

фактура.

пр едметтик чөйрөсүнүн моделдер ин

Адам дын

турм уштук

түзүү . Ийлеп -чаптоо ж ана

кагаз пластикасы м енен иштөө бо юнча башталгыч көндүмдөрүн
өздөштүрүү .
Живописте, сүрө т тар тууда, аппликация түзүүдө , көр көм
до лбо ор лоо до өз о юн ишке ашыруу үчү н көр көм кар ажатта рды
тандоо жана пайд алану у.

Түс,

тон, компо зицияны, чийинд и,

мейкиндикти, тактард ы, кө лөмдү , матер иалд ын факту расынын
жардам ы менен маанайд ы чаг ылд ыруу . Ар
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түр дүү көркөм

чыгармачылык техникалард ы жана матер иалдард ы жекече жана
жамааттык

ишмердүү лүктө

пайдалануу:

аппликация , компьютерд ик

анимация ,

му льтипликация,

пластикасы,

каг аз

коллаж ,

гр аттаж,

толук масштабдуу
г уаши,

акварель,

пастель, фломастеро в, пластилин, чо по, гуашь, карандаш, сыя,
ко лдо нуу чу жана табиг ый материалдар .
Көр көм

искусство

караж аттар ын

чыгарм алар ынын

талкуу лоо го

катышу у,

мазму нун

чыг армага

жана

м амилесин

билдирүү .
« Ден е та рби я, коо псуз жа шоо н еги здери» .
Дене тарб ия бо юнча прогр аммасы ү чүн маанилүү талап
К ОБ

о куучу лард ын

д ен

соолугу нун,

ж ынысына,

дене

бо й

өнүгүүсү нө , кыйм ыл ө згөчө лүктөрү , психикалык касиеттерин
жана сапаттар ын,

гигиеналык ченемдерд ин

менен о куучу ларг а

абалын

эске алуу

ар түрдүү жана жекече мамиле камсыз

кылуу .
Прогр амманын мазмуну :
Д ене тар бия жө нү ндө билимдер
Ден е та рби я.

Дене тарбия жө нүндө б аштапкы билим дерди

калыптанд ыруу . Дене
кө нүгүү лөр дү

тарб ия

у юштуру у

ден соо луу кту бекемд өө үчү н

сабагы

катар ы.

Басуу ,

чур коо ,

жөр гө лөө , лыжа менен басуу, сү зүү ад амдын ж ашоосуна
маанилү ү кыймылдар катар ы. Дене
у юштуру уда жеткиликтү ү ж үктөмдөр .
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тарб ия

көнүгүү лө рүн

Машыгуу у чурунда кырсыктард ы алд ын алуу эрежелер и:
сабак ор дун у юштуру у, кийим -кечек, бут кийим жана
жабдуу лард ы танд оо . Жеке г игиена.
Физикалык көнү гүү лөр . Физикалык кө нүгүү лөрдү н ф изикалык
сапаттард ын өсү шүнө ж ана физикалык ө нүгүүсүнө таасир и,
кө нүгүү лөр дүн спорттук техникасынын негиздер и. Негизги
физикалык сапаттар ын өнүктүрүү менен д ене тар биянын
байланышы. Нег изг и физикалык сапаттар ын мүнө здөмө сү: кү ч,
ылдам дык, чыдам кайлык, ий кемдүү лү к жана тең салмактуу лу к.
С порттук
Дененин
негизги
топто мун
бо юнча

иш -ыкмалар ы.

Өз

алд ынча

машыгуу лар .

туура туру шуна шарт тү зүү жана дене бу лчуӊд ар ын,
физикалык
аткаруу ;

сапаттард ы
кү н

иш -чаралард ы

өнүктүрүү

тартиб инд е
аткаруу;

ден

(эртең

ү чүн
соо лу кту

мененки

м ашыгуу
чыӊдоо
машыгуу ,

физку льтмину ткалар ).
Өз алдынча оюнд ар жана о юн -зооктор . Таза аб ада о йной
турган

кыймылдуу

о юндард ы

у юштуруу

жана

аянтчалар ында жана спор тту к залда). Оюнд ард ын
сактоо . Физикалык м ыктылык.

(спорт

эр ежелерин

Дене -бойд у туура кармоо , анын

оору лар ын алдын алу у жана түзөтүү , эртең мененки машыгуу ,
физку льтмину ткалар

бо юнча көнүгүү топтомдору . Ф изика лык

сапаттард ы өнүктүрүү үчү н көнү гүү лөрдү н топтому . Туур а дем
алуу

көнүг үү лөрү нүн

то пто му .

Көз

үчүн

гим настик а.

С порттук -д ен соо лу кту чыӊдоо ишмер дүү лүгү .
Ги мнасти ка. Уюштуруу
Тизилүүнүн

командалар ы

жөнөкөй түр лөрү. С ызык менен
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жана ыкмалар ы.
ко лоннада тизме

ар акеттери;

муг алимд ин

кө рсөтмөсү

менен

жөнөкө й

бу йруктар ын тизмеде аткаруу . Бу юмд ар менен (г имна стикалык
таяктар , желектер , обру чтар, чоӊ жана

кичине топтор ) ж ана

бу юмд ар жок көнүгүү лөр (ар түрдү ү бу лчуң топтору үчүн).
Та яныч
чыгууну

секирик тер :

ишке

ашыруу

гим настикалык эшекке
үчүн

имитация лык

чуркап

көнүгү үлөр

(

ко опсу здук эрежелерин сактоон у күчө түү менен).
Көр көм

мү нөздөг ү

жүг үрүү ,
дуб алга

гим настикалык

ырг ытуу .
чыгып,

Жип

менен

жөргө лө п,

кө нүгүүлөр .
секирүү .

гим настикалык

ар кылуу жо юу кыйм ылдар ы.

Жөө

б асуу ,

тоскоо лдуктард ы
тактадан

басуу

Жүктөрдү көтөрүү жана ташуу

кө нүгүү лөр ү:буюмг а ке р ектүү тараптан жакындоо , туура жана
так

кө төрө

(пр едметтер:

б илүү ,

туура

шар лар ,

кысуу ,

аны

г имнастикалык

так

жана

таяктар ,

аяр

ко юу

обру чтар ,

скамейкалар , мат, г имнастикалык "эшек", "ат" жана башкалар .).
Жеӊи л а тлетика .
Жөө басуу : түгө й менен, түгө й
ичинде;

бир

муг алимд и

катард а

ор точо

темп

менен бир айлананын
менен

залд ы

тег еренип

кыйг ап ө түп. Дене бо йду туура сактап басуу .

Чур коо менен басууну алмаштыр ып б асуу . Чурко о көнү гүү лөрү:
бу тту б ийик көтөрүп,

баг ытын өзгөртү п,

ар түрдүү турган

ору ндан баштап, жо горку стар т м енен баштап тезд етип чу ркоо.
С екир ик көнүгүү лөрү : бир бу ттап, эки бу ттап бир орунд а жана
ж ылуу менен; узу ндукка, бийиктикке; аттап секир үү.
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Ыр гытуу: чо ң топ (1 кг ), ар канд ай жо лд ор менен алыска.
С алуу: кичине топту тик жана тү з м ак сатка, о шондо й эле
алыска.
Лыжа тебү үгө окутуу . Лыжа

менен басуу; буру лу у;

түшүү , көтөрү лүү; токтотуу .
Сү зүү .

Д аярдоо

көнүгүү лөр ү:

түбүндө гү кыйм ылдар; калкууг а

сууга

Сууд аг ы

о юнд ар.

б ассейн

ү йрөтү ү; калку у жана тайуу;

ко лдордун жана бу ттар дын кыйм ылд ар ын
кө нүгүү лөр .

кирүү;

маку лд ашуу үчүн

К ыйм ылд уу

жана

спорттук

о юндард ын элементтери.
Ги мнасти ка
ко лдонуу

менен

ку баттуу лукту ,

элементтери :
о юн

тизилүү

тапшырм алар ы,

шамдаг айлыкты

көнүгүү лөрүн

кө ңүл

жана

б урууну ,

күч -

коорд инацияны

өнүктү рүүгө көнү гүү лөр .
Лыжа

окуу

материалы

шамд агайлыкты жана

боюнча :

лыж ачан

эстафеталар ,

коорд инация ны ө нүктүрүүгө көнүгү ү лөр .

Спо рттук о юндар дын ма териалы бо юнча :
Фу тбо л: Туруктуу жана тоголо ткон топту со гуу; то пту
токтотуу;

топ

менен

жүрүү .

Фу тбо лдун

м атериалында

кыйм ылдуу о юндар.
Баскетбо л:

баскетбо лчу нун

кыйм ылдар; топту тосуу ;

туру шу;

топсуз

атайын

то пту сактоо ; шакекче түбүнө н эки

ко лу менен бир жер ден топту ырг ытуу , өз кө күрөг үнө эки колу
менен ж ерге бир то пту кармоо жана мугалим менен б ир ж упта
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топту ыр гытуу жана тосуу; баскетбо лду н матер иал бо юнча
кыйм ылдуу о юнд ар .
Пио нербо л: топту ырг ытуу , торду н жо гору , ылд ый жагынан
эки ко лу менен жупта ырг ытуу жана кармоо ; төмө нкү киргизүү
(тө мөндө б ир колу менен).
Во лейбо л: топту ырг ыту у ж ана то суу ыкмалары; во лейб ол
матер иалы бо юнча кыйм ылдуу о юндар .
Ар түр дүү элд ерд ин кыйм ылдуу о юнд ар ы.
Кор рекция лык -

ө нүктүрүү чү

о юндар :

«Тар тип

жана

баш

аламандык», «Кайдан чалд ы, тап», «Тү шүм ж ыйноо ».
Жа рышуу жа на

секирүү

о юндары :

"Ак -Терек, Кө к

-Терек"

"Тосмо топ", "Токойдогу аю у", "Шакек салмай", "Кү н -тү н",
"М ышык -чычкан" ж .б .;
Топ менен оюндар : «Топ салмай», «Качма топ», «Ор то то п»,
«Тегер ектег и топ»

Ыла йык та штыр ып фи зика лык ка лыбына келтирүү
Жалпы ө нүктүрүү чү көнү гүү лөр:
Гимнастика м атериалында:
Ийкемдүү лү ктү
менен

б асуу ,

өнүктүрүү:

отуруп,

бу ттар ды

секирип

б асуу ;

чо юу;

чоӊ

жар ты

кадам
шпаг ат;

г имнастикалык таяк, аркан менен кыймылдар ийкемдүү лүгү
өнүктү рүү

үчүн

көнү гүү лөрдү н
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топтомдор у.

Тизилүү

кө нүгүү лөр үн
буру уну ,

ко лдонуу

менен

о юн

кү ч -кубаттуу лукту,

тапшырм алар ы,

шам дагайлыкты

көңүл
жана

ко ординацияны өнүктү рүүгө көнү гүү лөр .
Коо рдинацияны

ө нү ктүрүү : жө нөкөй то скоо лду ктардан

ө түү; г имнастикалык о тургу чта басуу , жалпак гим настикалык
баканында

басуу ; белгиленген о юн калыбын кармо о; көӊү л

буру уну ко торууну өнүктүрүү чү о юндар , бут, ко л, ту лку бо йдун
бу лчуӊд арын эс алд ырууг а

(отурган бо юнча, ту рган жана

жаткан б о юнча); бир ко лдо н экинчи ко лго топту ырг ытуу;
белгиленген баг ыт бо юнча басып, чур кап, секирип м аксатка
сигнал м енен жетүү .
Ту лку бойду н туур а турпатын калыптанд ыруу: алд ын ала
берилген турпат м енен б ашына бу юм ко юп бу тунун у чу м енен
басуу; музыка менен

стилдик басуу тү рлөрү; сезимдерди

башкаруу үчү н түзө түүчү кө нүгүү лө р (б ашты, ийинд и, ж ү лүндү
баг ыттап кармоо ) д ененин турпатын кыйм ыл у ч урунд а ту ура
кармоого , дененин абалын
о турууда, жатууд а

жана анын мүчө лөрүн туру уда,

контро лдоо бо юнча көнүгүү лө р ;

бу лчуң

ко рсетин б екемдөө ү чүн көнүгүү лөр .
Кү ч жө ндөмдүүлүктөрү н өнү ктүрүү : салм аксыз кыйм ылдуу
кө нүгүү лөр (өз д ене салм аг ын жо юу ), салмак менен (1 кг
үйлө нгөн топтор ,
г антелдер ,

100 г . кум салынган баштыкчалар жана
г имнастикалык

тая ктар

жана

чокмор лор )

өнөктө штүн кар шылыг ын жо юу (жупташкан машыгуу ); жатып
кө төрү лүү (г имнастикалык отургу чта).
Жеӊил атлетика матер иалында:
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Коо рдинацияны

ө нү ктүрүү:

чектелген

таяныч

менен

баг ытты ө згөрүп чуркоо; ар түрдү ү калып орундар ынан кыска
сызыкты чур кап ө түү; бир жер де

б ир буттап, эки буттап

ар кандан секирүү .
Ы лдамд ыкты
турган

өнү ктүр үү: жогорку стар т м енен ар түрд үү

калыптардан

кө нүгүү лөр үн

м аксималдуу

кайра -аткаруу;

ар

ылдам ды кта

кандай

баштапкы

чуркоо
калып

ору ндар ынан, тегеренип дуб алг а ж ана ду балдын жанында туруп
теннис топту кармоо .
Ч ыд амдуу лукту өнүктүрүү: бир диктүү орточо катуу лу гу
режиминде,

басуу

менен

алм ашуучу

чуркоо ,

жогорку

сыйым дуу лу к реж иминде чур коо; 30м аралыкты максималдуу
ылдам дык менен кайталап чурко о (сакталуу же өзгөрү лмө эс
алуу м енен); 400 м ар алыкка чур коо; б ирдиктүү 6 мүнө ттүк
чуркоо .
Кү ч

жөндөмдүү лү ктөрү н

кайра -аткаруу;
кайра;

ар

өнүктүрүү:

тоскоо лдуктард ы

кандай

ору ндард ан

то лтуру лг ан (1 кг )

кайталап
баштап

көп

секириктерди

жо юу

(15 -20

максималдуу

см )

тем пте

то пту ырг ытуу; өткөрүү дары уб акыт

жог орку чен бо юнча, , бир айлананын ичинд е; бир ко лдон
экинчи ко лго топту ырг ытуу; белгиленген багыт бо юнча басып,
чуркап, секирип ар кандай жо лдор м енен эки ко лу (жогору
жактан, ылд ый ж актан, көкүрөгү нөн) м енен ырг ытуу; тоого
чуркап чыгууну кайра аткаруу ; илинген ор иентир ге бийиктикке
секирү ү

менен

бийиктикке

ко лун

тийг изүү;

ордунан

ж ылуу

секирүү . (оӊ жана со л капталы мене н).
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менен

Түзө түү - өнүктүрүү чү көнүгүү лөр .
Баштын,
бир

орунд а

бу ттун ж ана ту лку бо йдун негизги аб алы ж ана
аткар ылуучу

кыйм ылдар ын

бу т

кыйм ылдары,

кыйм ылдар ына

ко лдор

м енен

айкалыштыр уу;

дене

б у юмдар

менен (г имнастикалык таяктар, желектер, обру чтар , чо ӊ жана
кичине то птор ) жана бу юмд ар жо к көнүг үү лөрдү н топтомдору.
.
Дем алуу көнү гүү лөрү :

ар канд ай абалд а ту ура дем алуу,

о турууда, турууда, ж атууд а; буюмсу з машыгуу учу рунда терең
дем алуу; ту урап

д ем алуу ( "гү л ж ыты", "бо тко үйлө йм ",

"ко лду ж ылытуу " ж .б.), басып б ара ж атканд а тыб ыштарды
айтууд а дем алуу , мурду м енен дем алуу .
Ту лку

бойду

ко ррекция лоо

туур а

кармоону

үчү н көнүгү үлөр:

калыптандыруу

жана

гимнастикалык дубалга

жө лө нүп жасоочу кө нүгүү лөр (ко лдордун, буттард ын ар кандай
кыйм ылдар ы, дуб алдан башы менен, аркасы менен ж ылм ышуу );
ар канд ай ко л кыйм ылд ар ын аткаруу да тулку бо йду туура
калыпта кармап туру у; , жаныбар лард ын басуусун, чуркоо сун
жана

иштеген

адамд ын

кыйм ылын

кө нүгүү лөр ( "тү лкү басык", ко роз

тууроочу

кыймыл

ү лгү

канат ", аюу бас ык",

"ж ылкыд ай башыӊ кыйм ылдат", "жар ык берүү чү шишелер менен
ойнойбу з", " мык кад ап", "алма үз" "кир чайкоо " ж.б .; ар
түрдүү диаметрдеги сенсор б асм а то птор м енен кө нүгүү лөр,
(то пко отур ган б оюнча түр дүү статикалык кыйм ылд ард ы

кол

кыйм ылдар ы менен ко штоо ) башына б аштык ко юп буттун учуна
туруп,

сого нчогу на

таянуу ;

ар тка

ийилип

далы

жана

ич

бу лчуӊд арын бекемдөө; бү ктө лүү менен артка кыйм ыл бекемдөө
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ү чүн кө нүгүү лөр;

ому рткасын б екемд етүү үчү н денени ар

тарапка буруучу көнү гүү лөр ,

ж амб аш бел, сан, бутт ард ын

тарам ыштар ын кү чөтүү үчүн көнү гүү лөр .
Май

тамандыкты алд ын алуу жана коррекциялоо бо юнча

пр актикалык көнү гүү лөр: о тург ан абалда ("чыг ыр ык", "оро к",
"терезе", "шыбакчы", "же л тег ирмен", "кеме", "басуу ", "ат",
"мамалак"); отург ан абалда: таманд ы оңго жана со лг о алмак салмак ж ана бир у чурда тегереткен кыйм ылдар;
менен тегереткен кыймылдар;

топту таманы

кам сыздандыруу менен жип

бо юнча алд ыг а кад ам басуу ; таманд ын

ички жана сырткы

тараб ы менен басуу; массаж килем чесинд е басуу .
Жалпы
кө нүгүү лөр :
өнөктө ш

жана

майд а

м отор ика ны

өнү ктүрүү

ү чүн

ар түрдүү диам етрдег и то птор менен (того лотуу,

м енен

того ло туу );

ор точо

топтор

өнөктө шкө ыр гыту у, ө йдө ырг ытып то суу ,

м енен

(отуруп

то пту дуб алга

ырг ытуу ); кичине топтор менен (ко лд он ко лго салуу , эки колу
менен т о пту өйд ө ырг ытуу ,

д убалг а эки ко лдоп ыр г ытып

по лго секиртү ү жана кар моо ); жум шак шары -1 кг (топту
кө төрү п 30 секу нд көкүрө к жана б ашына токтотуп кармап
басуу , топту карм ап оӊго , со лго , алд ыг а, артка б асуу ).
К ыймылдард ын тактыг ын жана координациясын өнүктүрүү
ү чүн көнү гүү лөр: бир ката р
ар түр дүү б аг ыттар га ж үрүү;
чуркоо

тилкег е жана колоннаг а тизилүү;
д аярдалг ан

чийинге баг ыттап

(бард ык тапшырмалар муг алим менен бир ге ишке

ашыр ылат);

эки уд аалаш тактай ү стү ндө жардам м енен басу у)
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К ыймыл

көндүм дөрүн

ж ана

ыктар ын

өнүктүрүү

ү чүн

кө нүгүү лөр . Тизилүү жана саптык тизилү ү: "Тизил!", "Түздөн",
"К акайып

тур",

"Эркин

тур ",

"Алг а,

ко манд алар ын аткаруу; сызык менен
сызык менен

ко лоннада туруп

алга!",

ко лоннаны

"То кто!"
чачыратуу;

суну лг ан ко лго алыстыкты

кармоо; б аг ытты көр сөтүү м енен со лго , оӊго кайр ылуу;
Басуу , чур коо:
кандай

тем п

алм аштыруу;

бу туну н учу , со гончогу менен басу у; ар

менен:

тез,

жай;

басу у

ар алыкты сактоо менен

менен

чу ркоону

ж ай темпте басуу ,

чуркоо; б ир калыпта мам ыча да чуркоо ; ар ыш чур коо
метр; жогор ку старт;

жогор ку

3 X 10

стар т менен 30 метрге

ылдам дыккка чуркоо .
С екирү ү: 180 ° жана 36 0 °ка кайр ылуу
бу ттап секирүү ;
түртү лү п

м енен б ир бу ттап, эки

бир бу ттап алга секирү ү; эки бу ту менен

узу нду кка секирүү; 50 см бийиктиктен тереӊд икке

секирү ү; эки -ү ч кадам

аттап

б ир түртү лүү менен узу ндукка

секирү ү; капталдап г имнастикалык отургучтан таяныч менен
секирү ү;

г / о тургу чту басып секирүү ;

бир кадам менен

бийиктикке секир үү.
Бу юмд ард ы, топту

ыр гытуу , кармоо ,

ө ткөрү п

бер үү:

кичине топту алыска «ийн инен б аштан ашыр ып» оӊ (со л) ко лу
менен

ырг ытуу;

то пту

гор изонталду у

мишень г / ду балд а); то пту тик максатка

максата

ырг ытуу

ыргыту у; чо ӊ

(

то пту

ум ту луу менен ырг ытуу , аны кар моо; бир чоң топту бийиктикке
ырг ытуу менен жерге секир генден кийин, аны кармоо; түбүнөн
эки ко лу менен эки -экиден бири -бир и менен бир чоң топ
ырг ытуу жана тосуу ,

салм аг ы 1 кг то лтуру лг ан то пту ар
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кандай

жо лдор

менен

ыргыту у;

ар

канд ай

форм адаг ы

бу юмд ард ы 2 -3-тө н (ж елекчелер , таяктар , топт ор ж .б .) б ир
уб акта көтөрү ү; бу юмдар ды 20 метрге чейинки ар алыкка берүү
жана кө төрүү (ж ыйм а шар -1 кг , г / таяктар , чоң топтор ж .б .).
Теӊ салмакту улук: бу юм

менен г / оту ргу чта басуу

(желекче, г / топ, г / тая к); ко лунун ар кандай абалы
менен г / сто лунан б асуу; бир тизесин бүгүп

менен

гим настикалык

тактайд а басуу; г имнастикалык тактайда 15 -20 см

бу юм дарды

аттап басуу ; гим настикалык тактайд а айлануу менен басуу;
г имнастикалык тактайда басууд а

жо лугу шууд а айр ылышуу;

«Ко роз», «Чабалакей» көнүгү үлөрү н жерде ж асоо .
Жөрмө лөө , чыгуу , астынан жөрмө лө ө: г / дуб алга тө рт
аяктап жөрмө лөө ,

г /ду балдан үстүнө н сойлоп ө түү; ко лдоо

менен г имнастикалык дубалг а чыгуу , ар кандай б ийиктиккеги
тоскоо лдуктарга

жөр мө лөө,

чыгуу ,

(жум шак мо ду л дар, г / тактай, о бручтар ,
ж .б .);

сынак -туннелге жөрмө лөө;

астынан

жө рмө лөө

г / аркан, такталар ,

бу юмд ард ан аттап ө түү:

б ло ктордо н, казыктардан, чоң топтордон; колдору менен г им .
дуб алга 1 -2 секунд асылып туруу ;

5 -6

то ско о лдуктан ө түү

бо юнча тапшырма аткаруу .
5 .4 .2 .

Адеп

-ах лак тык

жа к тан

өнүк тү рүү , та рб и ялоо

п ро гра ммасы
Адеп -ах лактык

ж актан

өнүктүрүү

жана

тарб ия лоо

пр ограмм асы КОБ балд ард ын билим алуу жашоосу нун ад ептик
кылд атын, о кутуу , сабактан тышкар кы жана коомд ук маанилүү
ишин, үй -б ү лө лүк жана коомдук башка су бъекттерин
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ад еп -

ах лактык

жо л

менен

у юштурууг а

баг ытталг ан

бир диктүү

ко омдук -педагог икалык ишин рух аний баалуу лу ктар ды жана
мор алд ык ар тыкчылыктар ын системасынын негизинде жү зөгө
ашырат.
Адеп -ах лактык

жактан

ө нүктүрүү

про грамм асы

К ОБ

балдарга б илим берүү пр оцессин ө з ө лкөсү н сү йүүгө , алар дын
элдин

жана

өлкө нүн

маданий

урм аттоо ,

коомд ук

тарбия лоого

баг ытталган.

жана

тар ыхый

жо опкер чиликтүү

мурастар ын

ж үрүм -тур умун

Прогр амманын

негизи

өзө ктүү

тарбия лык максаттар ына, коомду н негизг и у луттук жана жалпы
ад амзаттык баалуу лу ктар ына таянат.
Башталг ыч ж алпы б илим б ерүү б аскычында К ОБб алдард ы
ад еп -ах лактык жактан өнүктүрүү жана тарб ия лоо нун максаты
алард ын адеп -сезимд ерин ж ана ад еп -ах лактык жүр үм -турумун
калыптанд ыруу
баалуу лу ктар ын,

шартынд а
адамд ык

коомду н

негизги

б аалуу лу ктард ы

у луттук
коомду к -

педаго гикалык ко лдоо жана кирг изүү бо лу п саналат.
Башталг ыч жалпы б илим берүү б аскычында

балд ард ы ад еп -

ах лактык жактан ө нүктүрүү жана тар бия лоо нун м илдеттер и:


и нса ндык

ма да ни ятты

калып та ндыруу

жаа тында :


"жакшы

бо луу"

д еген

ж алпы

адеп -ах лактык

ыйг ар ым өбө лгөнү түзүү – о юнд ук - оку туу иши, пр едметтик өндүрү штүк жана коо мдук -багытталг ан иш

у чурунд а ад еп -

ах лактык талаптар дын, адеп -ах лак норм алар ына негизделе т;
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«Жакшы д еген эмне?» жана «жам ан деген эм не?»

ад еп -ах лактык ойду пайда кылуу , о куучунун «ж акшы» бо луу
деген сезимди аӊ -сезимине орно туу;
 өздөрүнү н

ад еп -милдеттерин

иштеп

чыгуу

мүм күнчү лүгүн түзүү , адеп -ахлак нор малар ына жар аша өзүн
башкаруу , өзүнө н моралд ык ченемд ерди аткаруу ну талап
кылуу ,

өзүнүн

жана

башка лард ын

иш -аракеттер ине

башталг ыч м оралд ык б аа берү ү;
 окуунун

ад ептик

м аанисин

о куучу лард ын

аӊ -

сезим инд е калыптандыруу;
 ад ептик нег издер ди калыптанд ыруу – окуу чу лар дын
туура жүрүм -турумд ун
жакшылык

менен

кер ектигин,

жаманд ык,

коомд о каб ыл алынган

туура

ж ана

туура

эмес

түшү нүктөрү аӊ -сезим инд е калыптанд ыру у;
 негизги

адамд ык

баалуу лу ктар ы

жөнүндө

элестөө лөрдү калыптанд ыру у;
 негизги у луттук, этностук ж ана диний каада -салттар
жө нүндө элестөө лөрдү калыптанд ыр уу;
 эстетикалык
сезим дерин

муктаж дыктард ы,

калыптанд ыру у;

өз

ниет,

баалу улуктар
ойлор

ар акеттерине сын мам илени калыптанд ыруу ,

менен

жана
иш -

адеп -ах лактык

тандоо , алард ын ө з иш -аракеттер и жана жүрүм -турумдун
натыйж асы үчүн жоо пкер чиликти
алынган

иш -ар акеттерди

жана

билүү нүн негизинде каб ыл
иш -чаралард ы

бө лүү

жө ндөмдүү лү гүн калыптанд ыруу;
 эмгекти

сүйү ү,

кыйынчылыктар ды

чечү ү

жө ндөмдүү лү гү , натыйж аларг а жетишүүг ө туру ктуу бо луу;
ко омдук м адания ттын калыптанышында;
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өз Ата-Мекени, кырг ыз эли

ж ана К ырг ызстанд ын

тар ых ы үчү н сыйм ыктануу сезимин ойго туу;


у луттук ж ана этникалык тиешелүү лүктү

сезүүсү,

алард ын мам лекеттик тилг е ж ана у лу тту к мадания тты карата
оң м амилени тарб ия лоо;
 патр иотизмди

жана

ж амааттык

иштерг е

таандык

сезим ин калыптанд ыруу;
 ар

кандай

коомду к

кырд аалда

чоӊ

кишилер

ж ана

ку рдаштары м ен ен кызматташуу кө ндүмдөр үн өнүктү рүү;
 башка адамдарга ишеним ин кү чө түү;
 жакшы ниет менен этикалык сезимдер ин өнү ктүрүү
жана рух аний жана адеп -ах лактык ж актан ийкемдүү лүгүн,
башкаларг а

тү шүнүү

жана

б оорукердик

сезимдерин

өнүктү рүү;
 Үй -бү лөлүк

ма да ни ятты

к а лып тандыруу

жаа тында :
 үй -б ү лөгө

ко омдун

нег изи

катар ы

мамилени

калыптанд ыруу;
 окуучу лард ын

ата -энелерге,

кар ылард ы

сыйлоо

жана

жаштар үчүн кам кө рүү мам лелер ин калыптандыруу;
 үй -б ү лө лүк

баалуу луктар ы

жөнү ндө

элестөө лөрдү

калыптанд ыруу , гендерд ик, үй -бү лө лү к р о лдору н, ж ана
аларга карата сый м амилени калыптанд ыруу;
 кыр гыз үй -бү лөсү нүн мад аний жана тарыхый, этника лык
салттар ы менен тааныштыр уу.
К ОБ

балдард ын

Респуб ликасынын

ад еп -ах лактык
ж аранынын
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ө нүктүрүү

адеп -ах лактык

К ыргыз
жактан

калыптанд ыруусу нун

м аанилүү

тарбия лык баг ыттар

менен тыг ыз байланышта.

Билим

берү ү

у юму

аспектилеринин

адептик

б ири

тарб ия лоонун

бо луп

ж алпы

милдеттер ин улу ттук жана айм актык шар ттар ын жана билим
берүүнү

у юштуру у

окуучу лард ын

ж ана

өзгөчө лүктөрүн,
алардын

о шондо й

ата -энелеринин

эле

(мыйзамдуу

өкү лдөрүнү н) муктаж дыктар ын эске алуу менен ко нкреттештире
алат.
Адеп -ах лактык жактан өнү ктүрүү , тарбия прогр амма сын
ишке ашыруу ,

биздин ө лкөнүн ад еп -ах лак жана м аданий каада -

салттар ын камтуу чу төмө нкү багыттар бо юнча ишке ашыр ылат:
 жаранд ык

б илим ,

патр иоттук,

адам

укуктар ын,

эркиндиг ин жана м илдеттер ин сыйлоо ну тарбиялоо;
 ад еп жана этикалык сезимдерин тарбия ло о;
 үй бү лө, д ен соо лу кка жана серг ек жашоого

баалуу лук

катары м амилени калыптанд ыруу;
 эмгекти сүйүү гө , о кууга, жана ж ашо ого чыгарм ачылык
мамиле кылуу га тарбия лоо;
 табиятка,

айлана -чө йрөгө

сый

м амилеге

тарбиялоо

(эко лог ия лык билим берүү );
 су лу у лукка
тарбия лоо ,

эмо ционалд ык

оң

м амиле

кылууг а

эстетикалык идеалдар ж ана баалуу лу ктар

жө нүндө элестөө лөрдү калыптанд ыр уу;
(Э стетикалык билим берүү ).
Билим б ерүү уюму

көр сөтүлгө н багыттарды кеңейтип,

тигил ж е бу л тар апка артыкчылык б ерип, б аг ыттард ы ар түрдүү
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ишмердүү лүктөрдү н формалары,

түр лөрү менен то лукташы

мүм күн.
К ОБ

балд арды

адеп -ах лактык

ж актан

ө нүктүрүү

пр ограмм ас ы төмө нкү пр оцесстер ар кылу у ишке ашырылат:
-ад ептик тарбия лоо - негизги у луттук баалуу лу ктар ды,
жалпы адам заттык баалуу луктард ы жана маданий, көп у лу ттуу
элинин К ырг ыз Респуб ликасынын руханий ж ана адеп -ах лактык
баалуу луктар системасын ө здөштүрү ү менен ок у п каб ыл алууну
педаго гикалык

у юшу лган процесси;

-ад еп -ах лактык

ө нүгүү

-

инсанд ын

чөйрөсү н

ыр ааттуу лу к

ко омдо

со циализация ланышында

мор алд ык

ченем дердин

менен

баалу улук -м аанилик

ж айылтуу
ишке

негизинде

жана

бекемдөөнү

ашыруу ,

өзүнүн

салттуу

адеп -ах лакты к

ид еалд арына карата башка адамд ард ын, коомдун, мам лекеттин,
бир бүтү н дүйнөнүн, мам илесин б аалоо жөндөмү н түзү ү.
Прогр амма

практикалык

жашоо

ишмердүүлүктө

ишке

ашыруу үчүн ар бир мугалим , м ектеп жамааты, ата -энелер
рух ий ж ана адеп -ах лактык идеалд ар ын

ж ана баалуу луктард ын

өзөктүү маанилер ин б аг ыттап, ко омдук ачык мейкиндик тү зүүнү
камтыйт:

сабактард ын

м азму нун

жана

түзүмү н;

окуу

жана

окуудан тышкаркы иштер ге жаш б алдард ын жана б иргелешкен
ишти у юштуруунун усу лд ар ы менен;
ор тосундаг ы
топту к,

чо ӊдор

ж ана б алдар

байланыш жана кызм атташтык мүнө зүн; ж еке,

жамааттык

окуу чунун

ишин

тажр ыйб асы;
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у юштуруу

бо юнча

иш

белгилүү б аалуу лу ктар ды жана маанисин канааттанд ыруу
ү чүн арналг ан атайын иш -чаралар , анын ичинд е; о куучу ларга
жеке мисал бо луу менен.
Бу л

м ейкинд икт и

у юштуру у

жана

анын

толук

кандуу

иштеши ү чүн бар дык коо мдук катышуучу лард ын - тар биянын
катышуучу лар ынын макулдашылг ан ар акеттери талап кылынат:
үй -б ү лө , жаранд ык коо м у юмдары, анын ичинде балдар жана
жаштар кыйм ылдары м енен уюмд ары, кошум ча билим берүү,
маданият ж ана спорт, массалык маалымат каражаттар ынын.
Прогр амма камсыз кылу уга тийиш:
 ар
алган

б ир психикалык ө нүгүүсү кечеӊдеген баланын

б илим ин,

жүрү м -турум

ченемдер ин,

ө здө штүрү лгөн

ү лгү лө рүн иш жүзүндө ко лд онууг а ж о л б ерүүчү тарбия лык иш тутуму н у юш туруу ;


тар ых ый -маданий

жагдайлард ы

эске

алуу чу ,

этникалык
саб акты,

ж ана
сабактан

айм актык
тышкар кы,

мектептен тышкаркы ишмерд үү лү ктү камтыган то лук кандуу
билим берү ү чөйр өсүн түзүү .
Адеп -ах лактык жактан өнүктүрүү про граммасы төмөнкү
сыпаттаманы кам тууга тийиш:
ад ептик
максаттар ын

тарбия лоо
жана

ж ыйынтыктардын

ишин

милд еттер ин,

у юштуруу
тарбия нын

форм алар ын,
кү түлгөн

тизмесин (коо мдук компетенттү ү лүк, ПӨК

балдард ын жү рүм -турум ү лгү лөрү н.
Адептик
мектеп ү чүн

ө нүктүрүүчү про грамм асы ж алпы билим б ерүүчү
иштелип чыккан К ОБ о куучу лар үчү н
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БЖБ

БЫ ББПтын

негизинде

му ктажд ыктар ынын

К ОБ

б алдард ын

ө згөчө лүктөрүн

эске

б илим

алуу

алуу

менен

У юм

тараб ынан ө з алд ынча иштелип чыгышы мүмкүн.
5 .4 .2 . Эколо ги ялык ма дани ят, сергек жа на к ооп суз жа шо ону
ка лып та ндыруу п ро г ра ммасы
Э коло ги ялык ма дан и ят, сергек жа на кооп суз жа шо ону
ка лып та ндыруу п ро гра ммасы –
эмоционалд ык

ө нүгүүсүнө

балдар дын

көмөк

акыл -эс жана

көрсө түү чү

баалуу

ко мпоненттер инин б ири катар ы физикалык ж ана психо лог ия лык
ден соо лугун сактоого жана ж айылтууга камсыз кылуу чу
жүрү м - турум ченемд ерин,

үчүн

инсанд ык б аг ыттар ын, билимдер ин

калыптанд ыруучу прогр амма.
Эко лог ия лык

маданияттын

калыптанд ыруу

пр ограмм асы

билим берүү системасы -и ш-аракеттер и жана маданий -тар ыхый
мамилелер,

аймактаг ы

этникалык,

коом дук -эко номикалык,

табиг ый жана айм актык жана башка өзгөчө лүктөрүн эске алуу
менен,

ү й -бү лөлөр

негизинд е

сур амдар дын

иштелип

пландаштырылган

жана

чыккан

натыйжалар га

башка

предметтерди

жана
шарттар ын

м илдеттерди,
тактоого

баг ытталат ж ана аны ишке ашыруу , үй -бү лө , ко шумча б и лим
берүү м екем елеринин жана башка коомдук у юмдар менен өз ара
ар акеттенүүнүн натыйж асынд а пайда б о лот.
Эко лог ия лык мад аниятты, серг ек жана коопсу з жашоо ну
калыптанд ыруу прогр аммасы, БЖБ БЫ ББПты ө здө штүрү үнүн
инсанд ык ж ыйынтыктар ына жеке өнү гүү боюнча талаптарына
жетишүүгө салым ко шуу га милдеттүү :
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 дү йнөнү н ор ганикалык биримдиги жана жаратылыштын,
элдерд ин, мад аният ж ана д индер дин ар түрдүү лүгү жөнүндөгү
элестөө лөрдү калыптанд ыру у;
 ку рчап

тур ган

дү йнөг ө

ылайыкташу уг а

баштапкы

кө ндүмдө рүн өздө ш түрүү;
 жашоо нун коопсу з, саламат жо лун орно туу , чыгармачыл
эмгекке түр ткү бо луу , иштин

ж ыйынтыг ына

баг ыт алуу,

матер иалд ык ж ана руханий баалуу лу ктар ды у рматтоо .
Прогр амма К ОБ о куучу лард ын мо тивациясын өнүктү рүүгө
жана

дени

сак

жана

эко лог ия лык

жаратылышты рух ий ө нүгүү ,
соо лукту н,

материалдык

таза

жашоо

даярд ыг ын,

м аалыматтын, су лу у луктун, ден

ж ырг алчылыктын

б у лаг ы

катар ы

баалоону калыптанд ыруу га багытталг ан.
Эко лог ия лык мад аниятты, серг ек жана коопсу з жашоо ну
калыптанд ыруу

программасы

б ашталг ыч

б илим

бе рүү

баскычында окуу чу лард ын ден соо лу гуна олу ттуу таасир ин
тийг изчү себ ептер ди эске алуу менен түзү лө т:
 жаг ымсыз

коомду к,

эко номикалык

жана

эко лог ия лык

шар ттар ;
 билим

б ерүү

у юму ндаг ы

окуу чу лард ын

ден

соо лугу н

начар латуу корку нучу на алып келүүчү факто рлор ;
 ар кандай таасир лерге сезгичтиги менен бирг е
жоо пту н

жайлыг ы,

соо луктаг ы

таасир

баштапкы

менен

ж ана

жыйынтыктын,

о лу ттуу

аларга
д ен

өзгөрүү лөрдү н

ор тосундаг ы убакытын ажыр ымына алып келү үчү шарттар;
 башталг ыч

м ектеп ку раг ынд а

эрежелери, ад аттар;
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калыптанган жүрү м -турум

 окуучу лард ын

"оору "

байланыштуу
чектелиши

жана

тажр ыйб асынын
ооруну

катар ы

каб ыл

жоктугуна

негизинен

эр киндиктин

алганд ыг ына

байланыштуу ,

(өнө көт оору лар м ене н ооруг ан окуу чу лард ын б ашкалар ы)
кенже мектеп жашындаг ы о куу чу лард ын де н соо лугуна
карата мам илесинин ө згөчө лүктөрү;
 алард ын

өзүлөрү нүн

ден

соо лу гуна

мам илеси

саламаттыг ына кесепет тийгизерин алд ын ала албашы.
Бу л програм маны ишке ашыруу стратегиясын тандоодо
сергек жана коопсуз жашоо м адания тын калыптанд ыруу - би лим
берүү сарамж алдуу у юштурууну камсыз кылууну , тиешелүү
ички түзүмдү ор нотуу ну , ж агымдуу психо лог ия лык клим атты
түзүүнү

талап кылат жа на

зар ыл ден

соолук -б илим

берүү

у юму нун аж ыраг ыс компоненти экени эске алынып негизделген
бо лу шу керек
Эко лог ия лык мад аниятты, сер г ек жана коопсу з жашоо ну
калыптанд ыруу пр ограмм асы кам сыз кылуу су зар ыл:


эко лог ия лык

м аданияттын

нег изд ери

жө нүндө

түшү нүктөрдү турму шта ж ана таб ия тта айлана -чөйрөнү корг оо,
ад амдар жана айлана чөйрө ү чүн коо псуз ырааттуу жүрү штүн
мисалынд а;

ойготуу

балдард ын өз ден соо лугуна кам кө рүүсүнө каалоону
(өз

ден

соо лугу

үчү н

кызыктар

мамилени

калыптанд ыруу ) у юм дун сергек жашоо эреж елер ин кармануу
менен жана билим берүү иш -чаралар ынын жана баар лашуунун
ден соо лу кту сактоо мүнөзү;
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жаратылышка

таанып

билүү

кыз ыкчылыгы

менен

жана аяр мамиле кылу у көндү мдөрү н калыптанд ыруу ;


туура тамактануу бо юнча ыктард ы калыптандыруу;



балдард ын жаш курак, психикалык өзгөчөлүктөрү н,

дене тарбия жана спорт керектөө лөрү н өнү ктүрүүнү

эсепке

алуу м енен, оптим алдуу кыйм ыл тартип терин ко лдо нуу;


кү ндүн д ен соо лук куруу чу р ежим ин сактоо;



окуучу лард ын

таасир

тамеки, спир т, нарко тик жана күчтүү

тийгизүүчү

заттар га

тар туу

менен

тирешүү

билгичтиктерин тү зүү , д ен соолукка тобо келдикке бирден -б ир
терс мамиле түзүү;


окуучу нун

өсүү

жан а

өнү гүү

өзгөчө лү ктөрү ,

ден

соо лугуна байланыштуу ар канд ай суроо лор м енен до ктурга
тайм анбастык менен кайрылуу

му ктажд ыг ын калыптанд ыруу ,

жеке гигиенанын колдонуу ар кылуу өз ден соо лугу н сактоого
даярд ыг ын өнүктүрүү;

жана

айлана-чөйр өдө

экстремалдуу

коо псуз

(өзгө чө )

ж үрүм -турум

кырдаалд арда

кө ндүмдөрүн

жө нөкө й

жүрүм -

кө ндүмдө рүн калыптанд ыру у.
К ОБ окуу чу лард ын эко логия лык мадания тын, серг ек жана
ко опсу з

жашоосу н

калыптанд ыруу

прогр аммасы

тө мөнкү

баг ыттар бо юнча ишке ашыр ылат:
1 . окуу чу лард ын
шар ттар ды

ишке

ден с оо лугун сактоого

ашыруу

үчүн

б илим

зар ыл бо лгон

берү ү

у юмунун

саламаттык сактоо ички түзү мдөрү н түзүү.
2 . оку учу лар дын сергек жана ко опсу з жашоо маданиятын
калыптанд ыруу үчү н коопсуз, саламат жашоо пр ограмм асынын
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матер иалын колдо нуу менен алард ын денелик, адеп -ах лактык
жана рух аний ден соо лугу н бекем дөө , эс алууну камсыз кылууга
байланышкан маселелерди талкуу лоо .
7 . К ыймыл р ежимин сар амжалдуу у юштуру уну , спорттук
ку ру лмалар дын жана дем алуу ишин у юштуруу , нормалдуу
физикалык

өнүгү үнү ,

мүм күнчү лүктөрү н
дене

тарбия

жана

организм дин

көбө йтүү нү
д ен

камсыз

соолукту

ылайыкташуу

кылууг а

чыӊдоо

баг ытталган

ишин

у юштуруу ,

окуучу лард ын ден со о лугун бекемдөө жана чыӊ ден соо лугун
сактоо үчүн иш -чаралар дын ар кандай түр лөрүн

(дене тарбия

сабактар ы, секция лар , сабактардаг ы кыйм ыл тыныгуу лар ,
соо лук күндөрү,

ден

конкурстар , сынактар , спорттук таймаштар,

ж .б .).
4.

туу лг ан жер бо юнча саякаттар , экскурсия лар , жөө

басуу лар

ад ам

ар кылуу

эко лог ия лык

этикалык

кө з

эко лог ия лык
негизги

менен жаратылыштын
мад аниятын,

кар ашын,

эко лог ия лык

мад аниятты

ара

ар акеттенүүсү

ж аратыл ышка

айлана -чө йрөнү

саб аттуу лукту ,

тү шүнүктө рүн

өз

ко ргоо

каада -

этикасын,

эко -маданий

баалуу луктард ын

өздөштүрүү нүн

жүрү шүндө

калыптанд ыру у;

кур чап

турган

чөйрөнү коргоо бо юнча иш -аракеттер ге катышууну н б ашта пкы
тажр ыйб асын алуу (м ектепте жана м ектеп аянтчасынд а, курчап
турган чөйрө нү кор гоо бо юнча иш -чаралард ын учур унда ж .б .);
табият м енен таж рыйбаны өркүндөтүү нү камсыз кылуучу ата энелер (м ыйзамдуу өкү лдөрү) м енен б илим б ерүү у юмунун
окуту у чу лар ынын

курчап

тург ан

биргелешкен иш -чар алар ы;
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чөйрө нү

коргоо

б оюнча

8.

Ата -энелер менен (мыйзамдуу өкү лдөрүнү н) алард ын

билимин

жогору латууг а

багытталг ан

о куучу лард ын

соо лугун

коргоо жана бекемдөө суро о лору бо юнча

иштери

ата -баяндамалар

түрүндө ,

ден
агар туу

ата -энелер

менен

окуучу лард ын ден соо лу гун чыӊдоочу эс алуу иш -чаралары
жана спорттук мелдештер ди өткөрүү ү чүн бирг елешип иштөө ,
саног енетикалык монитор инг ө ткөн
кандай

жана ден

соо лу кту н ар

параметр лер ин коррекция лоо бо юнча суну штарды

алган ПӨК окуу чу лар м енен бир ге салам аттык күндө лүктөрүн
то лтуруу ;
Окуу чу лар дын
ко опсу з

ж ашо ону

эко логиялык

м аданиятты,

калыптанд ыруу нун

эӊ

сергек

ж ана

натыйжалуу

жолу

алард ын өзгө чө билим алу у муктаж дыктар ын эске алуу менен
чоӊ

кишилер

тар аб ынан

башкар ылга н

жана

у юштуру лг ан

алг ан

билимин

пр актикалык иши, ал:
сергек
жү зүндө

жашоо

иштеп

негиздер ин

чыгуу;

алар дын

жар атылыш

чөйрө сү

менен

өз

иш
ара

ар акеттенүү муктажд ыктарын өнүктү рүү ү чүн; кү н тартибинде
ад амд ын

жашоо

ар акетинин

ишмер дүү лүгүнүн

активдүү лүгү ,

туура

ро лун

түшүнүү ,

тамактануу ,

ж еке

кыймыл
гиг иена

эрежелерин сактоого жо л түзөт.
Прогр амма

нег изг и

максаттар ды

жана

милдеттерд и,

кү тү лүп ж аткан натыйжаларды, ишинин негизги б аг ыттар ын,
у юштуру у түр лөрү нүн тизм есин кам тышы керек.
Эко лог ия лык мад аниятты, серг ек жана коопсу з жашоо ну
калыптанд ыруу прогр аммасы

ж алпы билим б ерүү чү мектеп

ү чүн иштелип чыккан КОБ о куу чу лар үчү н
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БЖБ БЫ ББПтын

негизинд е психикалык

ө нүгүүсү кечеӊд еген балдард ын билим

алуу муктажд ыктар ынын өзгөчө лү ктөрү н эске алуу м енен Уюм
тараб ынан ө з алд ынча иштелип чыгышы мүмкүн

5 .5 .1 .

Ко ррекц и ялык

-

өнү к тү рүү чү

а й магын ын

айм аг ынын

ку рстары

ку рста рын ын маз му ну
Кор рекция лык -өнү ктүр үүчү
ко ррекция лык
пр оцессинде

ж алпы ж ана/же жекече сабактард ы өткөрүү
ишке ашыр ылат жана төмөнкү

түзө түү курстар ы менен б ерилген:
сү йлөө ,

сө з

тиешелүү

өстүрүү .
кептик

Жекече

ло гопедия лык ритмика,

сабактарда

өксүктөр

милдеттүү түрдө

ж оюлуп,

ар

бир

класс

о куучуг а
шартында

ийгиликтү ү о кутуу кам сыз кылынат.
Жеке

сабактар кү н ичинд е сабак учу рунда (ад абий ок уу ,

айлана - чө йрө менен тааныштыруу , сөз өстүрүү саб актар ында)
жана сабактан тышкар ы у чурда ө ткөрү лө т.
Сабактар б ир окуучу м енен 15 мү нөттөн ө ткөрү лө т. Чакан
топ

менен

(2 -4

оку учу )

20 -25

мү нөттөн

ө ткөрү лө т.

Жеке

сабактард ын мезгилдүү лү гү бир жум ада -2 -3 жо лу .
Окуу чу лар дын сөз жана акыл -эс ө нүгүү сүнүн бузу луу лар ын
ко ррекция лоо жана то луктоо бо юнча конкр еттүү милдеттерди
ишке ашыруу ү чүн б ард ык саб актар ж ана атайын жеке ж ана
топту к (чакан) о ндоо жана билим б ерүү иш -чаралар ы менен
бирдикте ишке ашыр ы лат.
Түзө түү

курстар ы

билим,

жөнд өмдүүлүк

ж ана

пр ограмм алык матер иалдар ды кө ндүмдөрү н ийгиликтү ү ишке
ашыруу үчүн зар ыл бо лг он, б у л категория бо юнча психо 2350

физикалык жана кеп ө нүгү шүн изилдөөг ө бузуу лард ы жо юу
бо юнча

аб алы,

то лу ктап

мүм күнчү лүктөрү н
берүүчү

жана

жана

узартуу га

б о лот.

корр екция лык

баскычка ө түүгө

оку п
Ар

курс

жаткандар д ын
бир

жалпы

окуу чу лар ды

өз

билим

кийинки

дая рдайт.

Ло го педия (жеке жа на то птук са бактар )
« Логопеди я»

коррекция лык

сабактарынын

негизги

милдеттер и:
- оо зеки кептин

нег изинде жаткан

механизмдерди

өнү ктүрүү:

психо физио логия лык
кеп

ү чүн

оптим алдуу

физио лог ия лык д ем алуу ну калыптанд ыруу ,

кептик дем

алуу ну , үндү , ар тику ляциялык мо ториканы, ырг ак сезим ин,
угу п каб ыл алууну , тыб ыштык системаны калыптанд ыруу ;
- эне тилиндег и тыб ыш ор тосу ндаг ы байланыш системасын,
эне

тилиндег и

бард ык

тыбыштарды,

алард ын

ар тику ляция лык жана акустикалык ө згөчө лүктөрү н, дефект
мү нөзүн

эске

алуу

менен,

эне

тилинин

ченемдик / толуктоо чу сү йлөөгө
сө здөр дү н

де ңг ээлинде,

кептик

тыб ыштар ын

окутуу (сү йлөм ж ана
талдо о

жана

жалпылоо

иштерин өнүктүрүү м енен катар эле);
- сө здүн муу ндук ж ана тыб ыштык түзүмү нүн бу зу луу лар ын
ко ррекция лоо ;
- кептин
ритм ,

просодикалык

тыным

жасоо ,

сүйлөө

компо ненттерин

интонация ,

калыптанд ыруу .
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ло гикалык

(ыргак,
б ас ым )

"Логопедия "
мазмуну К ОБ

корр екция лык
окуу чу лард ын

ку рсуну н

про граммасынын

менен сү йлөө карамагына

төмөнкү компо ненттерди калыптанд ыруу ну

камсыз кылат:

- кептин эне тил эр ежелер ине ылайык сүйлөө жаг ын;
- сүйлөм ж ана сө здөрдү н д е ңгээлинде кептик анализ жана
синтез;
- сөздүн татаал муундук түзүмү н;
- тыб ыштык кабылдоо (тыб ыштык уг уу -айтуу айырм алоо ).
Сүй лөө
« Сүй лөө» атайын
- оо зеки кептин

са бактар ынын негизги м илдеттери:

нег изинде жаткан

механизмдерди

өнү ктүрүү:

психо физио логия лык
кеп

ү чүн

оптим алдуу

физио лог ия лык д ем алуу ну калыптанд ыруу ,

кептик дем

алуу ну , үн пайд а кылуу ну , ар тику ляция лык м отор иканы,
ыргак сезимин, угуп каб ыл ал ууну, тыбыштык системаны
калыптанд ыруу;
- эне тилиндег и тыб ыш ор тосу ндаг ы байланыш системасын,
эне

тилиндег и

бард ык

тыбыштарды,

алард ын

ар тику ляция лык жана акустикалык ө згөчө лүктөрү н, дефект
мү нөзүн

эске

алуу

менен,

эне

тилинин

ченемдик / толукто о чу сү йлөөгө
сө здөрдү н

де ңг ээлинде,

кептик

тыб ыштар ын

окутуу (сү йлөм ж ана
талдо о

жана

жалпылоо

иштерин өнүктүрүү м енен катар эле);
- сө здүн муу ндук ж ана тыб ыштык түзүмү нүн бу зу луу лар ын
ко ррекция лоо ;
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- кептин
ритм ,

просодикалык

тыным

сүйлөө

жас оо ,

компо ненттерин

интонация ,

ло гикалык

(ыргак,
б ас ым )

калыптанд ыруу .
"Сүй лөө " коррекция лык курсунун прогр аммасынын мазмуну
К ОБ

окуучу лар дын

менен сүйлө ө карамаг ына төмө нкү

ко мпоненттерд и калыптанд ырууну
-

камсыз кылат:

кептин эне тил эр ежелерине ылайык сүйлөө жагын;

- сү йлөм жана сөздөрдүн д е ңг ээлинд е кептик анализ
жана синтез;
- сө здүн татаал муу ндук түзүмүн;
- тыб ыштык

каб ылд оо

(тыб ыштык

угуу -айтуу

айырмалоо ).
« Сүй лөө» коррекция лык курсуну н

негизги оку туу баг ыты

бо лу п төмө нкү лөр саналат:
-

эне

тилиндеги

тыб ыш

ор тосундаг ы

байла ныш

системасын, эне тилинд еги бард ык тыб ыштард ы, алардын
ар тику ляция лык

жана

акустикалык

өзгөчө лүктөрүн,

дефект мү нөзүн эске алуу менен тыб ыштард ы айтууну
калыптанд ыруу;
-

ар кандай типтег и муу ндард ы жана му унду к түзүмү ар

кандай сөздөрдү өздөштүрүү;
-

ар кандай түрдөгү муу ндард ан: ачык, жаб ык, үнсүз

тыб ыштард ын
сү йлөмдөрдү

айкалышынан,

3 -5

сө здөрдө н

тург ан

туура, так, ырг акту у айтуу көндүмдөрүн

калыптанд ыруу (2 -кл. баштап).
Прогр аммад а
сабактард а

сүйлө ө

коррекция лоо

бузу луулар ын
каралган.
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жалпы
Жалпы

жана

жекече

(фр онталд ык)

сабактар I жана II класстарда ө ткөрү лө т. Бу л сабактард ы
кемчилигинин

о луттуу лугу на,

табия тына,

мех анизм

кеп
жана

түзү лү шүнө ж араша жү ргүзүү сунуш кылынат.
I класстан баштап,

сү йлөө

сабактарында тыб ыштард ы

туура айтуу ж ана туур а к аб ыл алуу калыптандыр ылат,
тыб ыштык түзүмү н ө здө штүрүү
баштапкы

кө ндүм дөрүн

гр амматика,

ж ана тыб ыштык талдоо нун

өнүктүрүү

ишке

ашыр ылат,

жазуу жана о кууну ө здө штүрүү

түзү лүп,

сөздүн

ү чүн негиз

дислексия , дисгр афия , дизор фогр афия ны алдын

а луу б о юнча иш жүрг үзү лө т.
II

класста

аяктайт.

кептин

Ар

кө ндүмдө рүн
кептик

тыбыш

айтуу

жаг ын

калыптанд ыруу

кандай баар лашу у жагдайлар ында сүйлөө

автом атташтыруу

шарттард а

сө здүн

жүргү зү лөт.

Окшоштуру лган

г рамм атикалык

түрү

менен

лексикалык мааниси , алард ын ор тосундаг ы стру ктур алык ж ана
системалык байланыштар ы бышыкталат.
бу зу луу лар

корр екция ланат.

Ж азуу

Окуу чу лардын

тилинд еги
кебинин

системалуу ө нүкпөгөндүгүндөгү эске алынып, ар бир сабакта,
тыб ыштык кем чиликти түзөтүүгө баг ытталган гана эм ес, кептин
иш

системасынын

бард ык

ко мпоненттерин

түзөтүү

(фонематикалык, лексикалык, гр амматикалык, семантикалык)
милдеттер ишке ашыр ылат.
I

жана

II

класстардагы

сүйлөө гө

керектүү

психо физио ло гия лык мех анизмдер ди калыптандыруу зар ыл: кеп
ү чүн о птималдуу ф изио ло гия лык дем алуу , кептик дем алу у, үн
пайда кылуу , ар тику ляциялык мо торика, ырг ак сезими, угуп
каб ыл

алуу ,

тыб ыштык

анализ
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ж.б.

м ынд ан

тышк ар ы

ор фог рафия ны

ө здө штүрүү

ү чүн

кептик

өнүктү рүү бо юнча, б .а. дизорфогр афия ны
милдеттер ко юлат. Окуучу лар

көнд үмдөрдү

алд ын алу у б оюн ча

мааниси жана угу лу шу бо юнча

ар кандай грамматикалык түр лөрдү айырм алоону б ышыкташат,
алард ын б асымын аныктоодо кө нүгү шөт
кандай),

тектеш

сөздөрдү

таап,

(ту руктуу же ар

алар дын

жалпы

бө лүгү н

таб ышат ж .б . у .с. иштер жүрг үз ү лө т .
Прогр аммад а
сабактард а
класстан

кичи то пту к жана ж екече

сүйлөө бузу луу ларын
(I кошумча) тартып,

лого пед ия лык

коррекция лоо

кар алган. I

сабактард а тыб ыштард ы туура

каб ыл алуу жана ту ура айтуу калыптанд ыр ыла баштайт, сө здүн
тыб ыштык
баштапкы

түзү мүн

ө зд ө штүрүү ,

кө ндүм дөрүн

гр амматика,

тыб ыштык

анализдин

ишке

ашыр ылат,

өнүктүрүү

жазуу жана о кууну ө здө штүрүү

түзү лүп,

ү чүн негиз

дислексия , дисгр афия , дизор фогр афия ны алдын

алуу б о юнча иш жүрг үзү лө т.
II

класста

аяктайт.

Ар

кө ндүмдө рүн
кептик

кептин

тыбыш

айтуу

жа г ын

калыптанд ыруу

кандай баар лашу у жагдайлар ында сүйлөө

автом атташтыруу

шарттард а

сө здүн

жүргү зү лөт.

Окшоштуру лган

г рамм атикалык

түрү

менен

лексикалык мааниси, алард ын ор тосундаг ы стру ктур алык ж ана
системалык байланы штар ы бышыкталат.
бу зу луу лар

корр екция ланат.

Ж азуу

Окуу чу лардын

тилинд еги
кебинин

системалуу ө нүкпөгөндүгүндөгү эске алынып, ар бир сабакта,
тыб ыштык кем чиликти түзөтүүгө баг ытталган гана эм ес, кептин
иш

системасынын

бард ык
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ко мпоненттерин

түзөтүү

(фонематикалык, лексикалык, гр амматикалык, семантикалык)
милдеттер ишке ашыр ылат.
Прогр амма
ко ррекция лоо
- ко л

кептин

тыб ыштык

бу зу луу лар ын

у чурунд а иштин тө мөнкү б аг ыттар ын кам тыйт:

жана ар тику ляц ия лык моториканы өнү ктүрүү ;

- дем алуу жана үн п айд а кылууну
ту ура

-

ж аг ынын

өнүктүрүү;

артику ля ция ны

жана

тыб ыштарды

окшо ш

тыбыштард ын

автоматташтыруу ну калыптандыруу;
акустикасы

-

ж ана

айтылышы

аж ыр атылышы;
- тилдик анализ жана синтездин бар дык баскычтар ын түзүү;
сөзд үн муундук жана тыб ыштык түзүмү нүн туур алоо;

-

- кептин пр осод икалык

компо ненттерин (сүйлө ө темпи

жана ыргаг ы, тыным жасоо , интонация , логикалык жана сөздүк фразалык б асым жасоо ) тү зүү .
К ептин сү йлөө

жаг ын коррекция лоо про цесси

баскычтар га бөлүнө т: б иринчи этап
текшерүү

жана

ло гопед ия лык

төмө нкү

– окууч у лард ын кеб ин

коруту нду

түзү ү.

Текшерүү

окуу ж ылынын (2 жум а) башында ж ыл сайын жүр гүзү лөт.
Текшерүү натыйж алар ы кептик кар тага чаг ылд ыр ылат. Экинчи
этап – даярдоо этабы. Д аярдоо этаб ынын максаты - тилди
өздөштүрүү нүн психо физио ло гия лык механизмдер ин түзүү . Бу л
баскычтаг ы негизги милдеттер

төмөнкү лөр бо луп саналат: ко л

жана ар тику ляция лык моториканы ө нүктүрүү , дем алуу жана үн
пайда кылууну
тыб ыштард ы
окшо ш

ө нүктүрүү , туура ар тикуля цияны

айтууну

тыб ыштард ын

тактоо ,

акустикасы

ажыратылышын
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ж ана

жана

айтылышы

тактоо ,

тыб ыштык

анализдин

элем ентард ык

форм алар ын

өнү ктүр үү ,

кептин

пр осодикалык ко мпоненттер ин калыптанд ыруу.
Үчү нчү этап - негизги. Бу л этап ту ура ар тикуляцияны

жана

тыб ыштард ы автом атташтырууну калыптандыру у , акустикасы
жана айтылышы окшо ш тыб ыштард ын аж ыратылышын тактоо ,
тилдик анализ жана синтездин б ард ык баскычтарын түзүү ,
сө здүн

муу ндук

сү йлөмдөрдү н

жана

тыб ыштык

анализин

тү зүмүнүн

камтыйт.

тууралоо,

Тыбыштар дын

ар тику ляциясын түзүү жеке лого педи я лык сабактарда

туура
ж үзөгө

ашыр ылат, ал эми тактоо , айырм алоо жана автоматташтыру у

-

класстык сабактарда, чакан топтордо , жана жеке ло гопеддин
сабактар ында

да

ко ррекция лоо

ишке

ашыр ылат.

бузу лг ан

тыб ыштард ы

бо юнча иштер дин тизм еги тыбыштар дын кепте

пайда бо луу онтогенезинд е, сө з

ырааттуу лугу ,

алардын

ар тику ляция лык

татаалд ыг ы жана ар бир окуу чунун кеб инин

бу зу луу мү нөзү

ж ана тыбыштард ын бузу луу кө лөмү

менен

аныкталат. Кептин оор бу зу луулар ы бо лгон у чурд а (рино лалия ,
дизар трия )

иш

бу зу луу лар ын

III

ж ана

ко ррекция лоо

IV

класст а

бо юнча

улантылат.

сабактар дын

Сү йлөө
мазмуну

окуучу лард ын кептик д ефект мүнөзү менен аныкталат, о .э.
сабаттуу лу кка

оку туу

сабактарынын

прогр аммасы

(I

(I

ко шум ча) класс), математика, ошондо й эле сөз өстүрүү ж ана эне
тилинин

пр ограммасы

пр актикалык
сабактард а

сүйлө ө
жүзөгө

м енен

аныкталат.

көндүмдөрү н
ашыр ылат.

б ышыктоо
Бу л

Окуучу лардын
лого пед ия лык

жагынан

алганда,

лого пед ия лык саб актарда "Сабаттуу лу кка окутуу ", "Эне тили"
сабактар ынын

пр ограмм асын өздөштүрүү үчүн даяр дык ишк е

ашыр ылат. Окуу чу лард ын

сү йлөө көндүмдөрү н б ышыктоо
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кыйынчылыктарын эске алып, бу л сабактар бо юнча темаларды
алд ын

алуу

о луттуу

ко ррекция лык

бо лу шу

курсу нун

окуучу лард ын

мүм күн.

мазмунун

кебин

өнүг үү

«Логопедия »

өздөштүрүү

денг ээли,

даражасыкептик/ тилд ик/ коммуникативдик

К ОБ

көрсө тү лүш

жетишсизд игинин

механизми, кө лөмү м енен аныкталат.
Да ярдоо классы
Лого педи я
(жалпы жа на жеке са бак тар )
Атайын
бири

м ектепте оку тууну н жетектөө чү принциптерд ин

ө нүгүү

санал ат.

Бу л

жана

түзө түүчү

жаг ынан

мектепте кепти

алып

о куту унун
караганда,

биримд иги
КОБ

балд ар

б о луп
үчүн

ө нүктүрүү менен катар о озеки ж ана жазуу

кебин түзө түү ишке ашырылат.
Прогр амма фронталд ык жана жекече саб актард ы да жү зөгө
ашыруу

кар алг ан, фронталдык сабактар даярд оо

классында

жана 1 -класста жу масына 3 саат, II -класста жум асына 2 саат
ө ткөрү лө т. Бу л сабактард ы сүйлөө пато логиясынын мүнө зүнө ,
катаалд ыг ына

жана

тү зү лүшүнө

жараша

жүр гүзүү

сунуш

кылынат.
Логопедия лык
дислексия ,

сабактард а оозеки кепти корр екция лоо,

д исгр афия ,

дизорфогр аф ия ны

алд ын

алуу

жана

ко ррекция лоо ишке ашыр ылат.
Даярдоо

жана

I

класстар ынд а

оозеки

кепти

ко ррекция лоо го, о куу ж ана жазуу бу зу луу лар ын алд ын алуу
жана коррекциялоого өзгө чө кө ңү л буру лат. II класстан баштап
жазуу кебин түзөтүү бо юнча иш жүргүзү лөт, оозек и кептин
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бу зу луу лар ын жо юу бо юнча иш улантылат

(тыб ыш айтуу

бу зу луу лар ын, агр амматизм ж .б.).
Окуу чу лар дын

кеб инин систем алуу ө нүкпөгө ндүгү ндөгү

эске алынып, ар бир сабакта тыб ыштык кемчиликти тү зөтүүгө
баг ытталган

гана

ко мпоненттер ин
гр амматикалык,

эм ес,

кептин

тү зөтүү

иш

системасынын

(фонематикалык,

семантикалык)

кептин

бард ык

лексикалык,
про содика лык

ко мпоненттер ин (сү йлөө темпи жана ыргаг ы, тыным жасоо,
инто нация ,

логикалык

жана

сө здүк -фр азалык

басым

жасоо )

түзүү , сөздү н татаал муунду к түзүмүн, сү йлөм ж ана сөздө рдүн
де ңг ээлинде кептик анали з ж ана синтез, тыбыштык каб ылдоо
(тыб ыштык

у гуу -айтуу

а йырмало о).

ком плекстүү

м илдеттер

ко юлу п, ишке ашыр ылат.
Даярдоо ж ана I класстард а иштелип жаткан тыб ыштар дын
мү нөзүнө, сөздөрдү н тыб ыштык -муу ндук түзү лү шүн ө жараша,
кептин лексикалык жана грамматикалык ж аг ын, фо нематикалык
анализ жана синтезди калыптанд ыр уу б о юнча кептик материал
танд алат.

Кептин

кийин, сабактард ын

сү йлөө тараб ы

норм алдаштырылганд ан

тематикасы жана кептик

тандоо , негизин ен, ж азуу кебинин

түзө түү иш тар тиб и

дислексия м енен д исгр афия механизмдери м енен
К еп
ийгиликтү ү

тү зөөнүн
оозеки

жүрүшүндө
кепти

материа лды

даярдоо ,

I,

жана

аныкталат.
II

класстарда

калыптанд ырууг а

кер ектүү

психо физио ло гия лык м еханизмдер ди тү зүү зарыл: туу ра ке птик
дем алуу , ү н пайда кылуу , ар тику ляциялык мото рика, ыргак
сезим и, уг уп каб ыл алуу ,

тыб ыштык анализ, ж .б . М ындан

тышкар ы ор фо графияны ө здө штүрүү ү чүн кептик кө ндүмдөрдү
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өнүктү рүү бо юнча, б .а. дизорфогр афия ны
милдеттер ко юлат. Оку учу лар

алд ын алу у б оюнча

мааниси жана угу лу шу бо юнча

ар кандай грамматикалык түр лөрдү айырм алоону б ышыкташат,
алард ын б асымын аныктоодо кө нүгү шөт
кандай),

тектеш

сөздөрдү

таап,

(ту руктуу же ар

алар дын

жалпы

бө лүгү н

таб ышат ж .б . у .с. иштер жүрг үзү лө т.
Ар к анд ай сөздөрд ө басымд ы аныкто о, о шо л эле сөздү н ар
кандай түр лөрүнд ө басымд ы аныктоого чоң көңү л б уру лат.
Прогр амма
ко ррекция лоо
- ко л

кептин

тыб ыштык

б узу луу ларын

у чурунд а иштин тө мөнкү б аг ыттар ын кам тыйт:

жана ар тику ляц ия лык моториканы өнү ктүрүү ;

- дем алуу жана үн пайд а кылууну
-

жаг ынын

ту ура

өнүктүрүү;

артику ля ция ны

жана

тыб ыштарды

окшо ш

тыбыштард ын

автоматташтыруу ну калыптандыруу;
-

акустикасы

ж ана

айтылышы

аж ыр атылышы;
- тилдик анализ жана синтездин бар дык баскычтар ын түзүү;
-

сөзд үн муундук жана тыб ыштык түзүмү нүн туур алоо;
- кептин пр осод икалык

компо ненттерин (сүйлө ө темпи

жана ыргаг ы, тыным жасоо , интонация , логикалык жана сөздүк фразалык б асым жасоо ) тү зүү .
К ептин сү йлөө

жаг ын коррекция лоо про цесси

төмө нкү

баскычтар га бөлүнө т:
Бири нчи

этап

–

окуу чу лард ын

кеб ин

лого пед ия лык кору тунду түзүү . Текшерүү

текшер үү

жана

оку у ж ылынын (2

жум а) башынд а ж ыл сайын жүргү зү лөт. Текшерү ү натыйж алар ы
кептик картага чаг ылд ыр ылат.
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Эки нчи этап – даярдоо этабы. (даярдоо классы - 1 - вариант,
I класс - 2 - вариант) Д аярдоо этабынын максаты - тилди
өздөштүрүү нүн психо физио ло гия лык механизмдер ин түзүү . Бу л
баскычтаг ы негизги милдеттер

төмөнкү лөр бо луп саналат: ко л

жана ар тику ляция лык моториканы ө нүктүрүү , дем алуу жана үн
пайда кылууну
тыб ыштард ы
окшо ш

ө нүктүрүү , туур а ар тикуля цияны

айтууну

тактоо ,

тыб ыштард ын

анализдин

ажыратылышын

элем ентард ык

пр осодикалык

акустикасы

форм алар ын

компоненттер ин

ж ана

жана

айтылышы

тактоо ,

тыб ыштык

өнү ктүр үү ,

калыптанд ыруу ,

кептин
көрүү -

мейкиндик функция лар ын ө нүктү рүү .
Үчү нчү эта п - негизги. Бу л этап туура артику ляцияны

жана

тыб ыштард ы автом атташтырууну калыптандыруу , акустикасы
жана айтылышы окшо ш тыб ыштард ын аж ыратылышын тактоо ,
тилдик анализ жана синтездин б ард ык баскычтарын түзүү ,
сө здүн

муу ндук

жана

тыб ыштык

тү зүмүнүн

туур алоо,

сү йлөмдөрдү н анализин камтыйт.
Тыб ыштард ын

туура

лого пед ия лык саб актарда

артику ляциясын

түзүү

жеке

жүзө гө ашыр ылат, ал эми тактоо,

айырмалоо жана автоматташтыруу - класстык саб актарда, чакан
топто рдо ,

жана

ж еке

лог опедд ин

сабактарынд а

да

ишке

а шыр ылат.
Бу зу лган

тыбыштар ды корр екция лоо

бо юнча иштердин

тизм еги тыб ыштард ын кепте пайда бо луу онтогенезинд е, сөз
ырааттуу лугу ,

алард ын артику ля ция лык

татаалд ыг ы ж ана ар

бир оку учуну н кебинин бузулуу мүнө зү

ж ана тыб ыштард ын

бу зу луу кө лөм ү менен а ныкталат.
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Кор рекция лык окутуу нун жүрү шүндө , у лам татаалданган
кептик

материалд ын

тыб ыштард ы

нег изинд е

айырмалоо ,

өнүктү рүү жана б ышыктоо

фонетикалык

тыб ыштык

окшош

анализ

кө ндүмүн

боюнча иш жүр гүзү лөт. Тыб ыштык

анализ тыб ыштар ды айыр малоо жана автоматта штыруу бо юнча
иштин ийгилигине жо л тү зөт,
аяг ында

ж айгашкан

өзгө чө сө здүн ор тосу нда же

тыб ыштарга,

жазуу

жана

окууну н

бу зу луу лар ын алд ын алат.
К ОБ о куучу лард ын о луттуу фонематикалык бу зу луу лар ын
эске алып, эне тилиндеги б ардык

фонетикалык жактан окшо ш

тыб ыштард ы айырмало о бо юнча иш жүр гүзүү
Туу ра
өнүктү рүү

су нуш кылынат.

сүйлөөнү тү зүү жана фонем атикалык
тематикасы

жана

тартиби,

талд оону

бир инчи

кезекте,

сабаттуу лу кка окутуу программасы менен байланыштуу , бирок
анын

тем атикасын

өздөштүрүү

алдын

алат.

Тиг ил

убаг ына чейин, о куучу

же

бу л

мүмкү н

тиешелүү тыб ышты айта билип жана

тамганы

бо лу шу нча

аны кепте аж ырата

билүү кер ек.
К еп

тыб ыштарын

пр оцессинде,

айырмалоо

жана

автоматташтыруу

сөз б айлыг ын өстүрүү , кеңейтүү , тактоо жана

системалаштыруу ,

сино нимд ерд ин,

жана башка максаттар

анто нимдерди

ишке ашыр ылат.

бул

ө нүктүрүү

маселелерди

чечүү , анын ичинд е сүйлөө өнүктү рүү прогр аммасын ишке
ашырууг а нег изделет, үндө рдү иштеп сөздөрдүн м атер иалд ык,
жү зөгө ашыр ылат.
Психо коррекция са ба ктар ы
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Психокорр екция

сабактар ынын максаты оку учу лар дын

инсанд ык касиет -сапаттар ынын
азайтууг а ,
өнүктү рүүгө

инсан

өнү гүүсү ндөгү көйгөйлөрдү

ар алык мамилелерд и нукка келтирүү жана

багытталган

окуучу лар

м енен

ар ым -катнаш

түзүүнүн ар кыл тү рүн ко лд онуу бо лу п саналат.
Психокорр екция
 жог орку

ишинин негизги багыттар ы:
психикалык

функция лард ы

калыптанд ыруу

ж ана

ишмердүү лүгү н

диагно стикалоо

(билим

алууга

өнүктүрүү ,

түрткү

максаттуу
таанып -б илүү

жана

түзү ү,

өнү ктүрүү

сезим -каб ылдоо ,

мнемоникалык жана о й -жүгүртү ү ишин жандантуу ,
уб акыт -м ейкиндик тү шүнү ктөр үн ө нүктүрүү );
 эмоционалд ык -эрк
өнүктү рүү ,

чөйрө сүн

анын

диагно стикалоо

кемчиликтер ин

(психо эмоционалд ык абалд ы

жана

коррекция лоо

шайкеш кылуу ,

өз

"мен" аб алына оң мамиле тү зүү , ө з алд ынча ишеним ,
өзүн -өзү

өнү ктүрүү ,

ө зүн

башкаруу

көндүмдөр үн

калыптанд ыруу , ийгиликтүү иш жагдайды түзүү );
 ко ммуникативдик
диагно стикалоо
интеграция

ж ана
жана

(эмпатия ,

байланыш

өнүктүрүү ,
сезим тал,

с

чө йрөсүн
социалд ык

боор укер

б о луу

жө ндөмдүү лү гүн ө нүктүрүү );
 айлана-чөйр ө менен

үзүр лүү кар ым -катнаш түр лөрүн

түзүү (үй -бү лө , класс), ж амаатта о куучунун коомд ук
аб алын көтөрүү, ко омдогу жүрүм -турум көндүмдөр үн
калыптанд ыруу жана өнүктүрүү (то пту н жүрү ш -ту руш
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эрежелерин

жана

ченемдерин,

коо мдук

ро лун

маанилү ү кырдаалд ард а шайкеш тү шү нүү );
 ишмердүү лүктү ж ана жүрүм -турумд у ыктыярду жөнгө
салуу кө ндүмдөрү н калыптанд ыруу (ишм ердүү лү ктү
жана

жүрүм -турум ду

өнүктү рүү ,

ыктыярду

пландаштыруу

жөнг ө

жана

салуу ну

контролдоо

жө ндөмдүү лү гүн калыптанд ыруу ).

« Ритмика » коррекциялык кур су.
Ритмика сабактар ынын
ар тта

калган

балдард ын

максаты психикалык

музыканы

каб ыл

ө нүг үүсү

алуу

у чурунда

кыйм ыл ырг аг ын ө нүктүрүү бо луп саналат.
Ритмика

саб актар ындаг ы

корр екция лык

иш

музыка,

кыйм ыл жана оозеки кептин: музыка жана сү йлөө , кыйм ыл жана
сү йлөө ,

музыка,

кыймыл

ар акеттенүүсүнүн
мейкиндик,

жана

негизинд е

багыт,

тү зү лөт.

ж а на

кептик

баг ыт

алууг а,

ден

эрк

өз

ара

кыйм ыл,

чө йрөсүнүн

ж үргү зү лөт. Аталган сабактар

мотор иканы
соо лугун

туруктуу

Сабактарда

эмоционалдык

кемчиликтерин түзө түү иштери
жалпы

кептин

өнүктү рүүгө ,

чыӊдоого ,

мейкиндикте

сер гек

жашоо

кө ндүмдө рүн өнүктүрүү гө көмөк көрсө төт.
Ритмика бо юнча иштин негизги баг ыттар ы:
 му зыканы каб ылдоо (оку туучуну н аспап о йноосу нда
жана

ау диожазу унун

ко штоосу нун

аяг ын

коштоосу
жана

мен ен):

башталганын

му зыканын

угуу

аркылуу

аныкто о; катуу , тынч, акыр ын, тез, жай, орточо темптеги
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му зыканы угуп айырмалоо ж ана таануу; Үчилтик,эки, тө рт
ү лү штү ү му зыка метрин, тегиз жана ү зүк музыканы у гуу
ар кылуу айырм алоо жана таану у ,


мейкиндикте

(по лька, м ар ш, вальс);

багыт

алуу га

үйр өтүүчү

кө нүгүү лөр : ж өнө көй тизилү ү лөр жана кайра

тизилүүлөр

(чынж ырчада мам ынын ичинд е бир -эки саптан б ир , жана
бири -бир ине кар шы эки катар , тегер ектин ичинд е кысылуу
жана санын көбө йтүүг ө, класста эркин жайг ашуу , жуп жубу менен ар кандай аб алды каб ыл алуу жана
сызыкта

жү рүү

кадамд ард ын

(алд ыга,
түр лөрү

ар тка)
м енен

тег еректе,

ар

белг иленг ен

ж .б .);
кандай

баг ытта;

буру лу у лар; р итмикалык г имнастика: жалпы өнүктү рүүчү
кө нүгүү лөр ,

кыйм ылдар ,

ко рдинацияны

бу лчуңд ард ы

өнүктү рүүчү

шалд ыратуу ,

кө нүгүү лөр ;

балдард ын

му зыкалык аспаптары менен көнүгүү лө р: элементар дык
му зыкалык аспаптар менен ойноо (шылд ыр актар , б арабан,
металло фо н, бубен, ксило фон, румб а, маракас, үч бу рчтук,
жез табак, ж .б .);
 му зыка

коштоо сундагы

оюнд ар:

кызыктыр уучу ,

атаандаштык элем енттер и м енен музыкалык оюнд ар ж ана
му зыка о юн кырдаалдар ы
астыраак ж .б .)

(ким

көбү рөөк, жакшыр аак,

м ейкиндикте баг ыт алууга о юндар; бий

кө нүгүү лөр ү: бий ж ана бий

элементтерин му зыканын

ко штоосу нда атка руу , жөнө көй элд ик жана заманбап б ий
ко мпозиция ларын аткаруу;


му зыка менен ыр окуу : оку туучунун жетекчилиги

менен музыканын ко штоо сунда көр көм о куу , о бондорд ун
ритмикалык ү лгү сүн,

кыр аатын, темпин, динам ика лык
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бо ёкто рун, анын басыг ынын мүнөзүн келтирү ү ,(ийкем дүү,
үзүк), тиешелү ү аткаруу стилинде (Жеңил, катуураак, жана
башка)
Кор рекция лык -өнү ктүр үүчү
алд ынча

ПМ ПК нын

айм актын м азмуну н У юм ө з

суну штар ынын

өнүгүүсү ар тта калган б алдарды

негизинд е,

психика лык

ж екече өнүктүрүү чү пландын

негизинд е то лу кталышы мүмкүн.
Жеке жана то птук сабактары үчүн
ку рсту

тандоо ,

салмаг ынын

өнүгүү

тандоо ,

ку рстар да,
мазмун -эси

түзөтүү чү -өнүктү рүүчү

алар дын

салыштырмалуу

жагынан

ар тта

калган

окуучу лард ын психикалык өзгө чө лүктөрүн жана атайын билим
алуу

муктажд ыктар ы

б о юнча

у юм у

тараб ынан

өз

алд ынча

аныкталат.
5 .5 .2 . Ко ррек ци ялык и шти н про гра ммасы
Түзө түү (коррекция лык) иштин прогр аммасынын мак са ты
К ОБ окуу чу лард ын

өзгөчө б илим берүү муктаж дыктар ын эске

алып, жеке жана дифференциалд ык мамилени ишке ашыруу нун
негизинд е
татаал

БББ ЖББЫ БПты (вариант 5 .1 )

психо лог ия лык,

медициналык

жана

өздө штүрүүнү
педаго гикалык

ко штоо бо луп саналат.
Кор рекция лы к
оор бу зу лган

иштин

програм масынын максаты

кеби

оку учу лар дын БББ ЖББЫБПты өздө штүрүүнүн

кү тү лүү чү ж ыйынтыктарга (инсанд ык, пред меттик, пр едметтер
ар алык) жетишүүнү кам сыз кылышы керек.
Кор рекция лык

иштин

программасы

өздөштүрүү нүн атайын ко лдоону
баг ытталган.
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БББ

ЖББЫ БПты

(ко штоону ) ишке ашырууга

Башталг ыч б илим берүү баскычында кор рекция лык иштин
пр ограмм асы,
билим

берүү

б илим берү ү у юм у тараб ынан М ам лекеттик
станд артына

ылайык

жана

бо лжо лдуу

Прогр амманы эске алуу менен бекитилет.
Корр екция лы к тышкаркы

өнүктүрүү чү

ишмердикте

психо лог ия лык

б айкоо ну;

педаго гикалык ко штоону н
ишке ашыруу ар бир

иш -

окуу

жана

сабактан

систем алуу

пед агог икалык -

комплекстүү

психо ло гиялык -

ж еке маршру тун иштеп чыгуу ж ана

укпай калг ан жана начар уккан о куучунун

өзгөчө лү ктөр үн ж ана өнү ктүрүү мүмкү нчү лү ктөрү н изилдөө нүн
ж ыйынтыг ы боюнча, анын ичинде
жү зүндө гү )
ж .б .;

өздө штүрүү

кепти (оозеки жана жазуу

деӊгээлин,

баар лашуу

кө ндүмдөрүн

о .э. нег изг и билим берү үнүн баштапкы мазмуну нун

өздөштүрүү , жеке өзгөчө лү ктөрү н өнүктүрүү ,
кишилер менен

инсан

ар алык

балд ар жана

мамилелерин ө нүктүрүү ж.б.;

атайын (ко ррекция лык) саб актард ы (жеке ж ана топтук) өткөрүү ,
анын ичинде оозеки кепти ж ана каб ыл алу уну

ө нүктүрүүгө

баг ытталган сабактард ы ө ткөрүү ; билим берүү жараянынын
бард ык

катышуу чу лар ын

б илим

берүү

ж ана

саб актан

тышкаркы иш -чар алард ы, о куучу лард ын башталгыч билимдин
кү тү лгө н жыйынтыктар ын өзд өштүрү үдөгү

жетишкендиктерин

эске алуу м енен у юшту руу жана ө ткө рүү бо юнча,
у юму нда кеп өнү гүүсү бузу лган жа на
балдар

м енен

педаго гикалык

алард ын

кеп өнүгүү сү нормалдуу

ата -энелери,

кызматкер лер

ү чүн

бейпил айлана түзүүнү камтыйт.
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билим берүү

б ашкаруу

психолог ия лык

жана
ж актан

Окуу чу лар дын

ж екече

ө згөчө лү ктөрү н

изилдөө

ко ррекция лык иштин мөө нөтүн, кадам дар ын жана

неги зги

баг ыттар ын белг илеп коюуга мүм күнчү лүк берет.
Тү зөтүү (корр екция лык) иштин программасынын ма кса ты
К ОБ окуу чу лард ын

өзгөчө б илим берүү муктаж дыктар ын эске

алып, жеке жана дифференциалд ык мамилени ишке ашыруу нун
негизинд е
татаал

БББ ЖББЫ БПты (вариант 5 .1 )

психо лог ия лык,

медициналык

жана

өздө штүрүүнү
педаго гикалык

ко штоо бо луп саналат.
Програ мман ын ми лдеттери :
• К ОБ балдард ы өз уб аг ынд а аныктоо;
• К ОБ балд ардын атайын б илим б ерүү муктаж дыктарын
аныкто о;
• өсүүдө гү б узу луу лард ын түзү лүшү жана анын оор дук
даражасы ,жеке өзгөчө лү ктөр үнө ылайык окуучу лард ын

у шул

категория сы үчүн билим берүү иш -чараларды у юштуруу нун
өзгөчө лү ктөр үн аныкто о;
• окуу чу лард ын БББ ЖББЫ БПты өздөштүрүүгө ,

алард ын

мектепке интеграция бо лу шуна шар т түзүү;
•

алард ын

мүм күнчү лүктөрү н

акыл -эс
эске

жана
алуу

өзгө чө лүктөрү н,

менен,

окуу чу лард ын

жеке
бу л

категория га жекече баг ытталган психо логия лык, м едициналык
жана билим берүү ж ардам ы ишке ашыруу (же) жеке өнүктү рүү,
• жеке баг ытталг ан тү зөтүү -лого педия лык иш системасын
у юштуру у;
• жекече окуу планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу
(зар ыл бо лгон учурда);
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•

д ен

соо лугуну н

мүм күнчүлүгү

чектелген

б алдард ын

ко омдук көнүү бо юнча чаралард ын тутум ун жүзө гө ашыруу;
• медициналык, ко омдук, у куктук жана б ашка м аселелер
бо юнча

бу л категори я даг ы балдард ын ата -энелерине насаат

жана усу лдук жардам

(м ыйзам дуу өкү лдө рү ) менен камсыз

кылуу .
Түзө түү

ишинин

прогр аммасынын

м азмуну

төмө нкү

п ри нци п терди белгилейт:
• о куучу нун кызыкчылыктар ын сактоо принциб и

- адис

окуучу нун кызыкчылыгы үчү н м акси малд уу пайда алып келүү
менен анын кө йгө йлөрүн чечүүсү керек;
• систем алуу лук пр инциби - билим б ерүү ишин бар дык
катышуучу лар ынын

жүрү шүндө

о куучу лард ын

катышуусу

кө йгөйлөрүн чечүү ү чүн эксперттик иш д иагностика, жөнгө
салуу

жана

өнү ктүр үү ,

ошонд ой

эле,

кызматташуу

жана

өнүктү рүү б оюнча, башкача айтканда, бир имдик, ө нүгүү жана
мүм күнчү лүгү чектелген оку учу лард ын ө згө чө лү ктөрү н талдоо
ү чүн системалуу мамилени камсыз кылат.
• ү згү лтүксү здүк принциби - оку учу лар га
энесинин

(м ыйзамду у

өкү лдөрү )

жана анын ата -

ло гопедд ин

жар дамын

үзгү лтү ксү здүк жо лу аркылуу м аселени то лугу менен чечүүнү
камсыз кылат.
• өзгөрмө лүү лүк принциб и окуучу лар ү чүн

ар кандай б узулуу лары бар

билим алу уда ар кандай

шар ттар ды тү зүүнү

камтыйт.
• жар дам берүү ү чүн су ну штук мү нөз
эненин

(м ыйзам дуу

өкү лдөрү )
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принциби - ата -

кепилд енген

юр идикалык

укуктар ынын
милдеттүү

сакталышын

түрдө

камсыз

маку лдашуу ,

кылат,

анын

ата -энеси

ичинд е

менен

(м ыйзамдуу

кө зөмө лчү лөрүнүн), б илим берүү иш -чаралар ы менен алектенет,
балдарга б илим берүү , у юмд ард ын түрүн тандоо ну, б алдард ын
укуктар ын ж ана м ыйзамду у кызыкчылыктарын ко ргоо ү чүн д ен
соо лугуну н мүмкү нчү лү ктөр ү чектелген б алдарг а
баг ыты

бо юнча

балдард ы

ден

(ко тормо )

чаралар ын

соо лугуну н
атайын

(класстар ,

м үмкүнчү лүктөрү

(түзөтүү )

топтор)

билим берүү

менен

билим

чектелүү

берүү

алектенген

и ш-

у юмд арды

су ну штоодо .
Мүм күнчү лүгү чектелген
окуучу

үчүн

түзө түүчү

ушу л категориядаг ы ар бир

иштердин

программасы

мазмуну

ПМ ПК лард ын, Жекече о куу планынын сунуштарына ылайык
аныкталат.
Түз ө түү чү

иш

п ро грам масын

и шк е

а шыруунун

этап та ры:
1 . маалыматты (маалыматтык -аналитикалык иш -чаралар )
топто о жана талдоо бо юнча этап. Жыйынтык: балд ард ын өнүгүү
өзгөчө лү ктөр үн
берүү

б аалоо ,

му ктаждыктар ын

баалоо

конкреттү үлүк
аныктоо;

уюштуруу -у су лдук

ж ана

б илим

атайын

берү ү

прогр аммалар ,

б илим

чө йрөсүнүн
материалд ык -

техникалык жана ад ам ресурстук б азанын сакталышын камсыз
кылуу га милд еттүү .
2 . пландаштыруу , у юштуруу , маку лдашуу (у юштуру у жана
аткаруу иши). Жыйынтык: түзөтүү ж ана өнү гүп багыттагы
билим берүү иш -чар алар ын уюшт уруу , о шондо й эле
түзү лгө н

оку туу -чөйрө ,

билим
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берүү ,

өнүктү рүү

атайын
жана

балдард ын у шул категор иясы ко омго

кошу у

үчү н атайын

ко лдоо жараяны.
3 . коррекция лык -ө нүктүрүүчү
диагно стикалоо
ж ыйынтыг ы:

этаб ы

баланын

(көзө мө л
түзө түү чү

пр ограмм алар ынын

б илим б ерүү
жана

диагно стикалык

өнүгү ү

б елгилүү

чө йрөсү н

жана

бир

билим

билим

иш ).
берүү
берүү

му ктажд ыктар ына түзү лгө н ж ана танд алган шар ттарга ылайык
билдирүүдө .
4 . этап жө нгө салуу жана ө згөр түү лөр (ченемд ик -уку ктук
жана жөнгө салуу иши). Жыйынтык: билим берүү ж арая нына
зар ыл бо лго н өзгөртү ү лөрдү киргизүүгө жана мүм күнчү лүгү
чектелген окуучу лар бу л категорияд аг ы балдард ы
билим

б ерүү

шар ттар ын

жана

тү р лөрү

менен

ко лдоо,
ыкмалары,

о шондо й эле иш жо лдор ун өзг өр түү .
Корр екция лык иштин прогр амм асы өз а ра байланышкан
баг ыттард ы камтыйт, алар программанын мазмунун чаг ылд ырат:
 Диагно стикалык иш
 Кор рекция лык - өнү ктүр үүчү

иш

 К еӊеш иши
 Маалыматтык -аг артуу чу иш
Диагности калык и ш
алуу муктажд ыктар ын,
берүүнүн

баштапкы

о куучулар дын жекече өзгөчө б илим

өнүгүү д инамикас ын,

м азму нунун

нег изг и билим

өздө штүрүүсү н,

со циалд ык

өнүгүү учуру н жана үй -бү лөөдө тар бия лоо шар ттар ын аныктоо
максатынд а
талдоо

комплекстүү

ж үргүзүү

бо юнча

ийгилигинин анали зи

изилдөө нү

жүргү зүү нү

кам тыйт.

коррекция лык -өнүктүрүү чү

жүр гүзү лүп
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иштин

ж ана аны оку учу лар дын

му ктажд ыг ына,

алард ын

ата -энесинин

каалоосуна

жар аша

өзгөртү ү ишке ашыр ылат.
Диагно стикалык

иш

ар б ир оку учуну

ар түрдүү адистер

тараб ынан (м угалим , муг алим -дефекто лог , психо лог , социалдык
педаго г ,

мед ициналык

кызм аткер )

ко мплекстүү

изилдөө нүн

негизинд е ишке ашыр ылат.
Ко ррекци ялык

-

өнүк тү рүүчү

иш

бу зу луу лар ын ко ррекция лоо ну жана
кө рсө түүнү ,

жазуу бузу луу лар ын
кылат,

ло гопедия лык жардам

програм манын

аймактар ын то лук өздө штүрүүсүнө

кептин

б илим алуу нун базалык

мазмуну н ө здөштүрү үгө ө з убаг ында
(ко лд оо )

оозеки

бардык

пр ед меттик

то скоо л болго н

окуу жана

алд ын алууну, коррекция лоону камсыз

бу л категориядаг ы д ен соо лу гунун мүмкү нчү лүгү

чектелген окуучу лард ын ж алпы окуу иш -аракеттеринин (жеке,
жө нгө

салуу,

тааны п-билүү чү лүк,

комму никативд ик)

калыптануусуна жо л тү зөт.
Кор рекция лык - өнү ктүр үүчү
 окуучу лард ы

иш тө мөнкүлөрдү камтыйт:

оптим алдуу

өнү ктүр үүгө

б аг ытталган

жана ө згөчө билим берүү муктажд ыктарына ылайык
ко ррекция лык пр ограмм аларды/усу лдард ы, ыкмалард ы
тандоо ;
 лого пед жана

адистер тар абынан кеб ин өнүктүрүү

жана о кутуу кыйынчылыктарын
бо лг он

ж еке

жана

(кор рекция лык -өнүктү рүүчү )
(ад истердин

жо юу үчүн зар ыл

топту к

логопедия лык

сабактард ы

ко ррекци ялык

-

саб ак та рын ын жү г ү ртмө сү нө ылайык);
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уюштуруу
өнү к тү рүү чү

 окутуу жана өнүктүрүү бо юнча жалпы билим берү ү иш ар акеттерин

калыптанд ыру уга

бу зу луу лард ы
берүү

жана

коррекция лоо го

динамикасынд аг ы

өнүгүүсү ндөгү

б аг ытталг ан, б и лим

таанып

билүү

ишине

системалык таасир этүү;
 жог орку

психикалык

функция ларын

коррекция лоо

жана өнү ктү рүү;
 окуучу лард ын
чөйрөсү н

эмоционалд ык -эрк

өнүктүрүү

жана

ж ана

анын

инсанд ык

жү рүм -турумун

психо коррекциялоо;
Кеӊеш и ши өзү нө камтыйт:
катышуучу лар ынын

анын

билим берүү нүн

ичинд е,

баланын

бар дык

ата -энесине

тарбия лоо оку туу , ө нүктүрүү суроо лор у менен иштөөнү н жалпы
негизги

багыттар ы

жөнүндө

б иргелешкен -негизделг ен

су ну штам аларды иштеп чыгуу ; о куу чу лар менен иш алып б ар уу
бо юнча жекече б аг ытталг ан ыкм алард ын жана
тандоо

бо юнча

педаго гикалык
берүүсүн;

психо лог ия лык,
ко лдоо

мугалимдер ине

методдорду

медициналык
адистердин

жана
кеӊеш

түзө түү -оку туу жана тарб ия бер үү стратегия ларын

жана усу лд ар ын танд ап алуу

суроо лору бо юнча

үй -бү лөгө

кеӊеш бер үү;
Маалыма ттык -а га ртуу чу иш о ку учу лар ды

о кутуу жана

тарбия берүү нүн ишинин өзгөчө лү ктөрү нө , мугалимдерд ин ж ана
ку рдаштары

менен

өз

ара

аракеттенү ү

ө згө чө лүктөрүнө

байланышкан маселелер бо юнча муг алимдер жана ата -энелерге
түшү ндүрүү

иш -чаралар ын

ишке

ашырууну

Маалыматтык -аг артуу чу иш өзүнө кам тыйт:
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кам тыйт.

муг алимд ер жана

ата -энелер ү чүн окуу чу лар дын ар кандай категор ия лар ынын
өзүнчө -типо логия лык

өзгө чөлүктөрү н

тү шүндүрүү

тематикалык

аӊг емелешүү лөрдү

өткөрүү ;

такталард ы,

б асылма

башка

ж ана

кө ркөмдөө ;мугалим дердин

психо лог ия лык

бо юнча

маалыматт ык
материалд ард ы

компетенттүү лүгүн

жог ору латуу ү чүн психо лог ия лык агар туу иштерин жүргүзүү;
ата -энелердин элем ентард ык псих ология лык компетенттүү лүгүн
калыптанд ыруу ү чүн аг артуу иштерин ж үр гүзүү ;
Психо ло ги ялык -п едаго гик алык

ка мсыздоо

билим

берүү

жараянынын б ард ык катышуучу лар үчү н б илим берүү у юмунда
жана

үй -бү лө

шар тынд а

жайлуу

психо логия лык

климатты

түзүүгө

баг ытталг ан.

Психо лог ия лык -педагогикалык

баланын

классташтар ы,

ата -энелер ,

шайкеш

мамиле

м уг алимд ер

калыптанд ыр ууга

көмө ктү

иш

ортосунда
камтыйт;

класста/м ектепте ички каг ылышуусу жана топтор арасындагы
чыр -чатактард ын алд ын алуу бо юнча иш алып барат; класста
сезим дик

жайлуу

шарттард ы

кам сыз

кылуу;

жалпы

ж ана

мектептеги кырдаалга кар ата тер с көз карашты алд ын алуу үчүн
балага ж еткиликтүү иштерде ийгилик учу рун камсыз кылу у.
Програ мман ы и шк е а шыруу

меха низ ми .

Инклюзивдик билим б ер үүдө түзөтүү чү иш прогр амма сын
ишке ашыруу үчүн билим берүү у юму нда иштеген адистердин
ор тосунда өз ара ар акеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн
негиз бо лгон ком плекстүү
М ынд ай

м амиле

түзө түүчү иш
(бар дык

дисциплина аралык ыкм а жа тат.

у юштуруучу лу к -мазму ндуу

мү нөздөмө лөрү

маалыматтар ды эске алууну талап кылат: татаал

ад истер

тараб ынан
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изилдөөнү :

дар ы г ер лер ,

психо лог дор , муг алимд ер ) окуу чуну изилдө ө; ар тар аптуу жана
ко мплекстү ү (таанып б илүү ишин изилдөө , эмо ционалд ык эрк
сферасын, о куучу лард ын жүрүм -турумун) изилдөө .
Түзө түүчү
ад истер

өз

иштин

ара

про грамм асын ишке ашыруу ү чүн

аракеттер инин

мех анизмин

натыйжалуу лугу

негизинен коо мду к өнөктө штү ктү өнүктүрүү д еӊгээлине жараша
бо ло т. Коомдук ө нөктөштүк билим берүү жана үй -б үлөнүн
жоо птуу билим б ерүү м екем елер и менен кызматташтыкты, ар
түрдүү у юмд ард ы (мам лекеттик жана өкмөттүк эмес) жана
орг андарга б илдирет; майыптар ж ана ата -энелер бирикмелери,
ата -энелер коомчу лугун, ко омдук у юмдард ы.

5 .6 .1 . Сабак тан тышка рк ы ишмердүүлү к п ро гра ммасы
С абактан

тышкар кы

ишмердү ү лүк

окуучу лард ын жекече өзгө чө лүктөрү н

програм масы

жана муктажд ыктарын

сабактан тышка ркы ишмер дүү лүктү у юштуруу аркылуу камсыз
кылат.
С абактан

тышкар кы

ишм ердүү лү к

окуу чу лар дын

ЖББ

БЫ ББПты өздөштүрү үсүнд ө кү тү лгөн натыйжаларга ж етишүүгө
баг ытталган

сабактан

тышкары

иш -чаралард ын

алкагында

билим берүүнүн башка тү р лөрүн жү зөгө ашыруу ну түшү нү шөт.
С абактан тышкар кы ишмердүүлүк

о куту удан башка тарбия лоо

жана ко омго ко шу луу кө йгөйлөрү н чечүүчү ишмер дүү лүктүн
түр лөрүн

бир иктир ет

Саб актан тышкаркы ишмерд үү лү ктүн ө зөгү жана негизги
максаты

окуу чу лард ын

кызыкчылыктар ы,
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шыктар ы,

жө ндөмдүү лү ктөрү өнүг үшү үчүн кошумча шар ттар ды камсыз
кылуу ж ана алард ын б ош уб акытын у юштуруу .
С абактан тышкар кы и шмер дүүлүк окуу чу лардын ар түрдүү
категория лар ы (ден соо лук мүм күнчү лүктөрү чектелген жана
чектелүү лөрү жок) жана ар канд ай у юмдар менен бир гелешкен
и ш-чаралар ды уюштуруу ж ана өткөрүү нү кам сыз кылу у аркылуу
ко омдук бир иктирүүгө салым ко шот.

Биргелешкен сабактан

тышкаркы

психикалык

иш -чаралар д ын

түр лөрү

кечеӊдег ен окуу чу лард ын жана алард ын кад им ки
жаткан

курбу лар ынын

өнүгүүсү

өнүг үп келе

жөндөм дү ү лү ктөрү н

жана

кызыкчылыктарын эске алуу менен тандалып алынат.
С абактан
окуучу ларга

тышкаркы
коомд о

тажр ыйб ага

ишмердүү лү ктү н

ж ашоо

жетүү

үчүн

жана

зар ыл
коом до

негизги

м аксаты

бо лгон

коо мдук

кабыл

алынган

баалуу луктард ы пайда бо лу шу үчү н шарттард ы тү з үү бо луп
саналат, психикалык өнүг үүсү

кечеӊдеген ар бир о куучуну

то лук өнү ктүр үү жана коомго ко шуу ү чүн шар ттар ды түзүү ,
алард ын

бо ш

уб актысында

коомд ук

жана

интеллектуалд ык

кызыкчылыктарын өнүктүрүү үчүн тарбия лоо шар ттар ын түзүү .
Нег изг и милд еттер:
- окуучу лард ын

алард ын

өзгөчө лү ктөр үнө
интеллектуалд ык

жаш

кураг ына

негизделген
жана

инсанд ык

ж ана

жекече

психо физикалык,
өнү гүү нүн

бард ык

ко мпоненттер инин коррекция лоо;
- кү нүмдү к жашоодо акти вдүү лүктү , кө з кар андысыздык жана
өз алд ынчалуу лукту өнү ктүр үү ;
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- тандоо мүмкү нчү лүктөрүн эске алуу менен, ишмердүү лүктүн
ар

кандай

түрлөрү ндө

о куу чу лард ын

кызыкчылыктар ын

өнүктү рүү;
- ад амд ын м оралд ык аӊ -сезим дүү лү к нег изд ерин, пайду балын
айланага

жана

өзүнө

му ктажд ыктар ын,

туура

б аа

баалуу луктар ын

берүү ,

эстетика лык

ж ана

сезим дерин

калыптанд ыруу;
- эмгекти

сү йүүнү,

натыйж аларг а

кыйынчылыктард ы

жетүү

үчү н

жеӊе

туруктуу лукту ,

билү нү,

максатуу лукка

ум ту луу жөндөмдүү лүгүн өнүктүрүү;
- окуучу нун дүйнө жана ө зү жөнүнд ө элестөө лөрүн, коомду к иш
тажр ыйб асын кеӊейтүү ,
- негизги

коомду к

баалуулуктар га

оң

мамилесин

калыптанд ыруу;
- ад амдар

менен

коо мдук

б айланыш

баар лашуу чөйрөсүн кеӊейтүү,

түзүү

кө ндүмдөр үн,

о кучуунун үй -б ү лө , билим

берүү у юмдар ынан тышкар ы чыгуу суна мүм күндүк тү зүү;
- муг алимд ер , у луу балдар , курбу , ата -энелер

ме нен ж а лпы

маселелерди

көндүм дөрүн

чечүү

бо юнча

кызматташуу

өнүктү рүү;
- башка адамдарга ишеним ин бекемдөө;
- Ак ниеттүү лү гүн ж ана жан ийкемдүү лүг үн өнүктүрүү , б ашка
ад амдар ды тү шүнүү сезимдерин ө нүктүрүү .
Саб актан

тышкар кы

баг ыттар ы

боюнча

чыӊдоочу ,

адептик,

тышкаркы

ишмердүү лүктү

ишмердүү лү к

у юштуру лат:
коомду к,

ө нүктүрүү

спор ттук -д ен

соо лукту

жалпы

и шк е
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инсанды
маданий.

а шыруун ун

Сабактан
у юштуруу

форм алар ы: жеке жана топтук саб актар , экскурсия лар , клубд ар,
секция лар , таймаштар , конкурстар , коо мдук пайдалуу иш ж .б .
Билим берүү у юму окуу чу лард ын атайын билим б ерүү
му ктажд ыктар ын

(анын

ичинд е

ж еке),

(м ыйзамдуу

ө кү лдөрү нүн)

каалоо лорун,

шар ттар ын

эсепке

менен

алуу

ата -энелердин

у юмду н
сабактан

реалдуу
тышкаркы

ишмердүү лүктүн ар тыкчылык б аг ыттар ын та ндап, у юштуруу
форм алар ын аныктап алууга у куктуу .
С абактан

тышкаркы

ишмердүү лү ктү н

өздөштүрүү процессин ко лдогон
түзө түү -

өнүктүрүү чү

өнүктү рүүчү

айм ак

ЖББ

БЫ ББПты

м илдеттүү бө лүгү бо луп
бо луп

саналат.

Түзө түү -

аймактын мазмуну ко ррекция лык - өнүктүр үүчү

сабактар ж ана ритмика менен бер илген
Мүм күнчү лүгү
жалпы

билим

чектелген

берүү

оку учу лар дын

стандартынын

сабактан тышкар кы ишмер дүүлүккө

Мам лекеттик

талаптар ына
берилүү чү

ылайык
(түзө түү -

өнүктү рүү айм аг ына берилген саатты эске алуу менен), 5 о куу
ж ылд ын ичинде,

1680 сааттан кем эмес уб акытты тү зүшү

зар ыл.
С абактан тышкар кы ишмердүүлүк

билим берүү у юму нда

окуучу лард ын жигердүү эс алуу учуру нда му ктажд ыктар ын
канааттанд ыруу,

м ам лекеттик жана коомду к пайдалуу иштер ге

катышуу үчү н саб актан ты шкары убакта у юштуру лат.
Окуу чу лар дын

сабактан

тышкаркы

ишмердү ү лүгүн

у юштур ган у чурд а тармактык кар ым -катнаш (мисалы, кошумча
билим б ерүүнүн билим берүү у юм дар ынын катышуусу менен,
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маданий жана спо рттук уюмдард ын) мүм күнчү лүгү ко лдону лат.
С абактан

ты шкаркы

ишм ердүү лү к

прог раммасындагы

и ш-

чаралар д ы у лантуу үчү н каникул у чурунд а балдард ын жайкы эс
алуу сун у юштуруу чу жана д ен соо лугун чыӊдоо чу у юмд ард ын,
тематикалык

лагер лерд ин

сменалар ы,

жалпы

билим

б ерүү

у юмд ар ынын жана кошу мча билим бер үү у юмд ар ынын ж айкы
мектептеринин

мүм күнчү лүктөрү колдону лат.

С абактан тышкар кы ишмердүүлүк программасын районду н
этникалык,

со циалд ык

–эконо микалык

ж ана

башка

өзгөчө лү ктөр үн, үй - бү лөөнү н жана билим б ерүү про цессинин
башка

субъектилер инин

каалоо лорун

системалуу - ишмердүү лүк
негизинд е

эске

алуу

менен

жана мад аний - тарых ый мам иленин

Уюм тар аб ынан өз алд ынча иштелип чыгат жана

бекитилет.
5 .7 .2 .КОБ ба лда р ү чүн ба шталгыч би ли м берүүнү н
бо лжо лдуу ылай ык та штырылган жа лп ы би ли м б ерүүчү
п ро гра мман ы ишк е а шыруунун ша ртта рын ын система сы
5 .7 .2 .1 . Ка дрдык ша ртта рга та лап та р.

Башталг ыч

жалпы

өнүгүүсү артта калган

билим

берү үчү

кесиптик

псих ика лык

окуу чулар үчүн БЖББ БЫ ЖББПты ишке

ашырг ан педаг ог икалык кызматкер лерд ин
бо юнча

у юмда

деңгээли

тийиштүү

ар бир кызмат орду
кызмат

орунд ар ынын

квалификация лык мү нөздө мө лөрү нө жооп бериши керек.
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Пед агог икалык

кызм аткер лери:

б ашталг ыч

класстард ын

муг алим и, м узыка мугалими, көр көм өнөр муг алим и,
тарбияны

о кутуучу

муг алим ,

пед агог -псих олог ,

дене
коомдук

педаго г , ко шумча б илим берүү о куту учу мугалим жана ло гопед
-

тиешелүү

кызм ат

бо юн ча

педаго гикалык билим

орто

ж ана

жог орку

кесиптик

(про филь, сапаттар ы ) д аярд ыг ы м енен

бирге б елгиленг ен ү лгүд өгү

о лиго френо пед аго гика жаатында

ад истиктерин жогор у лату у бо юнча до кументи бо лу шу керек.
Муг алим -лого пед
педаго гикасы»

«Пед агогика» б аг ытындагы «Тү зөтүү

про фили б оюнча ж огорку кесиптик билим и же

"Атайын билим б ерүү "
ад истигине

(бакалавр

баг ыты бо юнча «муг алим -лого пед»
же

маг истр

д аражасы,

же

адистиги

бо юнча) ээ бо лушу кер ек;
Түзө түүчү ишинин прогр аммасын ишке ашыруу үчү н
кандай кесипт ег и жана д аярд ыктаг ы

ар

муг алимдердин кесиптик

даярд ыг ы бар ад амдар 200 сааттан кем эмес б илим берүү
бо юнча кайр а даярдоодо н өтү шү керек.
Жетектөөчү

кызм аткер лер

(ад министр ативдик пер сонал)

ор то жана жог орку кесиптик билими м енен бир ге

ло гопедия

тарма гында квалификация сын жог ору латуу бо юнча до кументи
бо лу шу керек.
Пед агог икалык кызматкер лер: башталг ыч класстард ын
муг алим и, му зыка мугалими, көр көм өнөр муг алими,
тарбияны

о кутуучу

муг алим ,

пед агог -псих олог ,

дене

коомдук

педаго г , ко шумча б илим берүү о куту учу мугалим жана ло гопед
-

тиешелүү

кызм ат

бо юнча

орто
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ж ана

жог орку

кесиптик

педаго гикалык билим
бирге

белг иленген

жаатында

(про филь, сапаттар ы ) д аярд ыг ы м енен
ү лгүдө гү

адистиктерин

инклюзивдик

жогору латуу

б илим

бо юнча

берүү

докум енти

бо лу шу кер ек.
Жетектөөчү

кызм аткер лер

(ад министр ативдик пер сонал)

ор то ж ана жогорку кесиптик билими менен бирг е инклюзивдик
билим б ерүү

жаатынд а квалификациясын жогору латуу бо юнча

до кументи бо лушу кер ек.
5 .7 .2 .2 . КОБ окуу чу ла р ү чү н ба шталгыч били м берүү нүн
бо лжо лдуу

ылай ык та штырылган

п ро гра мман ы

и шк е

а шырууну н

жа лп ы

б или м

берүүчү

ма териалдык -тех ника лык

ша ртта рына талап та р
К арж ылык

камсыздоо

КОБ

БЫ ЖББПтын ар б ир вариантына

окуу чу лар

үчү н

БЖББ

аныкталган материалд ык -

техникалык жана кадрд ык шар ттар дын өзгө чө лүгү нө ылайык
келүүгө тийиш.
К ОБ о куучу

д ен с оо лугунун мүмкү нчү лү ктөрү бо юнча

чектөө жок, курд аштар ынын чөйрөсүнд ө ошол

эле мөө нөттө

инклюзивдик билим алат д еп божо мо лдоого бо ло т.
ү чүн

атайын

билим

берүү

Бу лб алдар

муктажд ыктар ына

ылайыкташтырылган башталгыч билим берүү нү н болжо лдуу
ыла йыкта штыр ылган

жа лпы

билим

берүүчү

програ мма

каралышы кер ек, ал

програм маны ишке ашыруу бо юнча

ыйг ар ым уку ктуу м ам лекеттик кызм аттард ы камсыз кылуу ү чүн,
АС Бү чүн БЖББ БЫ ЖББПты
пр ограмм а нын

ишке ашыруунун жүрү шүндө

стру ктур асына
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коррекция лык

иштин

пр ограмм асын

милдеттүү түрдө кирг изүү

адистердин атайын

сапаттуу түзүм үн талап кылат;
Мам лекеттик кызм ат менен камсыз кылу у боюнча ден соо лук
мүм күнчү лүгү чектелген
камсыздоону

бир

анык тоод о

о куучу

жог оруда

үчүн

К арж ылык

көрсө тү лгө н

о кутуу

шар ттар ы эске алынууга тийиш.
К арж ылоо

БЖББ БЫ ЖББПты

матер иалд ык -техникалык

ишке ашыруу ү чүн адам дык,

жактан

камсыз

кылуу

шар ттар ы

С анЭжН ылайык ая нттаг ы класс үчү н талаптарына ылайык
ПМ ПК лард ын, МС ЭК тин, жекече өнүкт ү рүү планын эске алуу
менен эсептелет.
Ошентип, ден соо лук мүм күнчү лүгү чектелген окуу чу лар
ү чүн

БЖББ

БЫ ЖББПты

бу зу луу лар ы

жок

ар

б ир

ишке

ашыруу нун

окуу чуну

жүрү шүнд ө

карж ылоого

караг анда

жог ору бо лу шу мүм күн.
Билим
бард ык

б ерүү

у юму

предметтик

Стандарттын

айм актард ы,

талаптары на

ан ын

өнүктү рүүчү айм актард ы, о шондой эле

ичинд е

ылайык
түзө түү -

са бактан тышкаркы

ишмердүү лүктү матер иалд ык -техникалык камсыздо о үчүн куруу
эрежелерине
но рмалар га

жана
жана

ченемдерине,
өрт

санитард ык -гиг иена лык

коо псуздугу ну н

талаптарына

жооп

бериши керек.
К ОБ б алдар ү чүн БЖББ БЫ ЖББПты
матер иалд ык -техникалык

шар ттар

окуучу лард ын атайын билим берү ү
берүүсү зар ыл, бу л

ишке ашыруу ү чүн
бул

категор иядаг ы

муктаж дыктар ына

жооп

о куу жар ая нын у юштурууг а; мейкиндикти
2382

у юштуру уга; оку туу үчүн
жуму ш

ор дун

реж имди у юштурууг а; о куучунун

у юштуру уга;

окуу

китептер ине,

окуу

ку ралдар ына, оку у материалдар ы ж ана көрсөтмө кур алдарг а
атайын

мү нөздүү талаптар ды ко юу ну шарттайт.

5 .7 .2 .3 . Про грамма лык -усу лдук к олдоо ша ртта ры
Тү зөтүүчү

ишинин

пр ограмм асын

ишке

ашыруунун

жүрү шү ндө ко лдо ну лат:
 жалпы
берүү

башталгыч

билим

берүү нүн

программалар ын

негизги

б и лим

ылайыкташтыр ылган

бо лжо лдуу программалар ,
 түзө түү -билим берүү программалар ы, диагно стика лык
жана тү зөтүүчү - өнү ктүрүү чү

материал, муг алим ,

педаго г -психо лог ,

педаго г ,

лого пед

со циалд ык

муг алим -

кесиптик ишин жүзөгө ашыруу ү чүн зар ыл

бо лг он билим берү ү,
 оор психикалык ж ана (же) физикалык
бу зу луу лар ы бар

ө нүгүүсү нүн

б алдард ы оку туу у чурунда жекече -

окуу план бо юнча ылайыкт аштыр ылг ан билим берүү
пр ограмм алар ы ко лдону лат.

Програ мман ы и шк е а шыруу

меха низ ми .

Инклюзивдик билим б ер үүдө түзөтүү чү иш прогр амма сын
ишке ашыруу үчүн билим берүү у юму нда иштеген адистердин
ор тосунда өз ара ар акеттенүү механизмин ишке ашыруу үчүн
негиз бо лгон ком плекстүү
М ынд ай

м амиле

дисциплина аралык ыкм а жа тат.

у юштуруучу лу к -мазму ндуу
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мү нөздөмө лөрү

түзө түүчү иш
(бар дык

маалыматтар ды эске алууну талап кылат: татаал

ад истер

тараб ынан

изилдөөнү :

дар ыг ер лер ,

психо лог дор , муг алимд ер ) окуу чуну изи лдө ө; ар тар аптуу жана
ко мплекстү ү (таанып б илүү ишин изилдөө , эмо ционалд ык эрк
сферасын, о куучу лард ын жүрүм -турумун) изилдөө .
Түзө түүчү
ад истер

өз

ара

иштин

про грамм асын ишке ашыруу ү чүн

аракеттер инин

мех анизмин

натыйжалуу лугу

негизинен коо мду к өнөк тө штү ктү өнүктүрүү д еӊгээлине жараша
бо ло т. Коомдук ө нөктөштүк билим берүү жана үй -б үлөнүн
жоо птуу билим б ерүү м екем елер и менен кызматташтыкты, ар
түрдүү у юмд ард ы (мам лекеттик жана өкмөттүк эмес) жана
орг андарга б илдирет; майыптар ж ана ата -энелер бирикмеле ри,
ата -энелер коомчу лугун, ко омдук у юмдард ы.
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