


№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим  берүүчү орто
мектебинин жаш адис А. Усупова  жана насаатчысы З.Бейшееванын
2022-2023- жылына карата алып барган иштери боюнча маалыматы.

Жаш мугалим Усупова Акылжан Меңдибаевна 15.01.1996-жылы туулган. Б.Осмонов
атындагы  Жалал-Абад  мамлекеттик  университетинин  Башталгыч  класстын  мугалими”
адистигинде  4  курсунда  окуйт.  2021-2022-окуу  жылынын  сентябрь  айынан  баштап
№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде башталгыч
класстын мугалими болуп эмгектенет.  Учурда 2-Б классты жетектейт. 

Жаш   адистин   кесиптик  жактан  өнүгүүсүнө
көмөк   көрсөтүү,  ошондой  эле  окуу-тарбия  жана
усулдук  иштерине байланышкан милдеттерди жогорку
денгээлде  аткарууга  жөндөмдүү  чебер  мугалимдерди
даярдоо  максатында  план түзүлүп иш жүргүзүлүүдө. 

Окуу  жылынын  биринчи  жарым  жылдыгында
мектептин  ички  тартип-эрежелери  менен
тааныштырып,    календардык-  тематикалык  план,

сабактын  иштелмелерин  жазуу
техникаларын  түзүү,   иш  кагаздар  менен
иштөө, класстык журналдын толтурулушу,
окуучулардын  дептер-күндөлүктөрүн
текшерүү жана колдонулушу, өтүлө турган
сабактарды  уюштуруу,  сабак  өтүүнүн
формалары жана методдорун уюштурууда
иштерди алынып барды. 

Усупова  Акылжандын  математика,  орус  тили,  окуу  предметтери  боюнча
сабактарына катышып, кетирилген кемичиликтери бонча сунуштар берилди. 

Насаатчы мугалим: З.Бейшеева

                                        





№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим беруучу орто мектебинин орус
тили жана адабият мугалими Эшимбекова Бегимайдын насаатчысы

Б.Абдыракманованын насаатчылык иши боюнча маалымат.

  Эшимбекова Бегимай 25.05.1991 Казарман айылында торолгон.2009 жылы кирип 
2014-жылы И.Арабаев атындагы Университетинин орус тили жана адабияты 
мугалимдигин окуп бутургон.2016-2019-жылы Бишкекте менчик мектептерде иштеген.

2022-2023 окуу жылын календардык план тузуу менен баштадык.Сабак берген 
класстарына ылайык календарный план тузуп анын графаларын толтуруу,саатарды сетка 
час боюнча болуштурдук.Бири бирибиздин сабактарыбызга катышып жана башка 
мугалимдердин сабактарына дагы катышып методика боюнча иш жургуздук.Ачык 
сабактардын конспектисин жазуу боюнча тушундурулду.Жазуу иштеринин нормативдери 
жана дептер текшееру боюнча тушундурулду.Окуучуларды олимпиадага даярдоо боюнча 
жардам берилди.

Жалпысынан:

1. Балдарды сабака уюштурууга
2. Убакытты туура пайдаланууга
3. Окуучуларды сабагына кызыктырууга
4. Мектепте болуп жаткан ар кандай иш чараларга конул бурууга жана аларга 

активдуу катышууга,жоопкерчиликтуу болууга чакырдым.

Окуучулардын билимдерин баалоо боюнча талкуу жургузуп кенештер берилди.Окуучулар
менен жекече иштоо боюнча жана тыгыз мамиледе болуу боюнча айтылды.Оздук 
билимин которуунун устундо иштоо боюнча маалымат берилди 

Насаатчы мугал им:Абдыракманова.Б.Ч 

                                           
                                        



           
     Бекитемин 
№4 Иманберди уулу Иса атындагы 

                                                        жалпы билим берүүчү орто мектебинин
                       окуу бөлүм башчысы_________ Назаралиева. Ч.          

                      1-сентябрь   2022-ж

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин  сүрөт 
йриминин I жарым жылдыкка карата түзүлгөн иш план.

№ Атакарылуучу иштин мазмуну. убактысы Күтүлүүчү натыйжа.

1

2

3
4

Сүрөт өнөрү менен тааныштыруу.
Кыргыз сүрөт өнөрү менен 
тааныштыруу.
Сүрөт өнөрүнүн тарыхы.
Сүрөт тартуу этабы.

сентябрь Сүрөт тартууда кандай куралдар керек
экенин окуп үйрөнүшөт.
Сүрөт тартууда  ар кандай коопсуздук 
эрежелерди сактай алышат.
Сүрөт тартуудагы эрежелерди 
билишет.
Тартипти туура сакташат.

1
2

3
4

Көркөм сүрөт искусствосу.
Көркөм сүрөт искусствосунун 
тарыхы.
Менин ыйык Мекеним!
Кеч күз.

октябрь Көркөм өнөр искусствосу менен 
таанышышат. Көркөм сүрөт 
искусствосунун тарыхы менен 
жакындан тааныша алышат. 
Сүрөтчүлөрдүн эмгектери менен 
жакындан таанышышат.

1

2
3
4

Карандаштар.(жөнөкөй жана түр.)
Боёктор (акварель жана гуашь)
Живопись .
Негизги түстөр.

ноябрь Сүрөт тартууда карандаштарды туура 
тандоого үйрөнүшөт.
Боёкторду туура колдонууга 
умтулушат.
Кыл калемдерди кантип колдонуу 
керектигин билишет.
Боёкторду туура колдонуп кооз 
гүлдөрдү тарта алышат.

1
2

3
4

Композиция жөнүндө түшүнүк.
Жаңы жылдын келип чыгуу тарыхы.
Жаңы жылдык сурөт.
Кыш баяны.

декабрь Композиция жөнүндө кеңири түшүнүк
алышат.
Сүрөт тартуудагы ыкмаларды окуп 
билишет.
Жаңы жылдык көрүнүштүү түр 
боёктун жардамы менен ачып бере 
алышат.
Белектерди жасашат.

             Ийрим жетекчиси:                               Асейин кызы Санирабийга



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин сүрөт
ийриминин 2022-2023-окуу жылынын сентябрь айынын маалыматы.

№4  Иманберди  уулу  Иса  атындагы  жалпы  билим  берүүчү  орто  мектебинин  сүрөт
ийриминде жалпы он  окуучу,  5-6-7-класстын окуучулары катышат. Сентябрь  айында
сүрөт  ийриминде  төмөндөгүдөй  темалар  өтүлдү  “Сүрөт  өнөрү  менен  тааныштыруу”
“Кыргыз сүрөт өнөрү менен тааныштыруу” “Сүрөт өнөрү менен тааныштыруу” “Сүрөт
тартуу этабы” окуучулар жогорудагы темалар менен кеңири таанышып чыгышты. Ар бир
сүрөт өзгөчө мааниге ээ окуучулар тартып эле тим болбостон алардын ички сезимин, ички
туюмун ачып бере алышат. 

Алгач ийримге келген окуучу ар керектүү
шаймандар  менен  таанышып  чыгат.  Сүрөт
тартууда  шаймандарды  кантип  колдонуу
керектигин  үйрөнүштү.  Карандаштын  түрлөрү
менен тааныша алышты.

                             

23-сентябрь кыргыз тил  күнүнө карата “Менин мекеним Кыргызстан” деген темада болуп
өткөн  сурөт көргөзмөсү  боюнча маалымат.

№4Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде 23-сентябрь 
тил күнүнө карата “Менин мекеним Кырыгзстан” деген темада сүрөт көргөзмөсүнө            
5-6-7-класстын окуучулары катышып өз эмгектерин көрсөтөалышты. Көргөзмөдө ар бир 
окуучу өзү каалаган боёктор менен сүрөт тартып катыша алышты. Тил күнүнө карата 
уюштурулган сүрөт көргөзмөсүндө 6а-класстын окуучусу Нурдинова Феруза Ⅰ орунду 
ээлесе,   7-класстын окуучулары Арыстанова Н. Абдрасулова.Д  Ⅱ орунду ээлесе.   6а-
классынын окуучулары Мааметова.А Үмөтбекова.С. III орунду ээлесе калган   5-класстын 



окуучулары Насирдинова.Д  “Чебер сүрөтчү”  Бейшекеева Амина “Кеменгер сүрөтчү”. 
Нурдинов.Э Өмүрбеков.Ч Төлөгөнова.А “Мыкты сүрөтчү” наамына ээ болушту. 

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин сүрөт 
ийриминин 2022-2023-окуу жылынын октябрь  айынын маалыматы.
Октябрь айында окуучулар “Көркөм сүрөт искусствосу” “Көркөм сүрөт искусствосунун 
тарыхы” “Менин ыйык Мекеним” “Кеч күз” аттуу темалар менен кеңири таанышып 
чыгышты. Ар бир темага өз каалоосу менен өздөрү каалаган боёкторду колдонуп 
сүрөттөрдү тарта алышты. 



Жогорудагы темалар окуучулар үчүн оң таасир берди. Анткени алар ар бир теманын 
мааниси терең экенин окуп билишти.

Ар бир тарткан сүрөттөр боюнча талкуулап өз ойлорун чогу бөлүшүшөт.
Сүрөт тартуу менен ар бир окуучу жандүйнөсүн өз ойлорун так даана сүрөт 

аркылуу жеткире алышат. Жыйынтыкты туура  чыгарганга умтулушат. 
      

Ийрим жетекчиси: Асейин кызы Санирабийга.                       



 Бекитемин
                                                                          №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы
                                                                          билим берүүчү орто мектебинин окуу
                                                                         бөлүмүнүнүн башчысы _______Ч. Назаралиева                          

                             1-сентябрь  2022-жыл
            №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебиндеги   
2022-2023-жылга карата физика ийриминин   жылдык  иш планы.
№ Өтүлүүчү тема Сааты Колдонулга

н 
материалдар

Мөөнөтү Эскертүү

1
Уюштуруу иши. Окуучуларды каттоо
Физиканын өнүгүү тарыхы.

   1
   1

 
Интернет 
булактары, 
китептер

 СентябрьФизика жаратылыш жөнүндөгү илим.
Логикалык суроолор

   1
   1

2
Физикалык кубулуштар.
Формулалар жаттоо

   1
   1

Билим      
булагы,  
физика 
китеби.

 
   ОктябрьКүнөскананы кантип куруу керек?

Убакыт
   1
   1

3
Материя деген эмне?
Чагылган

   1
   1

  

     Интернет 
булактары, 
китептер

 
    НоябрьКүндүн энергиясын пайдалануу.

Кичи дүйнөнүн табышмактуу 
закондору.

  
   1

   1

4
Механикалык кыймыл.
Жылуулук энергиясы

   1
   1

   
Интернет 
булактары, 
билим 
булагы

 

   ДекабрьБилип алгыла.
Ичинен күймө кыймылдаткыч.

   1
   1

5 Кыймыл.
Исаак Ньютон

   1
   1

Интернет 
булактары

  
   Январь

Жылуулук    1
6 Кызыктуу суроолор

Жарык энергиясы
   1
   1

Билим 
булагы    Февраль

Электр тогу
Күн чырактар

   1
   1

7 Галилео Галилей
Күн жөнүндө фактылар

   1
   1 Физика 

китеби

   
   Март

Жылдыздар    1

8

Жарым өткөргүчтөрдөгү электр токтору.
Альберт Эйнштейн

   1
   1

Интернет 
булактары, 
билим 
булагы

  АпрельЭлектр тогунун кыймылы.
Чөктүрбөгөн деңиз

   1
   1

9
Кванттык болукчолор
Моллинин аңгемеси

   1
   1

Интернет 
булактары, 
билим 
булагы

    Май
Энергия
Кызыктуу физика

   1
   1

                                            Ийрим жетекчиси:                   Г. Мааметказиева.

       



 №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин физика 
ийриминин сентябрь, октябрь айына карата берген маалыматы.
  Окуу жылынын башында  ийримдин иш планы түзүлүп, бекитилди. Ийримге  7-класстан 
10 окуучу тартылып, жуманын 3-күнү ийрим өтүлөт.   Сентябрь айында “Физиканын 
өнүгүү тарыхы, Физика -жаратылыш жөнүндөгү илим”, “Логикалык суроолор” темаларын
өттүм. Окуучулар физика илиминин келип чыгыш тарыхын, физика илими эмнени окутуп 
үйрөтөөрүн, кайсы окумуштуулар салым кошконун биле алышты. Интернет булактарынан
видео, сүрөттөрдү көрүштү.
   Октябрь айында “Физикалык кубулуштар” темасында кубулуштардын түрлөрүн окуп 
үйрөндүк. “Формулалар жаттоо” до жалаң формулалар берилип окуучулар түшүнүп 
жаттаганга аракет кылышты.”Күнөскананы кантип куруу керек, Убакыт” деген темада 
тушүнүк алышты, билим булагы менен иштешти, сүрөттөрүн көрүштү.

        

Ийрим  жетекчиси: Мааметказиева Г.

                       



                                Бекитемин
                                                                      №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы 

                                                  билим  берүүчү орто мектебинин окуу 
бөлүмүнүн башчысы:_________Ч.Назаралиева

                     1-сентябрь 2022-жыл

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин химия 
ийриминин 2022/2023-окуу жылына карата түзүлгөн жылдык  иш планы

№ Өтүлүүчү материалдын
темасы

Өтүү 
мөөнөтү

Колдонулган 
материалдар

Күтүлүүчү 
натыйжа

1 а) Иш план түзүү, 
окуучуларды тактоо.

б) Химия боюнча жалпы 
түшүнүктөрдү берүү.
в) химиялык белгилер 
с.а.м
г) С.М.М. малелер менен 
иштөө

Сентябрь  Окуу китептери
Интернет 
булактары

Иш план түзүлөт,
Окуучулар 
такталат.
Химия боюнча 
түшүнүк алышат.

2 а) Алгачкы химиялык 
түшүнүктөр, химиялык 
реакция
б) Сандык катыштар
в) Эсеп маселе көнүгүү 
иштөө
г) көнүгүү иштөө

Октябрь Окуу китептери, 
Интерген 
булактары
Химия боюнча 
тесттик 
тапшырмалар.

Өтүлгөн темалар 
боюнча жалпы 
маалымат алышат.

3 а) Органикалык эмес 
заттардын 
классификациясы.
б) химиялык реакциянын 
типтери 
в) көнүгүү иштөө
г) тест менен  иштөө

Ноябрь Интернет 
булактары

 НЦТ тест

Окуучулар алган 
билимдерин 
талдашат.

4 а) Атом түзүлүшү.
б) атомдун түзүлүшү 
боюнча кошумча 
материалдардан 
тапшырмалар менен 
иштөө
в)Тест менен  иштөө
Химиялык формула

декабрь Интернет 
булактары

Химия боюнча 
маселелер 
жыйнагы

Түшүнүк 
алышат,алган 
билимдерин 
бышыкташат.

5 а) Элементтерди атомдук 
орбиталдарга толтурулуш
ирээти
б) Көнүгүү иштөө
в)Тест менен иштөө

январь Окуу 
материалдары.
Химиялык 
олимп.боюнча 
мас.жыйнагы

Элементтерди 
атомдук 
орб.толтурушат.

6 а) Метеллдар жана 
металл эместер боюнча 
түшүнүк берүү.

февраль Окуу китептери
Интернет 
булактары

Өтүлгөн тема 
боюнча маалымат 
алышат, талдашат.



б)Тест менен  иштөө
в) өтмө металлдар 
боюнча түшүнүк берүү
г) Көүгүү иштөө

Мезг.таблица

7 а) Мезгилдик закон жана 
мезгилдик система
б) Көнүгүү иштөө
в) Тест иштөө 
г) Кызыктуу  
маалыматтар

март Окуу китептери
Интернет 
булактары
Мезг.таблица

Түшүнүк 
алышат,алган 
билимдерин 
бышыкташат.

8 а) Химия боюнча 
маселелер жыйнагы
б) Тест менен иштөө

апрель Тест китептер Билимдерин 
бышыктоо

9 а) Кызыктар дүйнөсү
б) Атмосфераны  коргоо

май Интернет 
булактары

Билимдерин 
бышыкташат.
атмосфераны 
коргой алышат.

                                    Ийрим жетекчиси                                     Абдыразакова А.



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин химия
ийриминин 2022/2023-окуу жылынын сентябрь, октябрь айларында аткарылган

иштери боюнча маалымат.
Сентябрь  айында  химия  ийримине   иш  план  түзүү,  окуучуларды  тактоо  иштери

жүргүзүлдү.  Иш  планда  аткарыла  турган  иштер  боюнча  алгач  иш  план  түзүлүп,
бекитилди,  химия ийримге 12 окуучу тартылып, такталды.  Ошондой эле химия боюнча
жалпы түшүнүктөрдү берүү, химиялык белгилер,  с.а.м, с.м.м. боюнча  маселелер менен
иштөө иштери жүргүзүлдү. Химия ийрими ар жуманын шаршемби күндөрү жүгүртмөдө
белгиленген  күн  боюнча  өз
убагында өтүлүп турат. Ошондой
эле  химия  ийриминдеги
катышкан  окуучуларга  химия
ийриминин  максаты  химия
предметинде  окуучулардын
теория  жана  практиканы,
айкалыштыруусун,  турмуштук
көндүмдөрүн  калыптандыруу
түшүнүктөрдү  жеткирүү  менен
ийримге  катышуусун
көзөмөлдөнүп  жатты.  Ошону
менен бирге химиянын  милдетин
кесипке  багыт  берүү,  турмушта
колдоно  алуусуна  шарт  түзүү
сыяктуу  маалыматтар
жеткирилди.                 
Октябрь айында   химия

ийримдеги окуучуларга  алгачкы 
химиялык түшүнүктөр, 

химиялык реакция,  сандык 
катыштар ушул өтүлгөн 
темалар боюнча эсеп 
маселе көнүгүү иштөө 
менен химия ийрими 
өтүлдү.
       Ноябрь айындагы 
химия кружогуна 
катышкан  окуучулар 
менен тест иштөө 
учурунда.

   

Ийрим жетекчиси:  Абдыразакова А.



Бекитемин
                                           №4 Иманберди уулу Иса  атындагы жалпы

                           билим  берүүчү орто мектебинин                                                                                                                                                                               
                         окуу бөлүмүнүн башчысы:________ Ч.Назаралиева                                                                                                                                

                       1-сентябрь 2022-жыл  
                                                                                                                                                           

          №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебиндеги
“Манас таануу" ийриминин 1 жарым жылдыкка карата түзүлгөн иш планы.

2022-2023-о.ж
№

    Аткарылуучу иштер Саат
ы

Пайдаланган
адабияттар

Өтүлүүчү
убагы.

Эскертүү

1 1.С.Каралаевдин 
өмүрү,чыгармачылыгы
2.”Манас”эпосундагы негизги 
окуялар.
а)Манастын ата-бабалары. 
б)Кыргыздардын чабылып -
чачылышы.
в)Алооке жана Молтонун 
кыргыздарды туш-тарапка 
чачыратышы

2

2

С.Каралаевдин 
“Манас”бөлүмү 
энцикл.бас.2015-
ж
 2.Сөздүктөр 
менен иштөө.

Сентябрь

2 1.Жакыптын зары.
Жакыптын түш көрүшү.
Акбалтанын түш жорушу
2.Манастын туулушу жана балалык 
чагы. Малайлыкка берүү.
3.Манастын 40 чилтенге жолугушу. 
Динге кириши

2

2

С.Каралаевдин 
“Манас”бөлүмү. 
1995-ж.
Түшүндүрмө 
сөздүк.20012-ж
  

Октябрь

3 1.Эсенкандын Манас аттуу баланы 
издетиши.
2.Баатырдын алгачкы эрдиктери. 
Кочкунун 700 кол менен келиши.
Тагылыктын кутулушу
3.Эсенкандын Дөңгө менен Жолойду 
10 миң кол берип аттантышы

2

2

С.Каралаевдин 
варианты боюнча
академиялык 
басылышы.
“Манас”бөлүмү.

Ноябрь

4 Жаңыбай Кожек уулунун 150   
жылдыгына карата Манас айтуу 
сынагын уюштуруу

С.Каралаевдин 
варианты боюнча

5 1.Манастын Чоң Дөөдүрдү 200 
балбаны жана соодагерлерди 
жайлашы
2.Кошойго жолугушу жана Кошойдун 
кеңеши Жолой менен Нескаранын 
жеңиши.
3.Кыргыздардын той берип,  Ала-
Тоого көчүшү

2

1.
1

С.Каралаевдин 
варианты боюнча
академиялык 
басылышы.  
“Манас”бөлүмү.

Декабрь

                    Ийрим жетекчиси:                         Г.Шайнаева



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебиндеги
“Манас таануу" ийриминин 2022-2023-о.ж. 1 жарым жылдыктын

сентябрь,октябрь,ноябрь   айларында өтүлүшү боюнча маалыматы.

1. С.Каралаевдин өмүрү,чыгармачылыгы боюнча окуучуларга 2 саат 2-9-сентябрь 
күндөрү  кенири маалымат берилип,манасчынын манасчылык өнөрүнүн озгочолуктору 
окутулду.Анда сүрөттөрү көрсөтүлүп,эпостон үзүндүлөр угузулду.

16-23-сентябрда”Манас”эпосундагы негизги окуялары бөлүмүндөгү Манастын ата-
бабалары,Кыргыздардын чабылып -чачылышы,Алооке жана Молтонун кыргыздарды туш-
тарапка чачыратышы боюнча кенири маалымат берилип,көөнө-сөздөрдүн маанилери 
сөздүк менен чечмеленип,жер-суу аттарынын берилишине,жазылышына көңул бурулду.

2. 30-7-октябрда аЖакыптын зары. Жакыптын түш көрүшү. Акбалтанын түш жорушу 
темалары өтүлүп эпостогу катышкан каармандардын аттарына көңүл бурулуп,макал-
лакаптарды табышып,алардын маанилери чечмеленди,бөлүмдор боюнча окуучулардын 
түшүнүктөрү айтылды.

14-21-октябрда Манастын туулушу жана балалык чагы,малайлыкка берүү,манастын 
40 чилтенге жолугушу,динге кириши окутулуп,туруктуу сөз айкаштары,көркөм сөз 
каражаттары табылып,сүрөттөөлөр  жатка берилди.

3.  28-2-ноябрда Эсенкандын Манас аттуу баланы издетиши,баатырдын алгачкы 
эрдиктери,Кочкунун 700 кол менен келиши, 11-ноябрда Тагылыктын 
кутулушу,Эсенкандын Дөңгө менен Жолойду 10 миң кол берип аттантышы окуялары 
көркөм окутулуп,сүйлөө кебинин өсүшүнө ,ой жүгүртүүлөрүнө,эске тутууларынын 
бекемделишине көңул бурулду.

4.  18-25-ноябрда Эсенкандын Манас аттуу баланы издетиши,баатырдын алгачкы 
эрдиктери,Кочкунун 700 кол менен келиши. Тагылыктын кутулушу,Эсенкандын Дөңгө 
менен Жолойду 10 миң кол берип аттантышы окуялары окутулуп,түшүнүктөрү 
айтылып,салыштыруулар,эпитеттер,өтмө маанидеги ж.б көркөм сөз каражаттары 
табылып,маанилери чечмеленди.Сөздүн  түрлөрү терилип,алардын жазылышына маани 
берилди.

                    Ийрим жетекчиси:                         Г.Шайнаева



                                   

 
 Утверждаю   

                                                        Заведущий учебный часть                      
                                                                            общеобразовательной средней школы

                                                                   № 4 имени Иманберди уулу Иса
                                                                                    Назаралиева Ч.Ж________________

                                             1-сентябрь  2022год

План работы кружка по русскому языку и литературе общеобразовательной средней
школы №4 имени Иманберди уулу Иса за І полугодие 2022-2023   учебного года

№ Темы Часы Месяц Вид  деятельности.
1 Язык и мышление. 

Язык и человек.
2 Сентябрь Слово учителя, беседа.

2 Знаем ли мы основные разделы 
русского языка?

1
Сентябрь

Слово учителя, работа с 
таблицей, деловая игра.

3 Знаешь ли ты, что такое 
морфология?

1 Слово учителя, работа по
учебнику, игра « Узнай 
часть речи».

4 Что такое орфограмма? 2 Сентябрь Работа с учебником, 
соревнование, 
практические 
упражнения.

5 Что мы знаем о тексте? 1 Сентябрь Беседа, работа с текстом.
6 Знакомимся с типами речи. 1 Слово учителя, работа с 

учебником, 
распознавание текстов 
разных типов.

7 Знакомимся со стилями речи. 2 Октябрь Слово учителя, работа с 
учебником, 
распознавание текстов 
разных стилей.

8 Комплексный анализ текста. 2 Октябрь Работа с текстом.
9 Учимся писать сочинение по 

картине.
1 Октябрь Практикум.

1
0

Хорошо ли мы знаем пунктуацию? 1 Беседа, практические 
упражнения, викторины, 
игра – соревнование.

1
1

Занимательный синтаксис. 2 Октябрь Практикум, выполнение 
заданий по компьютеру.

1
2

Учимся строить прямую и 
косвенную речь, диалог.

1 Ноябрь Работа с учебником, 
практикум, составление 
диалогов в парах.

1
3

Фонетика – это интересно! 1 Составление таблиц, 
практикум, игра «Кто 
быстрее?»

1
4

Вспоминаем падежные окончания 
существительных и прилагательных.

1 Ноябрь Беседа, практикум, 
работа по карточкам.

1
5

Овладеваем орфоэпией. 1 Слово учителя, 
практикум, работа по 



карточкам.
1
6

Многообразие словарей. 1 Ноябрь Работа со словарями, 
слово учителя.

1
7

Прямое и переносное значение слов. 1 Беседа, работа с 
текстами по 
распознаванию метафор 
и олицетворений.

1
8

Научись правильно определять 
смысл слов.

1 Декабрь Беседа, деловая игра, 
работа в группах и по 
карточкам.

1
9

Таинственные синонимы, омонимы,
антонимы.

1 Беседа, работа с 
учебником, 
соревнование.

2
0

Игра «Забавная лексикология». 1 Декабрь Игра.

2
1

Учимся правильно определять 
грамматические признаки имени 
существительного.

1 Беседа, работа с 
учебником, практикум.

2
2

Куда «убегают» беглые гласные? 1 Декабрь Слово учителя (о 
беглости гласных и 
чередовании звуков), 
работа с учебником, 
практикум.

2
3

Что мы знаем о спряжении глагола? 1 Беседа, работа по 
учебнику, практикум.

2
4

Викторина по теме «Морфология». 1 Декабрь Беседа, викторина.

2
5

Путешествие по стране «Русский 
язык».

1 Беседа, деловая игра.

Руководитель кружка:                                  Эшимбекова Б



      №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин орус 
тил ийриминин сентябрь, октябрь айына карата берген маалыматы.

  Окуу жылынын башында  ийримдин иш планы түзүлүп, бекитилди. Ийримге  6-класстан 
12 окуучу тартылып, жуманын 2-күнү ийрим өтүлөт.   Сентябрь айында "Тил жана 
ойлонуу”, "Тил жана адам", "Орфограмма" жана "Текст" жөнүндө темаларды өттүм.  
Окуучулар текст кандай жазыларын үйрөнүштү. Октябрь айында дил баянды кантип 
жазабыз,  текске анализ жасоо, синтаксис пунктуация жөнүндө темаларды өттүм. Сабак 
учурунда окуучулар текстти окуп анализ жасашты. Синтаксис жөнүндө маалымат 
алышты. 

                                        Кр жетекчиси:                    Эшимбекова  Б

.

           



Бекитемин
№4 Иманберди уулу Иса атындагы 
жалпы билим берүүчү орто мектебинин 
окуу бөлүмүнүн башчысы 
_____________Ч.Назаралиева                       
1-сентябрь 2022-жыл

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин
информатика ийрими боюнча I жарым жылдыкка карата түзүлгөн иш планы.

№ Өтүлүүчү материалдардын
темасы

Колдонулуучу
материалдар

Өтүү
мөөнөтү

Натыйжа

1. - Информатика ийримине план 
түзүү
- Окуучулардын тизмесин тактоо

Сентябрь Информатика 
предметине кызыккан 
окуучулартартылышат.

2. Информатика ийриминин 
максаттары. КТК эрежелери 
боюнча түшүнүк.

Жунусалиев К.
Жуманалиева З.

Сентябрь Техникалык 
коопсуздук эрежесин 
сактай билишет. 

3. Кызыктуу маалыматтар Интернет булагы
Hi-tech-news

Сентябрь Окуучулардын акыл-
эси калыптанат.

4. Информатика жана информация. Орускулов Т.Р.
Касымалиев М.У

Сентябрь Информация процесс- 
терин түшүнүшөт

5. Информацияны сактоо. Өлчөө 
бирдиктери. Бит жана байт.

У. Э. Мамбетакунов 
Л. А. Самыкбаева

Октябрь Информациянын өлчөө
бирдиктери менен 
таанышат.

6. Экилик жана ондук эсептөө 
системалары.

У. Э. Мамбетакунов 
Л. А. Самыкбаева

Октябрь Экилик эсептөө 
систем-н билишет.

7. Логикалык маселелерди чыгаруу 
ыкмалары

У. Э. Мамбетакунов,
Л. А. Самыкбаева

Октябрь Акыл-ой сезимдерин 
калыптанат.

8. PISA – 2025 ке даярдоо. Тест. https://www.savol-
javob.com

Октябрь Акыл-ой сезимдерин 
калыптанат.

9. Компьютердин негизги 
түзүлүштөрү жана багытталышы.

Жунусалиев К.
Жуманалиева З.

Ноябрь Компьютерди система 
катары таанышат. 

10. Клавиатура жана маус. Кызматчы
клавиштер менен иштөө.

ПК. Клавиатуралык 
тренажер

Ноябрь Ар бир клавиштердин 
аткарган кызматын 
билишет. 

11. Программаны ишке киргизүү. 
Башкы меню. Компьютердик 
объекттер. Файлдар жана 
папкалар.

ПК. Орускулов Т.Р.
Ибирайим к А. 
Жуманалиева З. 
Касымалиев М.У.

Ноябрь Документ, программа 
жөнүндө түшүнүк 
алышат. 

12. Жөнөкөй тексттик редактор. 
WORD редактору.

Персоналдык 
компьютер

Декабарь Тексттик документте 
иштөөнү 
өздөштүрүшөт

13. Тексттик документтер жана 
аларды түзүүнүн 
технологиялары.

У. Э. Мамбетакунов, Л.
А. Самыкбаева

Декабарь Компьютерде иштөөнү
өздөштүрүшөт.

14. Текст менен иштөө жана 
редакциялоо. Тексттик 
редактордо таблица менен иштөө

У. Э. Мамбетакунов 
Л. А. Самыкбаева

Декабрь Текст, абзац, пункт, 
начертание менен 
иштешет.

15 PISA – 2025 ке даярдоо. Тест. https://www.savol-
javob.com

Декабарь Окуучулардын акыл 
эсин калыптанат.

Ийрим жетекчиси:                З.Бейшеева



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин
информатика ийриминин 2022-2023-окуу жылындагы

I чейректе жүргүзүлгөн иштери боюнча маалымат.

Информатика ийриминде 2022-2023-окуу жылында окуучулардын тизмеси  такталып
5-6-класстардан 10 окуучу тартылган. 

Сентябрь айында ийримдин иш планы түзүлүп бекитилип, шаршемби күнү 1 саат
ийрим өтүлүүдө. 

Информатика   ийриминде   иш  планда  көрсөтүлгөн  темалар  боюнча  так  өтүлүп,
окуучулардын кызыгуусу артып иш аракет жүргүзүлүүдө. 

Алгач  уюштуруу  иштери  жүргүзүлүп   ийримдин  максаттары,  техникалык
коопсуздук эрежелери менен  тааныштырылды. 

Окуучулардын предметке болгон кызыгуусун арттыруу үчүн интернет булактарынан
алынган  кызыктуу  маалыматтар,  логикалык  суроо-жооптор,   техника  дүйнөсүндөгү
кызыктуу маалыматтардан компьютерлеге таандык негизги мүнөздөмөлөр менен  кенен
таанышышты. 

Информация жөнүндө кенен түшүнүк берилип, окуучулардын ой жүгүртүү, сүйлөө
речи калыптандырылды. 

Октябрда окуучулар  “Информацияны сактоо”, “Өлчөө бирдиктери. Бит жана байт”,
“Экилик жана ондук эсептөө системалары”, “Логикалык маселелерди чыгаруу ыкмалары”,
“PISA – 2025 ке даярдоо” боюнча тапшырмалар, түшүнүктөр берилди. 

            Ийрим жетекчиси: З.Бейшеева 



      
                                       

             Бекитемин                                                                                                                                                                                              
№4 Иманберди уулу Иса  атындагы жалпы билим  
берүүчү  орто мектебинин окуу бөлүмүнүн 
башчысы ______________   Ч.Назаралиева              
1-сентябрь __2022-жыл  

 
№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебиндеги  “Жаш

талант” ийриминин ׀ жарым жылдыкка карата түзүлгөн   иш планы.

№
    Аткарылуучу иштер Сааты Өтүлүүчү 

убагы.
Эскертүү

1 Уюштуруу иштерин жүргүзүү.

Кыргыз тили күнүнө карата
салтанаттуу линейка өтүү.

2

2

Сентябрь

2 Аңгеме жөнүндө түшүнүк.

Көркөм окууга үйрөнүү

2

2

Октябрь

3 А.Осмонов-кыргыз поэзиясынын алпы.

Көркөм окууга үйрөнүү

2

2

Ноябрь

4 Ыр чыгаруунун ыкмалары.
Окуучуларды ыр чыгарууга үйрөтүү.

Дубал газета чыгаруу

2

2

Декабрь

5 Сүрөт аркылуу аңгеме түзүү

 
Дубал газета чыгаруу

2

2

Январь

                                      Ийрим жетекчиси:                     Ж.Көлбаева

          



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебиндеги
“Жаш талант” ийриминин ׀ жарым жылдыкка карата түзүлгөн   иш планынын

аткарылышы  боюнча берген маалыматы.

                                      

       Сентябрь айында иш план түзүлүп, катышкан окуучулар такталып, уюштуруу иштери 
жүргүзүлдү. 23-сентябрь- Мамлекеттик тил күнүнө  карата окуучулар сахналаштыруу, 
көркөм окуу жана  тилди даңазалаган ырлардан жаттап айтышып, ыр, бий, комуз, Манас 
айтылып, салтанаттуу линейка өткөрүлдү.

Октябрь айында аңгеме жөнүндө түшүнүк
берилип, окуучулар сүрөт боюнча аңгеме түзүштү.                                                                    

  Акындардын ырларынан көркөм окутуп, көркөм окуу жөнүндө түшүнүк берилип, 
окуучулар көркөм окууга көнүгүштү. Көркөм окуу боюнча кыргыз тили темасындагы 
ырлардан көркөм окутуп, ийрим ичинде сынак өткөрүлдү. Сынакта  8-аклассынын 
окуучусу Күмушбекова Раисанын көркөм окуусу жактырылды.
Ноябрь айында Алыкул Осмонов-кыргыз поэзиясынын алпы деген темада сабак өтулдү. 
Сабакта А.Осмоновдун өмүр баяны, чыгармачылыгы тууралуу түшүнүк берилип, ырлары 
менен таанышышты.

Ийрим жетекчиси:      Ж.Көлбаева



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин
математика  ийриминин 2022-2023-окуу жылынын 1-чейрегинде өтүлгөн иш

чаралары боюнча маалыматы.

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 
математика ийримине жалпы 12  окуучу катышат,  алар 8-11-класстын окуучулары.  
Сентябрь  айында математика  ийриминин  иш планы түзүлүп, кружокко катыша турган 
окуучулар такталды.  “Эсепке эбиң барбы?”,  “Жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр”, “Оң жана
терс сандарды кошуу жана кемитүү” деген темалар өтүлүп, окуучулар жөнөкөй 
бөлчөктөр, ондук бөлчөктөр, оң сандар жана терс сандар боюнча кеңири түшүнүк 
алышты. Ошону менен бирге тез эсептөөгө, эсептерди жеңил жол менен чыгарууга 
үйрөнүштү жана логикалык ой жүгүртүүгө, тактыкка тарбияланышты.

Октябрь айында “Арифметикалык жана тест түрүндө түзүлгөн маселелер”, 
“Теңдемелер жана теңдемелер системасы”, “Проценти табуу”, “Көнүгүү иштөө” деген 
темалар өтүлдү. Темаларга карата көнүгүүлөр иштелди. Көнүгүүлөр НЦТ, секом тест 
китептеринен жана билим булагынан
алынды. Окучулар жогорудагы
темаларды өтүү менен тест иштөөгө,
тендемелерди тез жана туура чыгарууга,
процент табууга үйрөнүштү. Алган
билимдерин турмушта пайдалана
билүүгө тарбияланышты.

Ийрим жетекчиси:                 Ж.Эгембердиева



                                                                                               Бекитемин
                                                                            №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы
                                                                            билим берүүчү орто мектебинин окуу
                                                                            бөлүмүнүн башчысы_________Ч.Назаралиева
                                                                                “___” ___________ 2022-2023-жыл

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто
мектебинин математика ийриминин 2022-2023-окуу жылындагы түзүлгөн иш планы.

№        Өтүлүүчү тема Колдонулган 
адабияттар

Өтүү 
убагы

1 Кружоктун иш планын түзүү жана окуучуларды 
тактоо.

Сентябрь

2 Эсепке эбиң барбы? Матем.сандык Сентябрь
3 Жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр. Билим булагы Сентябрь 
4 Оң жана терс сандарды кошуу жана кемитүү. Интернет булактары Сентябрь 
5 Арифметикалык жана тест түрүндө түзүлгөн 

маселелер.
НЦТ Октябрь 

6 Теңдемелер жана теңдемелер системасы Билим булагы Октябрь 
7 Процент табуу Билим булагы Октябрь 
8 Көнүгүү иштөө Интернет булак.ы Октябрь 
9 Логикалык эсептер АКМО тести Ноябрь 
10 Сандын абсолюттук мааниси (модулу) Интернет булак.ы Ноябрь 
11 Математикалык ой-жүгүртүүгө маселелер АКМО тести Ноябрь 
12 Математикалык кызыктуу тесттер Айбилим Декабрь 
13 Ылдамдык, аралык, убакыт Окуу китеби Декабрь 
14 Математикалык  кызыктуу оюндар Интернет булактары Декабрь 
15 Математикалык кече Интернет булак.ы Декабрь 
16 Кызыктуу ребустар Интернет булак.ы Январь 
17 Даража Окуу китеби Январь 
18 Тест менен иштөө Интернет Январь 
19 Квадраттык тамыр НЦТ Февраль 
20 Көнүгүү иштөө Окуу китеби Февраль 
21 Рационалдык көрсөткүчтүү даража НЦТ Февраль 
22 Көнүгүү иштөө Окуу китеби февраль
23 Бурчтар Секом Март 
24 Көнүгүү иштөө Интернет булак.ы Март  
25 Үч бурчтуктар Секом Март 
26 Көнүгүү иштөө Интернет булак.ы Апрель 
27 Төрт бурчтуктар Секом Апрель 
28 Көнүгүү иштөө Интернет булак.ы Апрель
29 Көп бурчтуктар Секом Апрель
30 Көнүгүү иштөө Секом Май 
31 Айлана жана тегерек Секом Май 
32 Көнүгүү иштөө Интернет булак.ы Май 
33 Жыйынтыктоочу тест Интернет булак.ы Май 

                          

                                           Кружок жетекчиси:           Эгембердиева Жыпаркүл

                                                                                 



Бекитемин 
                                                                      №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы

                                                              билим берүүчү  орто мектебинин окуу
                                                                          бөлүмүнүн башчысы________ Ч.Назаралиева

                               1-сентябрь 2022-жыл                                                
№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин биология
ийрими боюнча 2022-2023-окуу жылында  І жарым жылдыкка карата түзүлгөн иш

планы

№ № Өтүүлүчү материалдын
темасы

Колдонулган 
материалдар

Өтүү 
мөөнөтү

Күтүлүүчү натыйжа

1 Ийримдин иш планын түзүү 
Окуучуларды тактоо

Сентябрь Иш план түзүлөт, окуучулар 
такталат

2 Биологиядагы улуу ачылыштар Билим булагы Биологиялык ачылыштар 
жөнүндө билишет

3 Адам анатомиясы Интернет 
булагы

Октябрь Адам анатомиясы менен 
таанышышат,үйрөнүшөт

4 Генетиканын негиздери Окуу китептер Генетикалык маселелерди 
чыгарууну үйрөнүшөт

5 Геномдук мутациялар Интернет 
булагы

Ноябрь Мутациянын пайда болуу 
себептерин билишет

6 Адамдын иш аракеттеринин 
натыйжасында жаратылыш 
закон ченемдүлүүктөрдүн 
бузулушу

Окуу китептер
Интернет 
булагы

Адамдын иш аракеттеринин 
натыйжасында жаратылыш 
закон ченемдүлүүктөрдүн 
бузулуу себептерин 
аныкташат.

7 Тукум куучулук жана 
өзгөргүчтүк

Интернет 
булагы
Билим булагы

Декабрь Тукум куучулук менен 
өзгөргүчтук боюнча 
түшүнүшөт

8 Жаратылыш жана экология Интернет 
булагы

Жаратылышты кантип сактоо
керек экендигин түшүнүшөт

            Ийрим жетекчиси:                   Ч.Назаралиева 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин биология
ийрими боюнча 2022-2023-окуу жылындагы 1-чейректе жүргүзүлгөн иштери  

боюнча  маалыматы

Биология ийриминде  2022-2023-окуу жылында окуучулардын тизмеси такталып 6-
7-8-9- класстардан жалпы  10 окуучу катышты.                                

 Сентябрь   айында биология ийримиинин иш планы түзүлүп бекитилди. Ийрим 
жүгүртмөнүн негизинде жумасына бир жолу жума күндөрү өтүлдү. Биология ийриминде 
тузүлгөн  иш планда көрсөтүлгөн темалар боюнча өтүлүп, окуучуларды биология 
сабагына кызыктыруу максатында ар кандай биологиялык кызыктуу маалыматтар жана 
кызыктуу суроо жооптор берилип турду.Окуучуларга  биологиядагы улуу ачылыштар 
боюнча кеңири маалымат берилип,тааныштырылды.  

Октябрь айында окуучулар менен “Адам анатомиясы” деген темада билим булагы 
сайты биргеликте  иштелди. Генетиканын негиздери темасында окуучуларга генетикалык 
маселелердин чыгарылышы боюнча  видео сабакты көрсөтүү менен түшүнүк берилди.       
Ноябрь айында “Геномдук мутациялар” деген темада мутациянын пайда болуу себептерин
билүү максатында окуу китептерди,интернетти пайдалануу менен окуучуларга кеңири 
түшунүктөр берилди.                                                         

Адамдын иш аракеттеринин натыйжасында жаратылыш закон ченемдүлүүктөрдүн 
бузулушу жөнүндө окуучуларга слайд менен кеңири түшүнүк берилип, окуучулар  
жаратылыш закондору боюнча өз ойлорун билидиришти.

            Ийрим жетекчиси :                    Ч.Назаралиева 
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