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ИШЕНАЛИЕВА Чо л пон, Чуй облусунун Сокулук районуидагы №1 М.В. Фрунзе 
атындагы лицей - орто мектебинин кыргыз тили, адабияты мугалими

Тамгалар Манастан кеп салышат
Сабактын максаты: 1. Манастын ким 

экенин тушунушет, жалпылап маалымат 
алышат:

2. Манас атабыздын бабаларын, ур- 
пактарын, энелерин емурлук жарын, чо- 
ролорун билишет, жана керкем айтуу 
жвндемдерун естурушет, диалог, монолог 
айтууга уйренушет.

3. 0 з  мекенин суйууге, каада-салт, урп- 
адат, нарк-насилдерин унутпоого тарбия- 
ланышат.

Сабактын тиби: Практикалык иштее. 
Сабактын ыкмасы: Проблемалуу жана 

изилдвечулук усул ыкмалары.
Сабактын жабдылыш ы: «Манас» эпо- 

сундагы каармандардын суреттеру, атай- 
ын стенддер Алфавит, ТСО ж.б.'

Колдонулган адабияттар: А.Оморовдун 
«Айкел Манастын тубелук жолу» китеби,
А.Казиев - «Манас Алипеси».

Сабактын журушу Саламдашуу: 
Кыргызда кумуш кемери 
Кыргызда свздун чебери 
Кыргыздын салтын жоготпой 
Кыргызча сапам берепи.
Мугалим:
-Балдар, бугунку класстык саатыбыз- 

дын темасы:
«Манастан тамгалар кеп салышат». 
-Манас ким?
- Манас кыргыз элинин улуу батыры, 

коргоочусу, сактоочусу.
-«Манас» эпосу кыргыз элине бабалар- 

дан калган улуу мурас .
Виз «Манас» эпосунан кыргыздардын 

урп-адат, каада -  салт, нарк насилдерин 
уйрене алабыз.

Манас -Мурас кандай уйкаш угулат. Ма
нас - Мурас кыргыздын ичкен суусу, мел 
булагы. «Манас келемуне ченем жок ,алты 
ай айтса тугенгус чыгарма, ал кыргыздын 
зор байлыгы.

«Манас» эпосунун негизги езек окуяла- 
ры:

1. Манастын терелушу, бала чагы.
2. Манастын алгачкы эрдиктери жана 

жортуулдары.
3. Манастын Таласка келип элин табы- 

шы, хан шайланышы.
4. Манастын Каныкейге уйленушу.
5. Кекотейдун ашы.
6. Чоц казат, квзкамандардын каршы чы- 

гышы.
7. Улуу Бээжинге чабуул.
8. Манастын набыт болушу.
- Балдар, жогоруда айтылган «Ма

нас» эпосу жана «Семетей», «Сейтек» 
белумдеру менен 8-класста кенири тааны- 
шабыз.

Ал эми азыр «Манас» эпосун уйрвнуугв 
чыйыр жол салабыз.

1. Мекенчилик ата-салты башынан 
Мекенчил бол, кичинекей жашыцдан 
Уулу наркты урматтай бил, сыйлай

бил
Бул зор деелет сан байлыкка татыган
2.Тарых менен тагдырды кессен болот, 
Тарых менен ташты да эссен болот 
Тарыхсыз калк, таптакыр тамырсыз калк 
Тарыхсыз калк жер менен жексен болот.
1. Тапшырма
«Манас» атанын бабалары:
1 Атасы - Жакып хан
2 Чоц атасы - Орозду хан
3 Бабасы - Ногой хан
4 Бубасы - Тебей хан
5 Кубасы - Бобур хан
6 Жотосу - 0гуз хан
7 Жетеси - Карахан 
«Манас» атанын урпактары:

1. Семетей - баласы
2. Сейтек - небереси
3. Кенен - чебересу
4. Сейит - чыбырасы
5. Алымсарык - кыбырасы
6. Кулансарык - кыймылдасы
7. Сомбилек - кынылдасы 
Энелер:
Чыйырды, Бакдевлет. 
вм урлук жары:
Караберк, Акылай, Каныкей 
Чоролору:
Алмамбет, Ырамандын ырчы уулу, Ажы- 

бай, Музбурчак, Тазбаймат, Буудайык, 
Жайсан ырчы, Сыргак, Чубак.ж.б. 

Акылчысы: Бакай 
Кёнешчиси: Кошой 
-Азаматсыцар, балдар!
2-тапшырма:
«Манастан тамгалар кеп салышат»
Эми биз кезекти тамгаларга берсек.
A. Айкел Манас кабылан 
Атандын жайын сурасац 
Алды жагын карасац 
Арстан шердин суру бар 
Арт жагынан карасац 
Алты мич эрдин кучу бар 
Б. Бабац Бакай кеп айтты 
Балдарым уккун дел айтты 
Белунбе, кыргыз бвлунбе 
Белунуп кетти кыргыз деп 
Бвлвк элге кеп кетет.
B. Ван -тоо  деген жер экен 
Ван- суу деген эл экен 
Ван-суу элдин башчысы 
Ванхо тере баш болуп 
Багындык деп Манаска 
Вай-вайлашкан кези экен
Г. Гулдеген Талас жер экен 
Гул орногон кези экен 
Гулбадана тон кийген 
Гулсары тулпар ат минген 
Гулчоро бала шер экен 
Гулгун курак кези экен 
Д. Даанышман Кошой абакек 
Дее Жолойго барды дейт 
Далыдан апчып алды дейт 
Дегей чалма чалды дейт 
Деегурсуген донузду 
Далысынан салды дейт.
Э. Эламандын эркеси 
Эр -Теш туктун экен кенжеси 
эки ийнинин ортосу 
эки кулач эр экен 
эчен журуп кыйноодо 
элге келген кези экен.
Ж. Жаа тарткычтан Жамгырчы 
Жети жуз жоокер алыптыр 
Жер жайнаган душмандын 
Жолун тосуп калыптыр 
Жетик баатыр Жамгырчы 
Жети кун уруш салыптыр
3. Зобололуу Алмамбет 
Зоодой тулпар миниптир 
Зоо чопкусун кийиптир 
Зулпукор белге илиптир 
Заар бетине айланып 
Зыргытып жоого тийиптир.
И. Ийиндеги ак келте 
Ийнинен Манас алганы 
Ит елбестун талаага 
Имерип кезду салганы 
Ишимди Кудай колдо деп 
Имерип тиктеп калганы.
Й. Аргын хандан Ажыбай 
Айлакер кыйын эр экен

Андай мындай дегиче 
Айжац - Жукдай кытайды 
Бакай, Кошой алдына 
Байлап келген кези экен 
К. Катагандын кан Кошой 
Калктан чыккан алп Кошой 
Кулаалы таптап куш кылган 
Курама жыйнап журт кылган 
Касиеттуу жан экен 
Карып калган чагы экен.
Л. Лабнор деген кал бар экен 
Лоб дайра деген жер бар экен 
Леп этип соккон жели жок 
Лапылдап ысык челу жок 
Лаамасына сыйынган 
Лелу деген эл экен 
М. Музбурчак баштап карысы 
Мин деген коцшу барысы 
Манастап уран чакырып 
Манас деп баары бакырып 
Мына ошондо кыргыздар 
Манжуну кирди жапырып 
Н. Нойгуттардын Айбалта 
Намыска туулган эр экен 
Нарбууданга камчы уруп 
Нойгуттап уран чакырып 
Нескарадай калмакка 
Найза сунду качырып 
О. Ошондо Ал'мац караса 
Оргуп оргуп чац чыгат 
Оргуган чандын ичинде 
Олбуй-солбуй камчы уруп 
Он-тетири тилинип 
Ойронун Чубак келатат.
0 . ©рттенуп ичи чок болду 
вкунуп Манас кеп айтат 
взден чыккан жат жаман 
Озектен чыккан ерт жаман 
©чугушкен душмандан 
взунден чыккан кас жаман 
П. Перизаада Каныкей 
Пендеден артык жан экен 
Пахтадай дили ак экен 
Пейли тунук жан экен 
Падыша атац Манаска 
Пайдасы артык жан экен 
Р. Рапыс тондон кийишти 
Ыраазы болуп женеке 
Ырахмат айтып кырк чоро 
Кыргын баштап карысы 

, Кырк чоронун баарысы 
Кырк тулпарга миништи 
Т. Тере Манас баатырдан 
Телгечу Кара Телегу 
Топ таштарын жайды дейт 
Телге тартып калды дейт 
Y. Урбу деген эр экен 
Урустемдей шер экен 
Уч жузден ашык калмакка 
Уч куну журду алышып 
Узенгуден бут тайбай 
Устекке босток сайышып.
X. Хандын ханы Эсенхан 
Хаухар кийип башына 
Хандарын алып кашына 
Кол куушуруп туруптур 
Хан Манастын алдына 
Ш. Шер Манастын чоросу 
Шууту баатыр жолдошу 
Шай колдогон шер экен 
Шапылдаган эр экен 
Шарпкула тулпар аты бар 
Шамалдай учат жаныбар.
Ы. Ырамандын Ырчы уулу 
Ырчынын экен булбулу 
Ырын уккан жыргаган 
Ырчыдан мындай чыкпаган 
Ыраак жолдо кырк чоро 
Ыраазы болуп тындаган. 
Сабакты жыйынтыктоо:

£
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ИШЕНАЛИЕВА Чолпон, Сокулук району, №1 -  Фрунзе мектеп-лицейи,
§ кыргыз тили жана адабияты мугалими

|[ миц жыл жашадым» аттуу адабий - 
музыкалык композиция

Сабактын максаты:
Билим беруучулук:
Т.Сыдыкбековдун емур баяны, чыгар- 

мачылыгы, сыйлыктары женунде кечири 
тушунук алышат.

Эркундвтуучулук:
Т.Сыдыкбековдун чыгармаларын 

керкем, образдуу айтууга уйренушет. 
Тарбия беруучулук:
Т.Сыдыкбековдун чыгармалары аркы- 

луу езубуздун нукура эне тилибизди урмат- 
тоого, суйууге тарбияланышат.

Сабактын жабдылышы: Тугелбай
Сыдыкбековдун суреттеру, рефераттар, 
дубалгазета, буклеттер, адабий китептер, 
«Мен мин жыл жашадым», «Белес-белес» 
китептери.

(Тугелбай Сыдыкбековдун емур баяны, 
чыгармачылыгы, сыйлыктары женундв 
доклад окулат).

Алып баруучу: Тугелбай Сыдыкбе
ковдун чыгармалары бугунку кунде кыргыз 
адабияты предметинин окуу программасы- 
на киргизилип, жалпы билим беруучу орто 
мектептерде окутулуп жатат.

Мисалы: «Тоо балдары» - кыргыз 
балдар адабиятындагы жаладан жалгыз 
роман. Ал чыгарма 1953 -  жылы жарык 
керген. Анда турмуш, балдарды окутууда- 
гы бала менен эне-атанын, уй -  буле менен 
мугалимдин, эски менен жацыньГн ортосун- 
дагы байланыштар, карама-каршылыктар 
кецири сурэттелген.

Чыгарманын башкы каармандары - 
Аскар, Динар. Алар уй -  буледе жакшы 
тарбия алып, мектепте зц жакшы окушат. 
Аскар илимпоз болууга дилгир. Динар 
езунче бардык жагынан кыйын кыз, а тугул 
чоц энесине дагы уйретул коет. Ошол эле 
учурда Орусбек деген тентек баланын об
разы бар. Анын атасы Соке абышка кулку 
келтирээрлик. Балдарды окуткусу келбейт, 
бала эскиче эле таяк кармап мал бакса дел 
ойлойт. Чыгармадагы образдардын бири -  
Сабыр сыяктуу мугалимдердин иш аракет- 
тери менен Соке абышка менен Орусбек- 
тер онжолго тушуп, булардын «Курлулдек» 
айылына жаны мектеп салышат, меме 
тоюн тойлошот.

Бул чыгарма орус тили аркылуу 
кептеген чет тилтерге которулган.

1-Апып баруучу:
Чачылганды жыйнаган,
Узулгенду улаган...
Атсыздарга am берген,
Тонсуздарга тон берген.
Калк атасы Айквлдун 
Тупку атасы Каракан 
Калын кыргыз кэп уруу 
Ошол -  Каракандан тараган, - дел 

Т.Сыдыкбековдун да жазганы бар. 
Демек, ошол Манастын урпактары 
Т.Сыдыкбековдун 100 жылдык мааареке- 
сине конокко келишкен. Анда эмесе манас- 
чыларга кезек берели.

Манасчылар: Залкар, Тина, Илгис, 
Нурсултан, Арген, Кайрат манас айтышат.

Алып баруучу: Т.Сыдыкбековдун 
жаратылыш, жан-жаныбарлар женунде 
«Кек Серек» ацгемесиндеги карышкыр- 
лардын турмушунун адамдардын кунумдук 
тириличилипи менен керкем параллелде 
керсетулушу, суреткердин карышкырлар- 
дын образын керсетуудегу байкоолору 
жана философиялык жыйынтыктары, де- 
талдар менен иштеедегу Т.Сыдыкбековдун

чеберчилиги, жан багуу, жашоо учун 
курештегу жеништер жана жецилиштер, 
берулердун табияттын бир мучесу катары 
керсетулушу, адамдын гумандуулугу, чы
гармадагы шарттуулук ыкмасы, жаныбар- 
лардын ой жугуртуулеру, кыялдануулары 
езгече суреттелген.

6-класстын окуучусу «Кек серек» 
акгемесинен керкем айтып берет.

1. Алып баруучу: Уч буроо, жалгыз 
тээк

Уч кыл комуз чертилбейт, 
кууге келбейт чебер колсуз, - дегендей 
Т. Сыдыкбековдун 100 жылдык маа- 

ракесине комузчулар да келишкен. Азыр 
алардын аткаруусунда «Кербезим», «Ай 
чыкты» куулеру ойнолот.

Алып баруучу: Т.Сыдыкбеков «Кулку 
-  емур ачкычы» деп келген Жоошбай, 
Кекетай, Куйручук женунде угуп -  билген- 
дерин, кергендерун топтоштуруп, керкем 
сездун кучу менен шекеттеп аларды чыгар- 
мага айландырды. Жазуучунун сез кудуре- 
ти менен калайыкка таанымал тарыхый ин- 
сандардын кайталангыс, ажайып бейнеси 
ачылат.

- Ал эми 7-класста «Акылман куудул» 
повестинин узундулерундегу Куйручуктун 
куудулдугу ар кыл окуяларда керсетулул, 
каармандын башкы салаттары -  чынчыл- 
дыгы, тапкычтыгы, бей-бечара карып- 
тарга кез салгандыгы, ач кездукту, эки 
жуздуулукту ашкерелеши баяндалып, эл- 
дик салт -  санаа, урл -  адаттар керсетулет.

Алып баруучу: Эмесе урматтуу конок- 
тор, 7-класстын окуучулары «Жоошбай» 
жана «Акылман куудул» женунде керкем 
айтып беришет.

Т.Сыдыкбековдун романдары кыргыз 
лрозасын жаны тепкичке кетерду. "Кек аса- 
ба» романы - кыргыздын байыркы турму- 
шун керкем суреттейт.

1. Алып баруучу; Анда эмесе урмат
туу керуучулер, “Кек асаба" романынан 
Арстандардын жарышы. Жибек тон кийген 
ырчылар тандан кечке жорго бездирип ка
лайыкка жар салдырышынан угалы.

Ушул жылы кузундв,
Квгултур тоонун тузундв.
Ажо ата башында,
Куттуу конок сан келди,
Таттуу ашы оозунда.
Уч кун тек жатышат.
Урмат сыйга батышат.
Твртунчу куну чоц эрмек,
Жебе кезеп, жаа атмай,
Сурнай, жезнай куу тартмай,
Балбан курвш, тал чабыш,
Эр оодарыш, тев жарыш  
Эгуз курвш, жве жарыш.

Эки-экиден эр сайыш.
Булар болот уч куну.
Жетинчи куну зрмекке,
Эзелки баба салтында 
Кызык кумар жалпыца.
Арстандардын жарышы  
Аюу балбан курвшу,
О, киши эрен жыланач.
Кызыл камчы чабышы,
Две - жиндердин кагышы.
Ач бврунун кабышы 
Кочкор, теке сузушу,
Айгыр буура алышы.
Булар болот уч куну.
Андан кийин эркекче •
Салт оюну башталат.

;
JS

Салттын башы байыркы 
Ат оюну башталат,
Бири улан, бири кыз,
Бири душман, бири ез.

Эки тарап эрегиш,
Чаап баратып эр эниш 
Чаап баратып эр сайыш.
Чаап бараткан аттардын 
Кулагында ойногон 
Улан кызды квребуз!
Кунан жарыш, жорго айдаш.
Аягында am чабыш,
Кызык болуп уч куну.
О улуу, кичик эшитин!
Куттуу конок эшитин!
Таттуу ашы оозунда 
Мунсуз, буксуз отурат,
Баба айткан аманат- 
Улуу свзун эшитиц!
Кунгурвнв ойлонуп,
Кыялды тербеп толгонуп,
Кыяк, комуз эшитиц!
Ошондо эки он куну втмвкчу,
Аш адагы жетмекчи 
Ажо атанын арбагы- 
Баарыга болоор ыраазы!
Оо, ашка келген калайык,
Калайыкта ыйык кут!
Кыз беришип, кыз алып,
От алышып, от жагып,
Таттуу ашы оозунда 
Урмат сыйы квцулундв 
О, кут коноктор, Кун менен 
Уйунуздв ойноп кулуцдвр.
Атам кыргыз журтунун- 
Айгыр буура алышы.
Алмаз: Арстан жарышы кайтпас каар- 

мандыкты эске салды. Кишилер бир чети 
байыркы эрдикке сыймыктанышты, куба- 
нышты. Бир чети ушул сонун меерей азыр 
унутулуп баратканына екунушту.

Мугалимдин сезу: Тугелбай Сыдыкбе- 
ков - сездун чыныгы маанисиндеги тугенгус 
кенч, соолугус булак. Ал «мен 1000 жыл 
жашадым» деп айтчу экен.

«Мен миц жыл жашадым» дегеникиздин 
сыры эмнеде? - деген суроого жазуучу:

- Бир нерсени тактап алуубуз керек. 
Жаратылыштын бардык башка жандыкта- 
рынан айырмалуу адам баласынын емур 
елчему еткен кун, ичилген аш менен эмес, 
етелген милдет, аткарган иштер менен 
елченгену жен.

Ошондо туура, адам атына татыктуу 
чен -  елчем болмок. Ал эми ушул ычгайдан 
ала турган болсок, менин мин жыл жашага- 
нымдын сыры ушунда.

Жен эле жыл эсебинде мен уч, азыркы 
менен терт доор, мезгилди башыман ке- 
чирдим. Он экинчи жылы терелгем. Андан 
он жетинчи жылга чейинки мезгил езунче 
доор эле. Уркун дегендин езу эле эмне? 
Анан колхоздоштуруу дегенди кердум, Улуу 
Ата Мекендик уруштун кундерун кердум, 
калыбына келтируу учун жылдарын баштан 
кечирип, социализмди куруп салдык деген 
мадырайынкы маанай тааныш мага, анан 
ушунун баары жетимиш жылдан кийин улп 
эткен желге учуп азыркы учурга тушуктук. 
Эгер он алтынчы жылга чейинки ата ба- 
бабыз жашап кеткен эки миндей жылды 
алсак, анда кийинки ирмеми кылымга тете 
мезгилдерди кошсок, ырас эле мин жыл жа- 
шаган болом.

Yii тапшырма: Уйден «Мин жыл жа- 
шаган жазуучу» деген темада эссе жазып 
келуу
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Г Сахпа^Мак\
ИШЕНАЛИЕВА Чолпон, Сокулук району, №1 Фрунзе мектсп-лицениннн

■Ш.

Максаты: 1. Окуучулар А. демонов 
женунде кецири тушунук алышат.

2. Окуучулар акындык ырларын квркем 
айтуу менен суйлвв кебин встурушвт.

3. Окуучулар акындын ырлары аркы- 
луу вз мекенин суйуугв, боорукердикке 
тарбияланышат.

Сабактын формасы: Сахна-сабак. 
Сабактын тиби: 0 з  билимин практика- 

да пайдалануу сабагы.
Сабактын жабдылышы: Келдун

керунушу.
Сабак аралык байланыш: Адабият, 

музыка.
Сабактын журушу: Доклад окуу.
Алыкул Осмонов 1915-жылы азыркы Ка

линин районундагы (Кара-Балтадагы) Кап
тал -  Арык деген айылда туулган.

Алыкул Осмоновдун жолу татаал да, оор 
да болду десек болот,

Жарытылуу кийимге, курсагы тое тамак- 
ка жетпей, суукта калган кундерунде кургак 
учук оорусу жабышат. Токмоктогу балдар 
уйуне кабыл алынып, алгач ирет мээримдуу 
адамдардын жылуу сезун укту, Андагы тар- 
биячысы Грунья Савельевнага кийин эр 
жеткен курагында:

.. .Алые кеттим, 
бармын, 
влууэмесмин 
Мен барбасмын,
Сен да мага келбессиц,
Жан боорумдай 
Квцулумдв кез жашыц,
Ата-энемден кез 
Жаш квргвн эмесмин 
- деп ырын арнаган эмеспи.
Балдар уйунен сон ал ошол кездеги не- 

гизги окуу жайы болгон педтехникумдан 
билим алды. Айдай Жигиталиевага болгон 
суйуусу жолдуу болгон жок. Кыз ата-эне- 
синин сезунен чыгалбай, айылдаш жигит- 
ке турмушка чыгыл, теретген каза болду. 
Алыкул т е н т у ш у н у н  карындашы, Москвада 
театралдык институтту бутуп келген Зей- 
нелке уйленуп, турмуш жолун баштоого 
умтулду. Кызы Жыпар бир айга толбой 
жатып чарчап, акын терец кайгыга батты. 
Жары чыгыштык кылып, анын турмушунун 
«Жалгыздык» деген оор келкиси баштал- 
ды. Акындын алдында бут емур -  тагдырын 
ырга байлал, аны менен кекурек куйутун, 
арманкейун басып, уулуп бара жаткан жаз- 
мышы келгенче иштеп калуудан башка жол 
калган жок.

Акындын мына ушундай жолунда атак- 
туу грузин элинин акыны Шота Руставели- 
нин «Жолборстерисинжамынган батырын» 
которуу чоц мектеп болду. Муну менен акын 
чыныгы поэзиянын кандай болорун бил- 
ди. Нукура керкем чыгармалардын мыкты 
улгулеру менен кенен кесир таанышты. 
Аны менен чектелбей, аны чонсуйменчулук 
менен кыргыз тилине которду. Бул котормо
-  кыргыз тилиндеги эркин котормолордун
ЭНМЫ КТЫСЫ...

Анда эмесе Алыкулдун чыгармачылык 
емур жолуна кецулукуздерду бурабыз.

Ыр: «Кыргызстан», (магнитофондон 
угулат)

Алыкул: (Бир белмеде жалгыз ыр жа- 
зып отурат, ацгыча туруп ары-бери ба
сып, жээнин чакырат).

Болот, Болот!
Болот машинанды от алдырчы. Кептен 

бери келге бара элекмин, келду аябай са- 
гындым.

(Кешегенун артында келдун кврунушу) 
(кешеге ачылат).

Келге келди.

ыргьв гили -ли nil i ы муга.

п л ы к у л п у н  й а й Б и й  й ш м ы
гя т -т а — >;•■■■<»> --------------------------------------г-т-г---------   ;

Алыкул: Ысык-квл кээде тынч да, кээ- 
де толкун,

Толкуса толкунуна мен ортокмун. 
Турмушта кандай жолдош кутсем 

дагы,
Бир сырдуу сендей жолдош куткен жок- 

мун.
(Уландысы бар).
(Алыкул келдун жзэгинде ары-бери ба

сып турат.)
Толкундар: «Мен квлуме келгенде».
1. Окуучу: «Кыргыз калу»
Ысык-Кел -  кыргыз кел кылкылдаган, 
Кыз-келин кылаасында шыцкылдаган. 
Кылымдар колдон тушкен маржам бо-

луп,
Кврунбвй терецинде жылтылдаган.
2. Окуучу: «Квлуме»
Квргвн сайын керквмдугуц жацырган. 
Квцулум тойбойт керуп етпей 

жанындан.
Кез жетпеген кектугуцдун устунде 
Квбуктенген толкунуцду сагынам. 
Алыкул: (кайра ордуна келип, ыр жазып 

отурат).
Толкундар: «Балалык».
Жарык керуп кез ачканы ойгонуп,
Виз турмуштун таш жолдорун бойло- 

дук.
Чарчоо тартып, аз эс ала калганда: 
Сагынычтуу жылуу сезим ойгонуп. 
Окуучу: (кирет) Алыкулдун балалык 

чагы чагылдырылат. Бир, эки, уч буту- 
бузга куч. Бир, эки, уч бутубузга куч -  деп 
сахнаны айланып чыгып кетет.

(Гоунья Савельевна кирет)
Грунья Савельевна: Алыкул, оо, Алы

кул кеттинби?
Алыкул: Ооба, кетип жатам.
Гоунья Савельевна: Жакшы бар! Жолун 

ачылсын!
Бактылуу бол! (Алыкул кетет) 
Толкундар: «Гоунья Савельевнага». 
Окуучунун аткаруусунда: «Атажурт». 
Жылуу кийин жолуц кыйып ушурсуц,
Кыш да катуу... бороон уулуп, кар 

уруп...
Суугуцду вз мойнума алайып,
Жол каайын, токтой турчу, Ата Журт! 
Тундер жаман... кырсык салып кетпе- 

син,
Наалат келип am тизгинин шарт бу- 

руп...
Аза6ыцды вз мойнума алайын,
Из карайын, токтой турчу, АтаОЖурт! 
Жазда башка... Жел тийбесин абайла, 
Кепке турбас, мобул турган сур булут. 
Бут дартьщды вз мойнума алайын,
Сен ооруба, мен ооруюн, Ата-Журт! 
Айдайдын келиши 
Айдай: Алыкул!... Алыкул!... Алыкул!... 
Алыкул: Ой, Айдай келип калды ок- 

шойт. (Ацгыча Айдай келет).
Айдай: Сен мага бугун ырларыцдан 

окуп берем дебедиц беле?! (экев кол кар- 
машып ойношот).

Окуучу: «Мен кыргыздын акыны».
Ким берсе да жакшы берген бактымды, 
Ким койсо да жаман койгон атымды, 
Ушакчыдан не кылам деп сурасам,
- Баш тыйынга мага cam дейт 

данкыцды!
Сатам!
Алсын!
Кайдан билсин баркымы?
Чайга салып жутар кезде:
Заар тилин куйкалачу
Мен кыргыздын акыны! (Уландысы бар)
Толкундар: «Суйуу жана мен».
Суйуу эмне? Суттвй таза колукту!

Ансыз анан алтын емур толукпу? 
Ошондуктан эц биринчи жаш суйуу 
Бермет, жакут, каухар кийип жолукту.

Кучактадым, ептум, кыстым боорума, 
Бул турмушта влгвнче бир болууга 
Бирок, суйуу эц жалганчы нерсе жен, 
Кош деди да от карматты колума. 

(Уландысы бар.)
1. Окуучунун аткаруусунда: «Отуз 

жаш».
Ырас емур кандай кыска, кандай аз... 
Тагдыр ошол, елчвмунен кеп кылбас. 
Бирок чиркин аздыгына мёйли эле,
Анын октой тездигине катат баш. 
Кечээ гана тиги кырда жок эле,
Кандай чыкты боз am минген отуз 

жаш?
(Уландысы бар.)
2. Окуучунун аткаруусунда: «Суйбейм 

сени».
Суйбейм сени, тубелукке муздадым, 
Бирок анын себептерин билбеймин,
Жаз чыкканда терезецди каккылап,
Бай твшектуу жакшы уйуце кирбеймин.

Алыкулдун кызынын чарчашы... 
Эшиктен Зейнеп баланы квтеруп ки

рет.
Алыкул: Оо, кудай кичинекей чурпемден 

мен и тубелукке мени ажыратасыцбы?!
Мага ушул перзентти да, ыраа 

кербедуцбу?
Толкундар: «Бебеккв»
Тооруй басып тосуп чыгып жолумдан, 
Бура кармап, майыштырып оцумдан, 
Жаш емурдв жацы бебвк кврврдв 
Таш боор елум тартып кетти колум- 

дан.
(Уландысы бар).
3. Окуучунун аткаруусунда: «Музыка» 
Мен суу ичпейм, тацдай катып турган-

да,
Мен нан жебейм алдан тайып курганда. 
Музыкадай мага таттуу суусун жок, 
Берчи мага.
Берчи мага.
Зейнептин кетиши.
4. Окуучунун аткаруусунда: «Суйуунун 

турлеру»
Анда айыц жок. Айтам деген оюм бул: 
Суйгенум бар, эки кызды бир учур. 
Кандай болду ал суйуунун аягы,
Мен суйлвйун сен жакшылап угуп тур. 
Алыкул: Менде калганы Жыпардын ки- 

чине болсо да, жыты калган упчусу калды. 
Бул мендеги эн жакын, зц баалуу нерсе. 
(Алыкул упчуну бооруна басып бир топ
ко телмирип турат).

Окуучу: «Мен элимден уялам».
Окуучу: «Эзумду езум» (керкем айтуу). 
(Уландысы бар).
Толкундар: «Оорулуу акын».
Оорулуу акын,
Ойго жакын,
Ооруп алсыз олтурат.
Акын, акын
Акын баркын -
влум билбей кол сунат.
Окуучу; «Акын».
Акын жолу, ардактуу жол урматтуу 
Жаман акын эл алдында уяттуу.
Акын жазган, биз окуган терт сац ыр, 
Жаз, жай,
Кыш, куз,
Деген терт сез сыяктуу. 
Жыйынтыктоо:
Окуучулар: А.Осмоновго арнап чыгар- 

ган ырларын айтып беришет.



Жуптд, топто иштоо
' ............................ ■ - ■ : j: ;  .

5 санын цифра менен жазуу
Сабактын максаты

шын б йренот
1ден 5ке чейинки сандын катарын, иретин, 
бкулушун билип, --зйазуу жузунде номерлей 
алат. :

. . .  ;;зш /у
жана кемитуу тартибинде туура, так чыгара алат. 
Барабардык, барабарсыздык Тузууну билиш ет.»

Тарбиялык: Кунумдук турмушта 
буюмдзрды пайдаланып эсептеену 
уйренушет.

Корсеткучтвр: баалоо критерийлерин жарыялоо

, Мисал, маселе иштееде 5 санын туура 
белгилеп жаза алса.

5ке чейинки сандарды кошуп, кемите алса, 
суреттегу;буюмдардын санын эсептеп, цифра ар- 
кылуу жазып, салыштыра апса.

Кунумдук турмуштан мисал кел-
Г 1 ■ . . .

оюн айта алса.

Сабактын тиби: Жацы билимди ездештуруу- Сабактын формасы: Жупта,иштее, топто иштее 
Колдонулу цар жана ыкмалар: Тушундуруу, керсвтмелуулук, суроо-жооп, баалоо ыкмалары.
Колдонулуучу каражаттар: Окуу китеби, таркатуучу дидактикалык материалдар. ватман, маркер, геометриялык фи- 

гурапар, карточкалар, тустуу суреттер. Предмет аралык байланыш: Сурет, дене тарбия, музыка.

К о м п е т е н т -
туулугу

СабБь
этабы

Мугалимдин ишмердиги Окуучунун ишмер-
ДИГИ

Баалоо

Сапамдашуу.
а) Шыктандыруу 
Жагымдуу маа- 
найтузуу
б) Угаштуруу учу- 
РУ
в) Уй тапшырма
ны суроо.

Сапамдашат. Жагымдуу маанай * тузет. «Сыйкырдуу кез 
айнек». Кемчиликти кевгезбеген кез айнекти кййип алган- 
сып, шериктешин карай баштайТ. Шериктеши «Тушумде 
эмес, енумде менде сонун эмнелер бар?* деп сыйкырдуу 
сезду айтканда, кецулун кетере турган сезду айтат.М: Сен 
татынакайсыц, бантигиц ёзуцв жарашат ж.б.
4 санына тиешелуу суреттерду керсотот. 4 саны эмнеге 

окшош? 4 саны канча экенин таякчалар менен санайбыз. 
Булжайсы белги? (+)

тгга иштешет. Би- 
ри-биринин кенулун 
кетеруучу сездерду 
айтышат;- Алгын 
эрежени айтышат; 
-5 топкобелунушет, 
-Суроолорго жооп 
берет. -Жообуна 
карата жылдызча 
смайлик алат.

Смайликтерди 
таркатуу..

-
К ал ы п та н д ы - 
руучу б<

Т е м а н ы н 
кутулуучу натый- 
жасын кабарлоо.

Сабактын максатын айтат. Баалоо критерийлерин кабар- 
Лайт. Оюн: Ким кеп 5 жылдызча чогултат? ,

взун-езу баа-
ЛОО . ; ' .

ои жугуртет. 
тушунет..

Тема боюнча ма- 
апымат беруу.

1+1+1+1+1=5 Бул 5 бирдик бирдиктен бешее дегёнди 
билдирет, кутудан 4 карандаш алгыла, ага 1ди кошкула -  
4ке Ацщ кошсо, 5 болот. 5 санынын жазуу элементи менен 
таанышат. 5 саны 3 элементтен турат. Жалпы. санатуу. 
Абада жазуу ыкмасын колдонот.

- Санды атайт; - ко
шу п санайт. - №1. 
мисалды элементи 
менен жазат. - аба- 
да жазып уйренеТ; 
- ,  Сурет менен иш- 
тейт.

Ж ылдызчалар
бериле;.

И нте р а кти в д уу
кенугуулер.

«0з тугейунду тап». оюну. ж.б. керсетулет
:берилет.

- топто иштешет;
- ар бир топтон бир- 
ден бала чыгат.

а) Жупта иштее. №2 Мисал. 62-6. тапшырманы берет. 5 айланадагы гео
метриялык фигурапарды санап, канча болсо, ошоНчону 
керсетуп бергиле. №3 0000+0 000+00

4 + 1= 5 : ;; 3+2=5 
Магниттик доскада кергезуп берет.

К алы лтанды ^ 
руучу баалоо. 
Ж ылдызчалар 
берилет.

- Кызыл тегерекчеге 
+ кек тегерекчени 
кошуп санап жазы- 
шат; -4  мёнен 1 дин 
суммасы 5 болот, 
Оозеки айтышат.

б) Практикалык 
иш. .
Топто иштее.

! топ. 1ден 5ке чейинки сандарды цифра турундо жазуу. II 
топ: Ватманга №4 мисалды аткаруу. > < = салыштыруу. 
Ill топ: Сурет боюнча маселе чыгаруу.( Оозеки турде). I 
V топ: Карточка менен иштее. 2+3= 1+4= 3+2= 4+1 =
У  топ: 5  санын.:кошуп окуу буюмдарын атоо. М: 5 китеп, 
б д е п те р ж б . '

« С в е то ф о р »  
белгаси боюн
ча баалоо.

о иштешет - ез 
.дун ' айтышат. 

-ой жугуртет -  са- 
лыштырат - сурет 
..боюнча иштейт.

Эс алдыруу 
мунету.

Музыканын коштоосунда кыймыл жасашат; «Менин ман- 
жаларым» (видеодон керуп жасашат). 1 -си баш бармак, 
2-си сввмвй, 3-су ортончу, 4-су аты жок, 5-си чыпалак.

- ф и з и  к а л ы  к 
кенугуулерду жа-
сайт. 7 -V.

г) Бышыктоо Фронталдык суроо. Берилген барактарга 5 санын жазып 
керсаткуле. Сандарды салыштыргыла.

- баракка жазышат; 
Салыштырат; -эле
менти менен жазуу- 
ну эсте сактайт;

К ал ы птанд ы  
руучу баалоо

Жыйынты1аоо. Мемелер, гулдер, жашыл, сары: жалбырактар таркаты- 
лат. М емв- жемиштуу болду; Г ул -  ийгиликтуу, иш жаман 
эмес. Жашыл жалбырак -  мен аракеттендям, Сары жал- 
бы рак-тапш ы рм аны  аткара албай койдум.

«Чы гармачЫ  
лык дарагы»

-доскадагь|: тартыл- 
ган даракка ез били- 
мин баалап илишёт;

а) Окуучулардын 
билимин баалоо.

Окуучу чогулткан жылдызчалары боюнча бааланат. Кай 
сЫ топ алдынкы орунда экенин айтат.

-белгилерин санайт. 
-•бири-бирине топ 
ичинде баа берет.

Окуу кйтебинин: 63-бетйндеги №5 мисал. Кйтептен 
белгилее жана дептерге мисал турунде чыгаруу берилет.

б) Уйге. тапшыр
ма беруу.

-уи тапшырманы 
бёлгилешет..
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нчептен эрдин кучу бек»
( А  л

Негизги компетенттуулуктер:
* Маалыматтык компетенттуулук.
* Социалдык-коммуникативдик компетенттуулук.
* взун-езууюштуруу жана кейгейлердучечуукомпетенттуулугу. 
Сабактын тиби:-Жацы:билимдийздёштдауу
Сабактын формасы: Топто, жупта иштее
Колдонулуучу усулдар жана ыкмалар: Корсотмолуу,

тушундуруу, суроо-жооп, ролдук оюндар, кластер тузуу, топто 
иштее.

. Сабактын жабдылышы: Тустуу конверттер. -  топтордун 
саны боюнча, кырдаалды керсеткен тустуу суреттер, смайликтер, 
тустуу кагаздар, таркатылуучу материалдар, DVD телевизор, ват
ман, маркер.

Сабактын максаты Керсеткучтор

Билим беруучулук: • Чыгарма менен Таанышып,; мазмунун 
тушунет. • Чыгармадагы каармандарга мунездеме берип, талк>7 
жургузет.

Э нукт уруучулук: Чыгарманы ролдоштуруп аткарууда керкем 
суйлеесу, сез байлыгы есет. Туура, так окууга машыгат, топ ичинде бе- 
рилген тапшырмаларды аткарат.

Тарбиялоочулук: Чыгармадагы эр журек бапанын эрдигине таа- 
сирленил, мекенчил болууга, эрктуулукке, акылмандуулукка уйренушет.

Чыгарманын мазмунун тушунуп, ез оюн так айтып берип, 
эр журек бала женунде тайкуу жургузе алса;

Чыгармадагы каармандардын образын ролдоштуруп ат
карууда керкем, туура так суйлей алса, тапшырмаларды так 
аткарууга аракеттенсе;

Мультфильм керуу аркылуу эр журек баланын эрдигине 
таасирленип, Мекенин, эли-жерин коргоого, эрктуу болууга 
дилгирленсе.

С г б а к т ы н
этабы

Мугалимдин ишмердиги Окуучунун ишмердиги Компе-

НК

гент.

ПК

Баалоо

1. Саламда- 
шуу. а) Шык- 
т ан д ы ру у . 
Ж агы м д уу  
маанай тузуу 
б) Уюштуруу 
учуру

Бири-бирибизге жылмаюу тартуулайбыз. Сабакка да- 
ярдыкты текшерет. Тустуу кагаздар аркырлуу окуу- 
чулар топторго бэлунушет.

Бири-бирине жана мугалимге «Жылмаюу» тартуу- 
лайт. Топторго бэлунушет.

НК-2

*

Калыптанды- 
руучу баалоо 
(оозеки)

в) Уй тап- 
ш ы р м а н ы 
суроо.

i

Суроо менен кайрылат: 1. «Жециш майрамы» де
ген ырда эмне женунде айтылган? 2. Чоц аталардын: 
кекурегундегу орден-медалдар эмне учун берилген 
деп ойлойсуиар? 3. Ырды жатка айтып бергиле.

Суроолорго жооп беришет. Жооптор канааттан- 
дырарлык болуп калса, калган окуучулар тактайт, 
толуктайт. Ырды жатка керкем айтып беришет. 
Жооп бергён окуучу езун-езу баалайт.

НК-2
НК-3

бзуи-езу баалоо. 
(тустуу кагаздын 
бетане)Смайлик- 
терди Тустуу 
кагаздарга чал- 
ташат 1 балл 
зсебинде.

2. Теманы 
к ут ул уу чу  
натыйжасын 
кабарлоо.

Топторго т устуу конверттер таратылат. Кон- 
верттин ичинде: Чел, коргон, дубал деген сездердун 
тушундурмесу жазылган. Ачпоону етунет. Сабактын 
максатын кабарлайт.

Конверттер топторго таратылат. Сабактын макса- 
тын тушунуп, ез иш-аракетин тузууге дилгирленет 
- угат - талдайт - эмнеге умтулуу керек экендигин 
билет.

НК-3
НК-2

3. Тема бо
юнча маалы- 
мат беруу.

Суроо: «Чел» деген сездун маанисин кандай 
тушунесуцер? Жооп бергенден кийин, конвертти ачып 
окугула да, жоопторго салыштыргыла. Конвертте жа
зылган: Чел -  душмандан коргонуу учун курулган се
лил. «Чеп» женунде видео-фильм керсетулет. Окуу- 
чулардын суроосуна жооп берет.

Суроого жооп беришет. Конвертги ачып, чеп, ду
бал, коргон женунде тушундурмену окуп, берген 
жоопторуна салыштырышат. «Чеп» женунде ви- 
део-фильмди керуп, топ ичинде ойлорун айтышат. 
Жаны сезду дептерлерине жазышат. Тушунсе- 
жашыл тусту, тушунбесе кызыл тусту, суроо
су болсо-сары тусту кетерушет.

НК-1
НК-3

«Светофор» 
белгиси ар
кылуу баа
лоо.

4. Интерак- 
т и в  д у у 
кенугуулар

«Чептен эрдин кучу бек» аттуу мультфильм 
керсетулет. Мугалим чыгарманын мазмунун 
тушундуруп, керкем айтып берет.

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

НК-1
НК-2
НК-3

а) Топто 
иштее

Топторго тапшырма берилёт. 4топтоишжургузулвт. 
I-топ: «Эр журек уул»дёгенге кластер тузушет. Н-топ: «Эр 
жигит эл четанде, жоо бетацце» деген макадцы чечмеле- 
шет. Ш-тол: Китептин 152 бетиндеги «Жоокер ырын» ми- 
нусовка менен ырдашат. IV-топ: Чыгарма боюнча сурет 
тартышат. Мугалим топторго кеземел жургузет: -  байкайт 
- багыт берет - убакыт чектелет

1-топ: «Эр журек уул» - кластер тузушет. 11-топ: 
«Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» деген макал- 
ды чечмелешет. Ш-топ: Китептин 152-бетиндеги 
Сыймык Бейшекеевдин «Жоокер ырын» ырдашат. 
IV-топ: Сурет тартуу. Чыгармадагы бир керунуш 
(каглаган жери)

НК-2
НК-3

взун-езу ба
алоо, Калып- 
тандыруучу 
баалоо.

в) Практика- 
лык иш

Китеп менен иштее. Ролдоштуруп окутуу: Автор, 
карыя, бала, акылман эне, элдер. Ар бир топтон эки- 
ден окуучу чыгат. Чыгарманы образдуукеркем окуу су- 
нушталат. Текстти окуп буткенден кийин, каармандар 
айлана болуп турушат. Автор суроо берет: Карыянын 
сезун окуган окуучуга: Карыя элге эмне деп кецеш айт- 
ты? Эр журек балага: «Эне сутун актоо женунде бала 
эмне деди? Акылман энеге: «Эмне учун баласынын 
сезун угуп, макул болду?,

Китеп менен иштешет. Ар бир топтон окуучулар 
доскага чыгып, чыгарманы керкем, шар, туура окуп 
беришет. Суроолорго жооп беришет. Карыя: «Бир 
тируу кишини кембесецер, дубалыцар кече берет» 
- дейт. «Мени элдин керегине жара деп «сени эл 
учун тередум, пайдан тийсин» - деп чоцойтлодуцуз 
беле? - деп айтат. 3. Анткени, эне баласынын 
акылдуу сезуне макул болду. 4. Эл ичинде акыл
ман энелер, эр журек, мекенчил азаматтар болсо, 
чептин, дубалдын кереги жок.

НК-1
НК-2

«Интервью
каражаты»

г) Бышыктоо: Ар бир топко суроосу бар карточкалар коюлат: Сен 
бугун эмне женунде билдиц? Эмне кызыктуу болду? 
Эмне татаал болду? Эмне тоскоолдук кылды?Топ 
ичинде талкуулагыла.

Ар бир окуучу бирден суроону тандайт. Топ ичинде 
жазган жоопторду бири-бирине окуп беришет. Ар 
бир топтун екулу жалпылап, суроого жооп берет.

НК-2
НК-3

« С у р о о л о р
к араж аты »
Бири-бирин
баалоо

5. Жыйын- 
тыктоо.

Мугалим жыйынтыктарды чыгарат. Ар бир топ
тун аетивдуулугун белгилеп, баалайт. Мемелэр 
- иш пайдалуу, жемиштуу болду; Гул - бардыгы 
ийгиликтуу, жаман эмес; Ж ашыл жалбырак - барды- 
гын ийгиликтуу аткара алган жокмун, аракеттендим; 
Сары ж а л б ы р а к -  тапшырманы аткара албай койдум.

бздук баалоо, бири-бирин баалоонун натыйжала- 
рын керсетушэт. Ар бир топко дарактын сурету 
бар ватман берилет. Ар бир окуучу топ ичинде да- 
ракка бекитишет. 4 топтон жыйынтык чыгарылат.

НК-2 «Чыгармачылык 
дарагы» Тустуу 
кагаздан жасалган 
мемелер, гулдер, 
жашыл сары жал
бырак. ;

Уйге тапшыр^ 
ма беруу.

151-152 - беттеги уламышты толук окуп, суроолорго 
жооп беруу. «Мен Мекенимди кантип коргойм» - деген 
темада кыскача дилбаян жазуу.

Тапшырманы белгилеп, кунделукке баа койдурат.
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класстар мугалими

Ййтыбышы
Сабактын тиби: Жацы. билимди 

ездештуруу
Колдонулуучу ыкмалар:

ангемелешуу, керсетуу. ::
Сабактын формасы: ез алдынча 

ищтее, топто иштее
Колдонулуучу каражаттар:

тустуу суреттер. :
Керектелуучу окуу жабдыктар: 

Окуу китеби, тамга кассасы, кырда- 
алды тушундуруучу суреттер, йод, 
бинтж.б.

Предметтик байланыш: Мекен 
таануу, сурет ; Л; ;

№ Максаттар Керсоткучтор
1 Б еруучу: Й и  тыбышы 

менен таанышат. Сездерду туура ; 
окууга кенугушет.

Йтыбышын туура 
кошуп окуса, сездерду 
муунга так ажыратып 
окуса.

2 Энуктуруучу: Й тыбышы 
катыщкан сездерге тыбыштык 
анализ жургузет. И менен и нын 
айырмасын билет.

Тыбыштык анализ 
жургузе алса, и тыбышы 
менен айырмасын билсе, 
суйлем тузе алса.

3 Тарбиялык: Жаныбарлар- 
дын пайдалуу жактарын баалай 
билууге уйренушет.

- Билгендерине ез жа- 
шоосунан; мисал келтире 
алса.

Сабактын этабы Мугалимдин ишмердиги Окуучунун ишмердиги К о м п е т ё н
ттуулугу

Баалоо

1. Ш ы кта н д ы р у у ,  
жагымдуу маанай 
тузуу, : уюштуруу, 
уй тапшырмасын 
суроо.

«Кутман тац» айттырат. Окуу- 
чуларды жоктоо, окууга Даяр- 
доо, текшёруу, «Кирпи» деген 
ырды окутуу.

Саламдашат. Окуу куралдарын 
даярдашат. 3 парта бир саптан 
айтышат.

НК-2

НК-3 НК-3

Ф о р  м . 
б а а л о о  
«кол
белгиси»

2.Теманы, кутулген 
натыйжаларды жа- 
рыялоо.

Й тыбышы катышкан сездерду 
туура окууга кенуктурет.

- й тыбышы менен таанышабыз.
- сездерду туура окуйбуз. 
-тыбыштык талдоо жургузебуз.
- суроолорго жооп беришет.

НК-1

НК-2

3. Тема боюнча ма- 
алымат беруу.

Сурет боюнча маалымат бе
рет, ацгемелешет, жацы сез
дерду окуп берип, сездук ишин 
жургузет.

Суретке карап ез оюн айтат, 
тыбыштык талдоо жургузет. 
Сездерду чечмелейт.

НК1

НК-3

ПК-1

ПК-2

4 .И нтер ак тивдуу
кенугуулер

Текстти окуп, жетишпеген 
тиешелуу сездерду табы- 
шат. Диалог турунде окутуу 
жургузулет.

- угат
-ез алдынча окуйт
- сездерду табат
-текстти диалог турунде окушат 
(кызы, апасы)

НК-2

НК-3

ПК-2

ПК-3

ПК-4

5.Практикалык иш. Окуучуларды ролдоштуруп ат- 
каруу ыкмасын колдонот.

Тексти ролдоштуруп атКарып 
беришет. Мазмунун тушунет. 
(жупта иштешет)

НК-3 ПК-5

б.Бышыктоо. Кайтарым байланыш:
1-топ: й тыбышы катышкан 
сездерду табышат.
2-топ: йод деген сезге суйлем 
тузушет.

Ар бир топтон жооп беришет, 
топто жооп бергендерге баа бё- 
ришет.

НК-2

НК-3

ПК.З

ПК-4

Б и р и н -  
б и р и 
б а а л о о  
«И н те р 
вью»

7.Жыйынтыктарды 
чыгаруу, натыйжа- 
га баа беруу.

3-топ: Сурет тартышат. 
Суроо-жооптор берилет.

Суреттерун доскага илишет, 
презентациялайт.

НК-3 ПК-5

8.Уйге тапшырма 
беруу.

37-6. Текстти муундап, туура" 
окуп келуу, йод тууралуу кенен 
билип келуу.

Н. \ _ ' ’ • ■ . '• •

ПК-2


