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Предмет: Адабий окуу

Сабактын темасы: «Чептен эрдин кучу бек» 

Негизги компетенттуулуктер:

Класс:3

• Маалыматтык компетенттуулук.
• Социалдык-коммуникативдик компетенттуулук.
• взун-взу уюштуруу жана кейгейлерду чечуу компетенттуулук.

Сабактын тиби: Жацы билимди едештуруу 
Сабактын формасы: Топто, жупта иште©
Колдонулуучу усулдар жана ыкмалар: Керсетмвлуу, тушундуруу, суроо-жооп, ролдук оюндар кластер тузуу, топто 
иштее.
Сабактын жабдылышы: Тустуу конвертер -  топтордун саны боюнча, кырдаалды керсоткен тустуу суреттор, 
стикерлер, тустуу кагаздар таркатылуучу материалдар, DVD телевизор, ватман, маркер.

Сабактын максаты Керсеткучтер

Билим беруучулук:

• «Чептен эрдин кучу бек» - уламыш женундо 
мультфильм керуп, мазмунун толук тушунот.

• Чыгармадагы каармандарга муноздом© берип 
талкуу жургузет.

0нуктуруучулук: Чыгарманы ролдоштуруп аткарууда Чыгармадагы каармандардын образын ролдоштуруп
корком суйлоосу, соз байлыгы ©сет. Туура, так окууга аткарууда керкем, туура так суйлей алса,
машыгат топ ичинде берилген тапшырмаларды аткарат. тапшырмаларды

________________________________________________________так аткарууга аракеттенсе жана сын-пикирлерин айта

• Чыгарманын мазмунуна тушунуп, ©з оюн 
так айтып, эр журек бала жвнунд© талкуу 
жургуз© алса.



» алса.

Тарбиялоочулук: Чыгармадагы эр журек баланын Мультфильм керуу аркылуу эр журек баланын
эрдигине таасирленип, мекенчил болууга, эрктуулукке, эрдигине таасирленип, Мекенин эли-жерин коргоо,
акылмандуулукка уйренушет. эрктуу болууга дилгирленсе.

Саб. этабы Мугалимдердин ишмердиги Окуучунун ишмердиги
Компетент-

г \ \ л \ г\
Баалоо

НК ПК

1. Саламдашуу
а) Шыктандыруу 
Жагымдуу маанай 
тузуу
б) Уюштуруу 
учуру

Саламдашуу:
Бири-бирибизге жылмаюу тартуулайбыз. 
Сабакка даярдыгын текшерет. «Алтын 
эрежени» эскертет. Окуучулар топторго 
белунушет.

Мугалим: «Ыймандуу, адептуу, 
ынтымактуу достордон болгула. внерлуу 
достордон болгула!»

Бири-бирибизге- жагымдуу 
маанай тартуулап, 
жылмайып алалы.
Кол кармашып, амандашып алалы. 
Мугалим: «Мен силерге тынчтык 
каалайм»
Балдар: «Биз сиздерге тынчтык 
каалайбыз»
- «Алтын» эрежени айтышат. 

Топторго бвлунушет.

НК-2 ПКЗ
ПК4

Калыпта 
ндырууч 
у баалоо 
(оозеки)

в) Уй
тапшырманы
суроо

0тулген темалар боюнча суроо менен 
кайрылат:

Суроолорго жооп беришет.
Жооптор канааттандыраарлык болуп 
калса, калган окуучулар тактайт, 
толуктайт.
Ырды жатка кврквм айтып беришет.
Ар бир жооп берген окуучу озун-озу 
баалайт.

НК-2

НК-3

ПК5
ПК4

взун-езу
баалоо.
(тустуу
кагаздын
бетине)
жылдызч
аларды
тустуу
кагаздар
га



1
Жазып келген эсселерин окуп 
беришет

чапташа 
т 1 балл 
эсебинде

2. Теманы 
кутулуучу 
натыйжасын 
кабарлоо.

Бугун сил ер менен жацы тема етебуз. 
Тема: «Чептен эрдин кучу бек»
Сабактын максатын кабарлап баалоонун 
критерийлерин класс менен бирдикте 
тузет.

Сабактын максатын тушунуп, ез иш 
-  аракетин тузууге дилгирленет
-угат

-талдайт

-эмнеге умтулуу керек экендигин 
билет.

НК-3

НК-2

ПК1

пкз

3. Тема б/ча 
маалымат 
беруу.

Суроо: «Чеп» деген сездун маанисин 
кандай тушунесуцер?
Мугалим кластер тузет.
«чеп» деген сездун мааниси -  
душмандан коргонуу учунт курулган 
сепил, чеп. Абдан калыц, бийик дубал 
чептин коргону. Таш дубал менен тосуп, 
чындалган жай. «Чеп» женунде слайд 
керсетулет. Окуучулардын суроосуна 
жооп берет.
Чеп женунде суреттерду керсетет. 
Баалоо жургузулет.
DVD телевизор аркылуу»,Чептен эрдин 
кучу бек»аттуу мультфильм керсетулет.

Суроого жооп беришет.
«Чеп» женунде слайдды керуп, топ 
ичинде ойлорун айтышат. Жацы 
сезду дептерлерине жазышат. 
Тушунсе -  жашыл тусту, тупгунбесе 
-  кызыл тусту кетерушет

Ущ ун(4чарчы
Ка л ы н,

Формата /
коргон Ч е п  Бииик дубал

/  \  
тосм о  Таш дубал

Мультфильмди кызыгуу менен 
керушет. Азыркы учурдагы кырдаал 
менен фильмди салыштырышат.

НК-1

НК-3

пкз

ПК4

«Свето
фор»

белгиси
аркылу

У
баалоо.



1
Мугалим мазмунун тушундуруп кврком 
айтып берет.

4. Интерактивдуу 
конугуулор.

Топторго тапшырма берилет 
4 топто иш жургузулет.
I -  топ: Ыймандуу балдар
«Эр журок уул» - кластер тузулет.

П-топ: Адептуу балдар

«Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» 
деген макалды чечмелешет.

I ll-топ: Ынтымактуу достор 
Чыгарманы ролдоштуруп аткарып 
беришет.
Китеп менен иштоо

I-топ: «Эр журек уул» - кластер 
тузушвт.

0-3 ж а н ы н
а я б а г а н  Эразамат коргосш 

©зуиеишенген,
k'-Jtw— -------- С*. ж Ш еж ----- йЪШШУ.

^  \
Т а й м а и б а с  М е ^ и ч и л

II-топ: «Эр жигит эл четинде, жоо 
бетинде» деген макалды 
чечмелешет.
Эр жигит элден чыгат. Элин- 
жерин коргоо учун жоого аттанат. 
Чыгармадагы башкы каарман эл 
башына тушкон кыйынчылыкты 
жан дуйносу менен кабыл алып 
«Эр жигит эл четинде, 
жоопкерчилик ,абийирдуулук 
менен аткарат.

Ш-топ: Каармандарга болунуп, 
чыгарманы ролдоштуруп аткарып 
беришет.
Китеп менен иштешет.

НК-1
НК-2

НК-3

ПК2
ПКЗ

ПК4

ПК5

5.Практикалык
иш

Ролдоштуруп окуу:
Автор, карыя, бала, акылман эне, элдер. 
Чыгарманы образдуу коркем окуу

III топтон окуучулар доскага чыгып, 
чыгарманы керквм,шар, туура окуп

ПКЗ
ПК4



сунушталат.
Текстти окуп буткендей кийин, 
каармандар айлана болуп турушат. 
«Интервью каражаты» баалоо аркылуу 
суроолор берилет:

1. Карыянын свзун окуган окуучуга: 
«Карыя элге эмне деп кецеш 
айтты? Эмне учун деп 
ойлойсуц?»

2. Эр журвк балага: «Эне су тун 
актоо жвуундв бала эмне деди? 
Баланын ордунда сен болсоц, эмне 
кылмаксыц?»

3. Акылман энеге: «Эмне учун 
баласынын свзун угуп, макул 
болду? Эне баласын кандай 
тарбиялаптыр ?»

4. Чьт эле, элди ким коргойт? 
Жоокерби же дубалбы?

IV-топ: 0нерлуу балдар 
Сурет тартуу. Чыгармандагы бир 
керунуш (кааланган жери)
Мугалим топторго кеземел жургузвт:
-байкайт
-багыт берет
-убакыт чектелет



беришет.
Жыйынтыгында ар бир каарман
ойлорун айтып, суроолорго жооп
беришет. НК-1

1. Карыя: «Бир тируу кишини «Интер
квмбвсвцвр, дубалыцар квчв НК-2 еью
берет» - дейт. Карыя эл арасында JL JLJLV Z -i

каража
эр журвк, эл учун жанын беруугв ты»
уулдар барбы женин билгиси
келди.
2. Мен и элдин керегине жара деп НК-3 аркылуу
«сени эл учун тврвдум, пайдац баалоо
тийсин» деп чоцойтподуцуз беле-
? деп айтат. Мен баланын ордунда
болсом, менда элим учун
жанымды аямак эмесмин.
3. Анткени, эне баласынын
акылдуу свзунв макул болду. Эр
журвк бала тарбиялаганьта квзу
жетти.
4. Эл ичинде акылман энелер, эр
журвк, мекенчил азаматтар
болев, чептин, дубалдын кереги НК-2
жвк. Баарыбыз Мекенди коргвого «Озун-
милдетуубуз. взу

баалоо»
IV-топ: Сурет тартуу, чыгармадагы
бир керунушун тартышат.



t
Ар бир топ билгендерин ватманга 
жазып, топтун лидерлери жактап 
айтып беришет.

Эс алдыруу 
муноту

«Эр жигит эл четинде ,жоо бетинде»- 
деген ырды аткарышат

Ырларды коркем айтып беришет.

6. Бышыктоо:

0з Ата-Мекенине кызмат кылган, эли- 
жерин коргогон эр азамат сакчылары 
женундв ырларды билесинерби?

Эр жигит эл четинде, жоо 
бетинде.
Эр жигиттин темирдей бек намысы. 
Душмандардан элин коргоп баарысын 
Ала-Тоонун менгусундей мелтиреп, 
Тунек алган журегумде намысы.

Чек арада аскер турат куну туну,
0 з  элине конгуп чымчып улушун.
Кез ирмебей чек арачы кайтарат,
Актап ыйык, эне сутун, умутун.

Чек арада турат аскер мылтык асынып, 
Журегунде намыс, ыйман катылган. 
Эли-жерин коргойт кун-тун 
душмандан,
Ата-баба мурас кылып калтырган.

Тынчтык каалайм улуу кыргыз элине, 
Сыймактанам кереметтуу жериме. 
Ушул сезду туу кылып бийик кармайм

Ар бир топтун атына жараша 
чыгармадагы ыймандуулук, 
адептуулук, ынтымактуулук жагы 
кайсыл жеринде берилгенин жана 
корсетулгенун айтышат.

1) Ыймандуу балдар: Ыймандуу 
жагын

2) Адептуу балдар: Адептуулук 
жагын

3) Ынтымактуу достор: 
Ынтымактуу жагын

НК-2

НК-3

ПКЗ
ПК4

Бири-
бирин
баалоо

0зун-
езу
баалоо



* Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. 4) внерлуу балдар: Макал- 
лакаптарды айтышат

7.
Жыйынтыктоо

Рефлекция

Баалоо

Мугалим жыйынтыктарды чыгарат. 
0зун-озу баалоо, топ ичинде баалоо, 
топтор тарабынан натыйжаларды 
керсетуу.

Ар бир топтун активдуулугун 
белгилеп, баалайт.
Мемелер -  иш пайдалуу, жемиштуу 
болду;
Гул — бардыгы ийгиликтуу, жаман 
эмес;
Жашыл жалбырак — бардыгын 
ийгиликтуу аткара алган жокмун, 
аракеттендим;
Сары жалбырак -  тапшырманы 
аткара албай койдум.

0здук баалоо, бири-бирин 
баалоонун натыйжаларын 
корсотушот.

Ар ир топко ватман берилет 
дарактын суроту бар.
Ар бйр окуучу топ ичинде даракка 
бекитишет 4 топтон жыйынтык 
чыгарылат.

НК-2

НК-3

ПКЗ

ПК4

ПК5

Ч ы га р м а -

ч ы л ы к

д ар а гы »

Т у с т у у

к а га зд а н

ж а с а л г а н

м в м в л в р ,

гул д в р ,

ж а ш ы л

са р ы

ж си гб ы р а

к

Уйге тапшырма
беруу

151-152 -  беттеги уламышты толук 
окуп, суроолорго жооп берип келуу. 
«Мен Мекенимди кантип коргойм?» - 
деген темада кыскача дил баян жазуу.

Тапшырманы белгилеп, кундолукке 
баа койдурат

ГЖ5


