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Кыргыз тилинде окутулуучу жалпы билим беруу мектеби учун 
20__-20__-окуу жылынын базистик окуу планы Билдируу

Бул календардык план Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана 
илим министрлиги тарабынан бекитилген базистик окуу планынын жана 

сунушталган окуу китептерини негизинде тузулду Окуу китептери:
Ш Аталышы Автору Сааты
1 Табияттаануу 5 класс Мамбетакунов и др. Жулласына 1 жолу, 34 

саат
1 Биология 6 класс VI. Субанова, М.М. Ботбаев 

Жамангулова Г. 
2018-г,

Жумасына 2 жолу, 68 
саат

2 Жаныбарлар 7 класс Токтосунов, К. Бейшебае 
Б. Мамытова. 2015г.

Жумасына 2 жолу, 68 
саат

3 Биология (Анатомия) 
8 класс

И<.3. Закиров, Ч.С. ДавлетоЕ Жумасына 2 жолу, 68 
саат

4 Биология 9 класс Доолоткелдиева, А.Т. 
Ахматова, Ч.С. Давлетова, 

Б.Б. Алымбаева

Жумасына 2 жолу, 68 
саат

5 Биология 10 класс Токтосунов. Рустембеков 
Б.Б. Алымбаева и др.

Жумасына 1 жолу, 34 
саат

6 Биология 11 класс Жумасына 1 жолу, 34 
саат
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Календардык-тематикалык план. 7-класс. Зоология, 
(жумасына 2-саат, жалпы 68-еаат)

№

Сабактын те?ласы

Са
ат

ы

Пл
ан

По 
Ф

ак
ту Сабактын жабдылышы Уй тапшыри

1 чейрек {8 саат)

Киришуу. Жаныбарязр дуйнасунв жалпы муназдомв

1 Киришуу. § 1- Жаныбарлар жвнунде 
жалпы маалымат

1 509 Презентация, окуу куралдары 
ж,б.

2 § 2. Биологиялык биргелештиктер, 
азыктык байлзныштар

1 ■7-.03 Сурштер» таблмцалзр

3 § 3. Жаныбарлардын классификациясы аоэ Жаныбар-н классифик-ы

4 Зоология илиминин енугуу этаптары т Кластер, схема

Бир клеткалуу жаныбарлар же женеквйлуулер дуйнечесу

5 § 4. Бир кяеткалуулардын сырткы, ички 
тузулушу, квбвйушу жана пнричилиги ш

Сурвгтвр, окуу китептери, 
Таблицалар ж.б.

6 § 5, Бир клеткалуу-н класстары, жалпы 
мунвздемесу

ш Кластер, схема, суреттер

7 S 6, Бир ттишщ-и жараптылыштагы 
жана адамдын тиричилигиндеги 

маэниси

КЩ
Презея-я, ожуу ш ш е р и , 

сурвттвр ж.б.

S Лзбораториялык иш 
Бир клеткалуу

tт Инфузория- 
Туфельканын модели,

жаныбар-лардын тузулуштврун 
еалыштыруу, взгвчвл-н ажыратуу 

Инфузория туфелька

микропре-
параттар

Кэп клеткалуу жаныбарлар дуйнечесу

Ичеги яттАящящ  тиби

9 § 7. Ичеги квндвйлуулврдун сырткы, 
ички тузулушу, квбвйушу 

жана тиричшшги.

ьло Гурвттер, таблицалар, окуу китептер 
пдакаттар, карта

ж,б.
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10 § 8. Ичеги кендейлуулврдун класстары, кел1- 
чыгышы жана мааниси

h'Jo Суреттер, окуу китептери, 
плакаттар, карта 

ж.б.

Жалпак, жумуру, муунак курттар тиби

Жалпак курттар тиби

11 Курттаргэ жалпы мунездеме, Алзрдын кели 
чыгышымын тзрьисы. Алар менен курешуу ю .ю

:уреттер, таблицалзр, окуу китептер 
плакаттар, карта 

ж.б.

12 § 9. Жалпак курттардын сырткы, ички 
тузулушу, квбвйушу жана тиричилиги

UJo
Жалпак курттардын тузулушу, 

таблица ж.б. суреттер

13 § 10. Жалпак курттардын негизги класстарь 
жана алардын келип чыгышы

/ввт-

И ю
Кластер, схема, логикалык сурооло*

Жумуру курттар тиби

14 § 11. Нематоддор, же анык жумуру курттар 
^яассынын екулу, киши аскаридасы (кишинь

КЫЗЫЛ

курту)
йю

:урегтер, таблицалар, окуу китептер 
плакаттар, карта 

ж.б.

15 § 12. Жумуру курттар —есумдук менен 
жаныбарлардын жана кишинин мителери. 

Алар менен курешуу
Шю

Логикалык суроолор, тапшырмала?

Муунак курттар тиби

16 § 13. Сшлжандын сырткы, ички тузулушу 
кебейушу, тиричилиги Шо

>•

Муунак курттар тибинив 
суреггеру, 

класстары, схема, кластер ж.б.
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17 § 14. Муунак курттардын класстарга 
бблунушу, келип чыгышы, кебейушу, 

мааниси

У
Муунак курттардын класстарга 

белунушу, сурвгтер

18 Лабораториялык иш
"Свелжандын сырткы тузулушу 

жзна кыймыл аракети"

Свелжан ж.б. 
лабораториялык жабдыктар

2-чейрек

Моллюскалар, же нсумшзн денедудаар тиби

1 Моллюскаларга жалпы мунездемб
м

Моллюскалар, окуу китептери

2 § 15. Моллюскаларн сырткы жана ички 
тузулушу,. тиричилиги

( Моллюскалар, алардын 
сурвгтвру Ж.б.

3 § 16. Моллюскадын негизги клзсстары 
жана алардын мааниси

Моллюска-н рановиналарь! 
ж.б. препзраттар

4 Лабораториялык иш
"Моллюскалардын ички, сырткы 

тузулушу, раковинзларын изилдее"

%(М Моллюскалардын ички, сырткы 
тузулушу, 

раковиналары» таблицалар

Муунак буттуулар тиби
5 § 17. Муунзк буттуулардын сырткы жана 

ички тузулушу, кебейушу, тиричилиги ш / Сурвгтер, таблицалар, окуу 
китептери, плзкаттзр

Рак сымаядар классы
6 § 18. Рак сымалдардын сырткы жана 

ички тузулушу, квбвйушу, тиричилиги

.

Ш/ Сурвгтер, таблицалар, 
окуу китептери, плакаттар, карта

Жергемущ еьшаядар классы
7 § 19. Жвргвмуш сымалдар классы, 

сырткы, ички тузулушу, квбвйушу 
жанатиричилиги

bo.ff Сурвгтер, таблицалар, окуу 1 
китептери, плакаттар, карта j
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8 Лабораториялык
иш

"Муунак курттардын жана жергемуш 
сымалдардын кеп турдуулугу"

Ж ̂
Муунак курттар жана жергемуш 

сымалдар, 
суреттер, кластер 

ж.б.

Мриу река сымзлдар же адты буттуулзр классы
Э S 20. Нукурена шмаядардын ички жана 

сырткы тузулушу, квбейушу, тиричилиги £ 0
Рактар, жвргвадуш-р жана курт- 

кумурска- 
дын коллекция- 

ры, кинофильм суреттер, таблицалг
ж.б.

10 § 21. Кумурска сымалдар-н же алты 
бутуулардын негизги туркумдеру жана 

алардын шааниси

Квбвйуу, врчуу жана екулдеру 
боюнча 

тустуу схешалар, таблицалар

11 Курт кумурскаяардын заданий 
всуаддуктергв жанз здзмдзрга тийгизген 

таасири

ш Суреттер, таблицалар, схемалар

12 Лабораториялык иш Май кокузунун 
шртны тузулушу, "Суудапй тирнчияик*', 

"Токой биоценозу"

im Май коь^зунун сырткы тузулушу 
ж.б.

13 Энскурст  
"Суудагы таричилик", 

“Токой биоценозу” 
ж.б. етулген тема-р

на Чарбэлык иштерге байкоо жургузу

боюнча кблмв, токой ж.б, байкоо

Хордалуулар тибине жалпы мунездеме

Баш сеексуздор типчеси

14 § 22. Ланцетникган сырткы жана ички 
тузулушу, квбейушу, тиричилиги и Таблицалар, окуу китептери, плакатта

15 § 23. Челдуудар же личинка 
хордалуулар типчеси. 

Омурткалуулар же баш севктуулер 
типчеси

(шм

1 ■

Окуу китептери суреттер 
схемалар 

Темага байланыштуу таблицалар ж.б
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16 Кайталоо Тесттер

Hi чейрек

1 § 24. Тегерек ооздуулар классына жалпы 
мунездеме 4W

Тегерек ооздуулар, кластер

2 i 25. Балыктар чоц классына жалпы мунезде 1Ш Балыктар-н сурегу.

3 § 26. Балыктардын систематикалык топтор
т

Баяык-дын нт  турдуулугу боюячз 
кинофильм, тустуу таблицалар

4 №
Лабораториялык иш. "Балыктардын сырткъ 

ички тузулушун уйренуу”

т
Балыктардын сырткы» ички 

тузулушу, 
таблица, суреттер

5 № 6.
Лабораториялык мш "Суудз жзшоочулзр" т

Лаборзтория-к жабдыктар ж.б.

Жерде суудэ жашоочулар классы

6 § 27. Жерде суудэ жашаочулардын ko.o-f1
■

Суреттер, Кластер

сырткы, ички тузулушу, квбвйушу Кыргызстандын картасы ж.б.

7 §28,
Кыргызстандагы жерде-сууда жашоочулард 

кэп турдуулугу
ш

Кыргызстандын картасы ж.б.

Сойлоп журуучуявр классы
8 § 29. Сойлоп журуучулердун сырткы 

жана ички тузулушу, 
квбвйушу, тиричилиги

Ь.о&
Сойлоп журуучулвдун 

сырткы тузулушу 
б-ча суреттер, схемалзр

9 § 30. Сойлоп журуучулердун квп 
турдуулугу т

Сойлоп журуучулвр

10 § 31. Кзнаттуулардын сырткы жана ички 
тузулушу, квбвйушу, тиричилиги ш

Кзнатгуу-н моделдери, 
катырылган кеби, суреттер, уялары

ж.б.

11 № 7. Лаборатория-к иш. "Канаттуулардьн 
тузулушу"

Кзнаттуулардын тузулушу

12 § 32, Канаттуу-Дын квбвйушу ж/а врчушу

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

к
.

Канаттуу-н квп турдуулугу ж.б. 
чзгылдыргзн суреттер ж.б.
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13 № 8. Лаборатория-к иш . "Канаттуунун 
скелетинин тузулушу"

UXH Канаттуунун скелетинин тузулушу

Канаттуулар классы

14 § 33. Азыркы кездеги канаттуу-дын чонтоптс 
ж/а туркум-ру im Презентация суреттер, кластер, 

схема ж.б.

15 § 34, Кыр тештуулер чонтуркуму 1оЗ
16 Экскурсия Окуу куралдары

"Канаттууларга 
байкоо жургузуу”

17 § 35. Бзкма канэгпуулар, мааниси, 
келип чыгышы жана аларды коргоо

т т Презентация суреттер, кластер, 
схема уй канаттулар парода-ры

18 Практжстын иш
Ш  канэттуу, уй мчмвде еоур-у майда сайроочу 

куштарды багуу, кебейтуу

(5.о5 Окуу куралдары 
ж.6.

Hi чейрек
Сут эмуучулар классы

1 § 36. Сут эмуучулердун сырткы жана 
ички тузулушу №

Презентация суреттер, окуу китептери

2 § 37. Сут эмуучулердун квбейушу 
жана ерчушу ь.о*

Сут эмуучулвр 
ж.б.

3 Лабораториялык иш "Сут эмуучулердун сыртк 
тузулушун, органдар системасын, скелетин 

уйренуу жолун шдештуруу"

40.0*
Лаборатория-к жабдыктар, 
скелет жана ички органдар 

тартылган сурвгтаблицзлзр

4 § 38. Жумуртка туучулар жана 
баштыкчалуулар классчалары Ц0>!

Презентация суреттер, кластер, 
схема ж.б.

5 § 39. Нвптуулер же тоццуулар классчасы
П -Oh Презентация суреттер, кластер, 

схема ж.б.

6 § 40. Бакма сут эмуучулердун мааниси, 
келип чыгышы жана аларды коргоо. т

Бакма сут эмуучулердун суреттеру, 
Кластер, схема конспект 

дептерлери ж.б.
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7 Экскурсия "Бардык омурткалуу-дын 
тузулушун бирибирине салыштыруу. 

Майда териси баалуу сут змуучулерду 
багууну уйретуу "

1 Окуу куралдары
ж.б.

Жаныбарлар дуйнесунун эволюциясы
8 § 41. Жаныбарлар дуйнесунун эрчушу 1 Сурвттвр, окуу китептери

Экология
9 § 42. Организм жзна чейре. 

Жаратылышты коргоо
Зо5 Презентация сурвттер, кластер, 

схема ж.б.

10 Прэктикалык иш "Адамдардын жаныбарлар 
тийгазгек тазсирм" lo s Окуу куралдары 

ж.б.

11 Экскурсия "жаныбарлардын 
биоценоздун башка компоненттери 

тенен ез ара бзйланышын 
окуп уйренуу"

Ш
Окуу куралдары, жумушчу дептер, 

окуу китептери 
ж.б.

12 Жаныбарлардын аймактар боюнча таралыш 
Миграция

iS.o i Презентация сурвттвр, кластер, схема ж.

13 § 43. Кыргызстандын 
Кызыл китеби. Законы КР "Айлана 

чейренуу коргоо"

Ш
Презентация сурвттвр, кластер, схема ж.

14 Ада?»*, исзшоосуидэ жаныбарлардын 
мааниси

Презентация сурегтер» кластер, схема ж.

15 Кайталоо Суроолор

16 Жьшдык кайталоо Тестгер
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