
 

 

 



 

Табигый математика усулдук бирикмесинин  2022/2023-окуу жылынын 

сентябрь,октябрь айларында  өтүлө турган ачык сабактары боюнча 

маалымат 

 

        №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы 

билим берүүчү орто мектебинин табигый 

математика усулдук бирикмесинин сентябрь 

айында өтүлө турган ачык сабактары:  Качыкеева 

Айша 29-сентябрда 9 б-классына “Квадраттык 

функция” деген темада  кайталоо сабагын өттү. 

Бул сабакта өтүлгөн темалар боюнча топторго 

бөлүп тех.каражаттарды пайдалануу менен ачык 

сабак өттү. Бул сабакта сабак максатына жетти 

окуучуларга түшүнүктүү,ченелүүчү предметтик 

стандартка жана окуу программасына ылайык 

келген, сабактын структурасы сакталган, мугалим ар кандай ресурстарды жана окуу 

каражаттарын пайдаланаып ачык сабакты эн мыкты денгээлде  өттү. 28-сентябрда 6-

класстарына  дене тарбия мугалими  Акматов Ж.умабай “Эстафеталык оюндар” деген темада 

ачык сабак уюштурду. 

Октябрь айындагы ачык сабактары: Информатика сабагынан Зарина Бейшеева 5-класстарына 

“Обьекттердин классификациясы” деген темада ачык сабак өттү. Сабакта мугалим 

Информатика сабагында окуучулар үчүн коопсуз шарттар түзүлгөн,сабактын максатына 

ылайык, мейкиндикти уюштурат, бардык окуучулар окуу процессине тартылган, мугалим 

бардык окуучуларды топтук жана жекече иш формаларын,стратегияларды жана усулдарды 

колдонот. Мугалим билимди гана эмес көндүмдөрдү жана компотенттүүлүктөрдү, баалоого 

мүмкүнчүлүк берген баалоонун түрлөрүн колдонуу менен ачык сабак өттү.  

 

 

 

 

 

 

 



13-октябрда “Пирамиданын беттеринин аянттары” деген ачык сабак математика мугалими 

Ж.Эгембердиева. Бул сабакта мугалим дифференцияланган окутуунун ыкмаларын колдонот, 

окуучулардын муктаждыктарын жана жөндөмдөрүн эске алат, сабакта мугалим менен 

окуучунун ортосунда жагымдуу чөйрө түзүлгөн.Негизинен мугалим тема түшүндүрүүгө 

убакыт кетирет,ал эми практика жана окуучулардын суроолору үчүн дээрилик убакыт 

бөлбөйт. Сабак максатына жетүү менен аяктады. 

 

 

Сүрөт сабагынан Асейин кызы Санирабийга 5-класстарына” Кеч күз” деген темада сүрөт 

көргөзмөсүн уюштуруу менен сабак өттү. 

 

Физика сабагы Мааметказиева Гулзат 

физика сабагы 19-октябрь “Жылуулук алмашуу” деген сабагынан  

 

 

 

                                                  

 

 

                                                     Бирикме жетекчиси     А.Абдыразакова 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин табигый 

математика усулдук бирикмесинин математика мугалими Качыкеева Айшанын өткөн 

ачык сабагынын 

                                                       № 1  ПРОТОКОЛУ 

Сабак өткөн күн 29-сентябрь. 9-б классы. 

                                    Күн тартиби: 

1.  Качыкеева Айшанын  ачык сабакка колдонгон ыкмаларды пайдалануусун 

     талкуулоо. 

2.  Сабакта жетишүүсүн талкулоо 

 

1. Мугалимдин ой-пикири: Окуучуларым сабакка активдүү катышты, ой жүгүртүүлөрү 

терен,өз ойлорун эркин айтып бере алышты. Окуучуларыма вордвалл программасындагы 

карта, ребус түздүрүү менен  кызыктуу кылып окуучуларды сабакка кызытырдым. Алар 

кызыгуу менен “Ордината”, “апцисса” деген топтордо активдүү иштеп беришти. Мен 

сабактын максатына жеттим деп ойлойм. 

2. Катышкан мугалим Ж.Эгембердиева: 

Алдынкы инновациялык методдорду колдонду, көрсөтмө куралдарды ыктуу 

пайдаланды. Окуучулары активдүү иштеп бере алышты. 

3. ОББ: Ч.Назаралиева: Мугалим абдан кызыктуу сабак өттү. Сабагында “PISA-2025”  

алкагындагы онлайн,жазуу түрүндө тесттер алынып балдарды шыктандыруу менен сабактын 

максатына жетти. 

Окуучулар топтордо активдүү иштеп бере алышты.Өз ойлорун так, эркин адабий 

тилде сүйлөп берүүгө аракеттеништи. Онлайн тесттерин так аткарышты. Топтордо активдүү 

иштеп окуучулар өздөрүн көрсөтүштү. 

4. Секция жетекчиси: А.Абдыразакова 

 Мугалимдин иш-аракети,окуучулардын иш аракеттери абдан жакшы иштей алышты. 

Окуучулар теманы толук өздөштүрүүгө жетишти. Иновациялык технологиянын жардамы 

менен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун көрсөтө алышты. “Квадраттык функция” 

деген темада кайталоо сабак өттү, өтүлгөн темалар боюнча топторго бөлүп тех.каражаттарды 

пайдалануу менен ачык сабак өтүлдү. Бул сабакта окуучуларга түшүнүктүү, ченелүүчү 

предметтик стандартка жана окуу программасына ылайык келген, сабактын структурасы 

сакталган, мугалим ар кандай ресурстарды жана окуу каражаттарын пайдаланаып ачык 

сабакты эн мыкты денгээлде  өттү. 

Жогоруда айтылган ой пикирлердин негизинде төмөндөгүдөй токтом кылынды: 

1. Качыкеева Айша иш-тажрыйбасы жайылтылсын. 

2.  “PISA-2025” окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасын 

ишке ашуруу максатында математика мугалими табигый УБнин мугалимдерине  тренинг өтүп 

берүүсү сунушталсын. 

3. Бул токтомдук аткарылышын көзөмөлдөө жагы бирикме жетекчиси А.Абдыразаковага 

тапшырылсын. 

    

                Бирикме жетекчиси   А.Абдыразакова 

 

 



№4  Иманберди  уулу   Иса  атындагы жалпы  билим берүүчу  орто мектебинин 

Качыкеева Айшанын план конспектиси                            

Математика мугалими:   Качыкеева Айша          

Сабак өткөн күн:  29.09.22.     9-класс                

Сабактын темасы:  Квадраттык функция темасында  кайталоо, конугүү иштөө 

Сабактын максаты : 

       Окуучулар квадраттык функция боюнча билимдерин кайталашат,                                                                                                                 

касиеттерин пайдаланып  көнүгүүлөр аткарышат  график чийүүнү билишет, графикти 

бекемдеп өздөштүрүшөт.  

      Түшүнүктөрүн мисал иштөө, кайталоо аркылуу өз билимдерин өнүктүрүшөт. Чакан 

топтордо иштөө аркылуу бири-бирин сыйлоого үйрөнүшөт.   

       Ар түрдүү тапшырмаларды чыгара алса турмушта колдонууну үйрөнүү менен ынтымакка, 

жоопкерчиликке тарбиялашышат. 

Сабактын методу: суроо жооп жана алгоритимдик метод. 

Сабактын жабдылышы: Окуу куралдары, секом китеби, интерактивдүү доска. 

Ролдук оюн: кимдин сезими күчтүү (кахут программсы менен иштөө). Эки беттүү күндөлүк 

(“Вордвалл” программасы менен иштөө). 

Уюштуруу: окучуларды топторго бөлүнот “  Абцисса”  “ Ордината”. Топ башчылары шайланат. 

Топторго  “Кахут”  программасы  менен 

суроолор  жонотулот.                                                                                    

-а > 0 жана  х≠0 болсо функцинын  графиги  

кандай  жайланышат? 

- а <0 болсо  функциянын  графиги  кандай  

жайланышат? 

- квадраттык  функция  кайсы  окко  карата 

симметриялуу? 

-а>0  болсо функция  кайсы  аралыкта  осот? 

- функциянын  графигинин  аталышы? 

-  квадраттык  функциянын аныкталуу  областы 

кандай? 

- квадраттык  функциянын  маанилеринин  

областы кандай? 

-квадраттык  функциянын  нолу  

 

 

 



Касиеттери 

Графиги                                                         

«Тармактарынын» багытталышы  

Параболанын чокусу 

Симметрия огу 

Функциянын нөлдөрү 

Функциянын өсүшү жана кемиши  

Аныктамасы : Функция y=ax²+bx+c a, b, c- берилген 

сандар, а=0,   х-өзгөрүлмө, квадарттык функция деп 

аталат 

Функциянын оң жана терс маанилери  

Квадраттык функциянын графигин 

тургузуу

 
 

 

 



Өз алдынча иштөө: Төмөнкүү функциялардын графиктерин түзгүлө: 

 1) у=
1

3
х²-4х+4 

 2) у=-
1

4
х²+х-1 

 3) у=х²-7х+10 

Бышыктоо: “Вордвалл” программасы менен “карта” 

оюну аркылуу бышыкталат. 

1) Тескери пропорциялуулукка ээ болгон 

функциянын графиги        Ж: (гипербола) 

2) Квадраттык функциянын графиги кандай? 

Ж:(парабола) 

3) Ох огу кандай аталат? 

       Ж: ( абцисса) 

 4) Оу огу кандай аталат? 

       Ж: (ордината) 

5) Функциянын берилишинин бир түрү  

 Ж: ( формула) 

6) Эки чоңдуктун бири-бирине болгон өз 

карандылыгы. Ж: ( функция) 

       

Баалоо: Ар бир топ жыйнаган балынын орто балына 

карата топтордун сабакка катышы жана жекече  

бааланат. 

 Үй тапшырманы: Чынжырча оюну менен 

кайталашат жана тапшырмалары текшерилет.                           

Үй тапшырма: кайталоо §3  №50 д), ж), з) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Уй  
тапш
ырма 

    № 
50    
а,б 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин табигый 

математика усулдук бирикмесинин информатика мугалими  Бейшеева Заринанын өткөн 

ачык сабагынын 

                                         №2   ПРОТОКОЛУ 

Сабак өткөн күн 7-октябрь. 5 а- классы. 

                                    Күн тартиби: 

1.  Бейшеева Заринанын  ачык сабакка колдонгон ыкмаларды пайдалануусун 

     талкуулоо. 

2.  Сабакта жетишүүсү начар окуучулар менен иштөөсү,  

1. Мугалимдин ой-пикири: Окуучуларым сабакка активдүү катышты, ой жүгүртүүлөрү 

терен, өз ойлорун эркин айтып бере алышты. окуучулар бул мезгилге чейин классификация 

деген түшүнүк боюнча өз ойлорун айтышат,  компьютердин жардамында объектерди 

аныкташат, мээге чабуул жасап, оюн бир жерге топтоп алуу максатында кагазда темага 

байланыштуу 15-20 нын тегерегиндеги сөздөрдү окуучуларга окуу берүү, алардын эске 

тутуусун текшерүү максатында кайсы топ көп сөз жазса ошол топту баалоо окуучуларды 

сабакка кызытырдым. Алар кызыгуу менен топтордо ишетип, өзүн-өзү баалоо схемасы 

аркылуу бааланды. Мен сабактын максатына жеттим деп ойлойм. 

2. Катышкан мугалим Ж.Эгембердиева: 

Сабакта мугалим информатик  болгондуктан, алдынкы иновациялык методдорду колдонду, 

көрсөтмө куралдарды ыктуу, пайдаланды. Окуучулары активдүү иштеп бере алышты. 

3. ОББ: Ч.Назаралиева: Мугалим абдан кызыктуу сабак өттү. Сабагында “PISA-2025”  

алкагындагы онлайн, тесттер алынып балдарды шыктандыруу менен сабактын максатына 

жетти. Окуучулар топтордо сүрөттөр аркылуу, активдүү иштеп бере алышты.Өз ойлорун так, 

эркин адабий тилде сүйлөп берүүгө аракеттеништи. Онлайн тесттерин так аткарышты. 

Топтордо активдүү иштеп окуучулар өздөрүн көрсөтүштү. 

4. Секция жетекчиси: А.Абдыразакова 

 Мугалимдин иш-аракети,окуучулардын иш аракеттери абдан жакшы иштей алышты. 

Окуучулар теманы толук өздөштүрүүгө жетишти. Иновациялык технологиянын жардамы 

менен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун көрсөтө алышты. Сабакта мугалим 

Информатика сабагында окуучулар үчүн коопсуз шарттар түзүлгөн,сабактын максатына 

ылайык, мейкиндикти уюштурат, бардык окуучулар окуу процессине тартылган, мугалим 

бардык окуучуларды топтук жана жекече иш формаларын, стратегияларды жана усулдарды 

колдонот. Мугалим билимди гана эмес көндүмдөрдү жана компотенттүүлүктөрдү, баалоого 

мүмкүнчүлүк берген баалоонун түрлөрүн колдонуу менен ачык сабак өттү.  

Жогоруда айтылган ой пикирлердин негизинде төмөндөгүдөй токтом кылынды: 

1. Бейшеева Заринанын  иш-тажрыйбасы жайылтылсын. 

2.  “PISA-2025” окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасын 

ишке ашуруу максатында информатика мугалими З.Бейшееванын сабагы жактырылсын. 

3. Бул токтомдук аткарылышын көзөмөлдөө жагы бирикме жетекчиси А.Абдыразаковага 

тапшырылсын. 

                                 Бирикме жетекчиси     А.Абдыразакова 

 

 

 

 



Предмет: Информатика       5- класс                                                                                               

Сабактын темасы: Объекттердин классификациясы. 

Сабактын жабдылышы: Компьютер, слайд, карточкалар, сүрөттөр. 

Сабактын методу: Интерактивдүү ыкма менен окутуу 

Негизги компотенттүүлүктөр 

1.Маалыматтык компотенттүүлүк. Сабакты пландаштыруу, жаңы маалыматты алууга 

даярдануу. 

2.Социалдык комуникативдик. Топ менен иштөөнү жана адептүүлүккө үйрөнүшөт 

3.Өзүн-өзү уюштуруу, көйгөйлөрдү чечүү.Топ менен иштөөдө темадагы көйгөйлөрдү 

чечишет 

   

Сабактын максаты Көрсөткүчтөр 

Билим берүүчүлүк: жаңы тема жөнүндө 

түшүнүк; 

1-окуучулар бул мезгилге чейин 

классификация деген түшүнүк боюнча өз 

ойлорун айтышат. 

Өнүктүрүүчүлүк: программаны практика 

жүзүндө колдонууга үйрөнүшөт  

2- компьютердин жардамында объектерди 

аныкташат  

Тарбия берүүчүлүк: сабакка активдүү 

катышып, жакшы өздөштүргөн окуучулар 

жетишпей калган досторуна жардам 

беришет. 

3- өздөрүн өнүктүрүү максатында 

түшүнбөгөн окуучуларга жардам беришет 

 

Сабактын жүрүшү: 

Сабактын 

этаптары 

Мугалимдин иш аракети Окуучулардын 

иш-аракети 

Уюштуруу 

2 минут 

 Саламдашуу, жоктоо, окуучуларды  эки топко болуп алуу, 

жана мээге чабуул жасап, оюн бир жерге топтоп алуу 

максатында кагазда темага байланыштуу 15-20 нын 

тегерегиндеги сөздөрдү окуучуларга окуу берүү, алардын 

эске тутуусун текшерүү максатында кайсы топ көп сөз 

жазса ошол топту баалоо  

Саламдашышат, 

окуу куралдарын 

сабакка 

даярдашат, эки 

топко бөлүнүп, 

айтылган  

сөздөрдү эске 

тутуп, жазышат.   

Үй 

тапшырмасы

н суроо 

6 минут 

Мугалим окуучуларга сүрөттөрдү көрсөтүү  менен сабак 

башталат. 

1.  Ар түрдүү сүрөттөр берилет. 

Мисалы:  

                     
1. Объекттер ортосундагы катыштар кандайча туюнтулат? 

Ар бир сүйлөмдөгү катыштын аталышын айткыла? 

Сүйлөмдөгү объекттердин орундарын алмаштырса, 

катышка кандай аталышты берсе болот? Бул учурда кайсы 

түгөйдөгү катыштын аталышы өзгөрбөйт?  

а) Көмөч Түлкүгө ырдап берет;  

б) Пилюлькин Сиропчикти дарылайт; 

 в) Дулдул Иванга жардам берет; 

 г) Желмогуз Элли менен саякаттайт. 

Окуучулар 

карточкадагы 

суроолорго жооп 

беришет 



2. Объекттердин ар бир түгөйүнө туура келген катыштарды 

көрсөткүлө. Объекттин түгөйлөрү:  

а) пианино жана музыкалык инструмент; б) процессор 

жана системдик блок; 

 в) Токмок жана шаар; 

 г) лазердик диск жана информация ташуучу;  

д) көпөлөк жана курт-кумурска;  

е) бешинчи класстын окуучусу жана окуучу.  

Катыштар: 1) курамына кирет; 

 2) көптүктүн элементи болуп саналат;  

3) түрү болуп саналат. 

Жаңы 

теманы 

түшүндүрүү 

25 

Объекттердин катышы «Түрү болуп саналат» катышы 

менен байланышкан эки көптүктүн бири экинчисине 

камтылган көптүк болуп саналат. Мисалы, тоту куштардын 

көптүгү жалпы куштардын көптүгүнө камтылган көптүк 

болуп саналат. Натуралдык сандар көптүгү чыныгы бүтүн 

сандардын көптүгүнө камтылган көптүк болуп саналат. 

«Түрү болуп 

саналат» 

катышынын 

схемасын 

түрлөр схемасы 

деп атайбыз. 

Мындай 

схемалар окуу 

китеп-теринде, 

каталогдордо 

жана энцик-

лопедияларда 

түрдүү объекттерди, мисалы, өсүмдүктөрдү, айбанаттарды, 

татаал сүйлөмдөрдү, транспорт каражаттарын ж. б. 

сыпаттоо үчүн колдонулат. 
  

Объекттердин классификациясы Объекттин жалпы 
белгилерге ээ болгон камтылган көптүктөрү класстар деп аталат. 

Объекттин көптүктөрүн класстарга бөлүү классификация деп 

аталат. Бир классты экинчи класстан айырмалоочу белгилери 

классификациянын негизи деп аталат. Классификация маанилүү 
(табигый) белгилери же маанилүү эмес (жардамчы) белгилери 

боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн. Эгерде классификациянын негизи 

катары объекттердин маанилүү белгилеринин негизинде алынса, 
анда ал табигый деп аталат. Объекттин табигый 

классификацияда алган орду анын касиеттери жөнүндө ой 

жүгүртүүгө 
түрткү берет. Карл 

Линней (1737-ж.) 

сунуш кылган 

тирүү 
жандыктардын 

классификациясы – табигый классификациянын мисалы болуп 

 



эсептелет. Азыркы учурда окумуштуулар тирүү жандыктардын 

көптүгүн беш негизги бөлүккө бөлүшөт: өсүмдүктөр, козу 
карындар, жаныбарлар, жөнөкөйлөр жана прокариоттор. Ар бир 

бөлүм деңгээлдерге – системалык бирдиктерге бөлүнгөн. Эң 

жогорку деңгээл тип деп аталат. Ар бир тип классстарга 

бөлүнөт, класстар – отряддарга, отряддар – топторго, топтор – 
түрлөргө. 

Эгерде классификация негиздери катары объекттердин анча 

маанилүү эмес касиеттери алынса классификация жасалма деп 
аталат 

Бышыктоо 

үчун суроолор 

Үйгө 

тапшырма 

берүү 

5 минут 

1.Төмөндө көрсөтүлгөн ар бир камтылган көптүктөр үчүн «бир 

түрү болуп саналат» катышы менен байланышы бар көптүктү 

атап бергиле («Бул эмне?» деген суроого жооп берүүчү жалпы 
аталышты атап бергиле): 

а) ат атооч;   б) тик бурчтук; в) капилляр 

г) үтүр; д) окуу китеби; е) джойстик; ж) тамсил;  
2. Төмөнкү тизмеден өз ара «түрү болуп саналат» катыштары 

бар алты түгөй көптүктөрдү тапкыла: китеп, бензин, врач, сүт, 

куруучу, окуу китеби, суюктук, сөздүк, адам. Ар бир түгөйдө 

камтылган көптүктүн аталышын аныктагыла. Бул түгөй үчүн 
жок дегенде бир кошумча касиет атагыла.  

3. Ар бир пунктта класстар боюнча топтоштурулган объекттер 

көрсөтүлгөн. Мисалы: стол, компьютер, пияз/уй, калемсап, 
мискей/айыл, желек, уч – түрү боюнча классификацияланган зат 

атоочтор. Классификациялардын негиздерин аныктагыла:  

а) карагай, сосна, кедр, пихта/кайың, осина, липа, терек;  
б) картошка, пияз, бадыраң, помидор/алма, апельсин, алмурут, 

мандарин;  

в) кара буудай, тынч, калп, сүлөөсүн/буудай, тынчтык, чындык, 

мышык;  
г) көйнөк, кемсел, көйнөк, сарафан/пальто, шуба, плащ, 

штормовка;  

д) карышкыр, аюу, түлкү, бугу/уй, ит, мышык, жылкы.  
4. Классификация эмне үчүн керек? 

 

 

Жыйынтык 

тоо 

3 минут 

 Объекттердин классификациясы «Бир түрү болуп саналат» 

катышы кандайдыр бир көптүктүн камтылган көптүгү жана 

көптүктүн өзү болушу мүмкүн. Жалпы белгилерге ээ болгон 
объекттердин камтылган көптүктөрү класс деп аталат. 

Объекттердин көптүктөрүн класстарга бөлүү классификациялоо 

деп аталат. Бир классты экинчи класстан айырмалоочу белгилер 
классификациянын негизи деп аталат. Классификация олуттуу 

(табигый) белгилери боюнча же олуттуу эмес (жардамчы) 

белгилери боюнча жүргүзүлөт. Объекттин табигый 

классификациядагы ээлеген орду, анын касиеттери тууралуу 
сыпаттого мүмкүндүк берет. Жасалма классификация 

объекттерди кыйла тез издөө үчүн кызмат кылат. 

 

Баалоо 

2 минут 

Баалоодо “Жыйынтыктоочу баалоо” түрүн колдонуп 

баалоо 

 

   

 

 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин табигый 

математика усулдук бирикмесинин химия мугалими  Абдыразакова Аселдин  өткөн 

ачык сабагынын 

                                                             №3   ПРОТОКОЛУ 

Сабак өткөн күн 7-октябрь. 8 а- классы. 

                                    Күн тартиби: 

1.   Абдыразакова Аселдин  ачык сабакка колдонгон ыкмаларды пайдалануусун 

     талкуулоо. 

 

 

1. Мугалимдин ой-пикири: Окуучуларым сабакка активдүү катышты, ой жүгүртүүлөрү 

терен, өз ойлорун эркин айтып бере алышты. окуучулар бул мезгилге чейин химиялык 

формула, формуланы табыш үчүн валенттүүлүк, индекс, коэффициент деген түшүнүк боюнча 

маалымат алышкан, заттардын касиети менен таанышышкан, окуучулардын таанып-билүүлөрү өсөт, 

тексти окуп үйрөнүүнү, талдап окууну үйрөнүшөт . Мен сабактын максатына жеттим деп ойлойм. 

2. Катышкан мугалим Ж.Эгембердиева: 

Сабакта мугалим  алдынкы иновациялык методдорду колдонду, көрсөтмө куралдарды ыктуу, 

пайдаланды. Окуучулары интерактивдүү доска менен активдүү иштеп бере алышты. 

3. ОББ: Ч.Назаралиева: Мугалим абдан кызыктуу сабак өттү. Сабагында   сабакты 

бышыктоо үчүн онлайн тесттер алынып балдарды шыктандыруу менен сабактын максатына 

жетти. Окуучулар топтордо химиялык формулаларды валенттүүлүк түшүнүгүнүн негизинде өз 

алдынча көнүгүүлөрдү  активдүү иштеп бере алышты.Өз ойлорун так, химиялык тилде сүйлөп 

берүүгө аракеттеништи. Онлайн тесттерин так аткарышты. Топтордо активдүү иштеп 

окуучулар өздөрүн көрсөтүштү. 

Жогоруда айтылган ой пикирлердин негизинде төмөндөгүдөй токтом кылынды: 

1. Абдыразакова Аселдин  иш-тажрыйбасы жайылтылсын. 

2.  Жаны ыкмаларды падалануу менен окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл 

аралык программасын ишке ашуруу максатында химия мугалими А.Абдыразакованын сабагы 

жактырылсын. 

  

                

 

 

                             Бирикме жетекчиси    А.Абдыразакова 

 

 

 

 

 

 

 



   №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин  химия 

сабагынын план конспектиси                                                                                                   

Өтүлгөн  күнү: 07.10. 2022                                                                        

Сабактын темасы: Химиялык формулалар боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүү. Салыштырмалуу 

молекулалык масса. 

Сабактын методу: Айтып берүү, түшүндүрүү, аңгемелешүү; сынчыл ойломдун айрым 

ыкмалары: топ менен иштөө ж.б 

Сабактын тиби: Аралаш 

Сабактын формасы: Жаңы теманы түшүндүрүү 

 

Сабактын максаты Көрсөткүчтөрү 

А)Конкреттүү максаты (билим 

берүүчүлүк): Химиялык формулалар 

боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүүнү, 

салыштырмалуу молекулалык массаны 

эсептеп чыгарууну окуп үйрөнүшөт. 

 Химиялык формулалар боюнча 

эсептөөлөрдү өз алдынча жүргүзө алышса; 

 салыштырмалуу молекулалык массаны 

эсептеп чыгаруу боюнча көнүгүүлөрдү өз 

алдынча аткара алышса. 

Б)Конструктивдүү (ѳнүктүрүүчүлук, 

тарбиялоочулук): 

Химиялык формула, валенттүүлүк, 

эсептөөлөрдү жүргүзүү жолдору, 

татаал заттардагы химиялык 

элементтердин массалык үлүштөрүн 

эсептөө боюнча түшүнүгү өнүгөт. 

Жоопкерчиликтүү болууга 

тарбияланышат. 

тапшырмаларды жана көнүгүүлөрдү аткарууда 

 Химиялык формула; 

 Валенттүүлүк; 

 эсептөөлөрдү жүргүзүү жолдору; 

 татаал заттардагы химиялык элементтердин 

массалык үлүштөрүн эсептөө деген 

түшүнүктөрдү туура өз орду менен 

пайдалана алышса; 

 химиялык формуланы туура так жаза 

алышса; 

 эсептөөлөрдү жүргүзө алышса. 

 

Сабактын жабдылышы: 1. Таблицалар, Слайд. анимация, видеолор. Сүрөттөр. 

Интерактивдүү доска ж.б. 

С абактын жүрүшү : ( мугалимдин иш аракети) 

Жаңы теманы кабыл алууга даярдоо. Мисалы: 

 Төмөнкү бирикмелердеги элементтердин валенттүүлүгүн аныктагыла: а) Mg3P2; 

б) Al2S3; в) Na2O; г) AgCl; д) FeCl3. 

 Күкүрттүн (VI) фтор менен, кальцийдин суутек менен, азоттун ( III) суутек менен 

болгон бирикмелеринин 

формуласын жазгыла. 

Жана башка тапшырмалар менен 

окуучулардын билимдери бааланат. 

Тест: 1.СО2 Көмүртектин валенттуүүлүгү 

канча? 

а) II; 

б) IV; 

в) VI; 

г) VIII. 



2. Марганецтин жогорку валенттүүлүгү:  

а) III; 

б) IV; 

в) V; 

г) VII.  

3. PF5 бул бирикмеде фосфордун жана 

фтордун валенттүүлүгү:  

а) V и I; 

б) V и V; 

в) I и V; 

г) II и V.                       

                    сабактын темасы берилет. 

 Химиялык формулалар. Салыштырмалуу молекулалык масса.  

Мугалим окуучуларга суроо менен кайрылат:  

Суроо: Формула деген сөз эмнени түшүндүрөт? ( өз алдынча иштешет 1мин) 

 Математикалык формула; 

 Кандайдыр бир белгилөө; 

 Сүрөттөр менен белгилөө ж.б деген жооптор чыгат. 

Мугалим: Заттарды түзгөн бөлүкчөлөр – молекула, молекуланы атомдор түзүп турат. 

Атомдор биригип молекуланы пайда кылат. Пайда болгон молекулаларды белгилер менен 

туюнтуп жазуу. 

Окуучулар топко бөлүнөт ( 1,2,3,4 ) . Ар бир топ тапшырма алат. 

Суроо: Атомдор кантип биригип бирикмени пайда кылат, пайда болгон бирикмени белгилер 

индекстер менен туюнтуп жазгыла. 

Мисалы: Азот ( V) валенттүү. Анын кычкылтек менен болгон бирикмесинин формуласын 

табуу керек? 

 

Андан кийин кээ бир элементтердин 

валенттүүлүгү менен таанышып формула 

жазууну үйрөнүшөт. 

Бышыктоо иретинде окуу китебиндеги 

окуучулардын “ өз алдынча иштөө үчүн 

көнүгүүлөр” деген тапшырмааларды аткарышат. 

 

 

 

 

 

Сабак жыйынтыкталып, окуучулардын билимдери бааланат. 

 

 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин табигый 

математика усулдук бирикмесинин математика мугалими  Ж.Эгембердиеванын  өткөн 

ачык сабагынын 

                                                             №4   ПРОТОКОЛУ 

Сабак өткөн күн 13-октябрь. 11- классы. 

                                    Күн тартиби: 

1. Эгембердиева Жыпаркүлдүн ачык сабакка колдонгон ыкмаларды пайдалануусун 

талкуулоо. 

                                                                                                                                                                  

 

1. Мугалимдин ой-пикири: Окуучуларым сабакка активдүү катышты, ой жүгүртүүлөрү 

терен, өз ойлорун эркин айтып бере алышты. окуучулар бул мезгилге чейин Пирамиданын 

бетинин аянты, пирамида  деген түшүнүк боюнча маалымат алышкан, окуучулардын таанып-

билүүлөрү жакшы, окуучулар ар кандай программадагы онлайн тесттер менен иштей алышат. Мен 

сабактын максатына жеттим деп ойлойм. 

2. Катышкан мугалим А.Абдыразакова: 

Сабакта мугалим  алдынкы иновациялык методдорду колдонду, көрсөтмө куралдарды ыктуу, 

пайдаланды. Окуучулары интерактивдүү доска менен активдүү иштеп бере алышат ошондой 

эле ар кандай программадагы онлайн тесттер менен да иштешет. 

3. ОББ: Ч.Назаралиева: Мугалим абдан кызыктуу сабак өттү. Сабагында   сабакты 

бышыктоо үчүн онлайн тесттер алынып балдарды шыктандыруу менен сабактын максатына 

жетти. Окуучулар топтордо да, жекече да активдүү иштешип өздөрүн көрсөтүштү. 

Жогоруда айтылган ой пикирлердин негизинде төмөндөгүдөй токтом кылынды: 

1. Ж.Эгембердиева  иш-тажрыйбасы жайылтылсын. 

2.  Жаны ыкмаларды падалануу менен окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл 

аралык программасын ишке ашуруу максатында математика мугалими Ж.Эгембердиеванын 

сабагы жактырылсын. 

  

                Бирикме жетекчиси     А.Абдыразакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№4  Иманберди  уулу   Иса  атындагы жалпы  билим беруучу  орто мектеби   

Предмет: Геометрия Өтүлгөн күн: 13.10.2022  11- класс                                                                                               

Сабактын темасы: Пирамиданын бетинин аянты.. 

Сабактын жабдылышы: Компьютер, интерактивдүү доска, слайд, карточкалар, сүрөттөр. 

Сабактын методу: Интерактивдүү ыкма менен окутуу 

Сабактын максаты: 

 Пирамиданын бетинин аянтын эсептегенди үйрөнүшөт 

 Маселер чыгарууда формулаларды колдонууну үйрөнүшөт,ой жүгүртүүлөрүн 

өстүрүшөт. 

 Өлчөөлөрдү жүргүзүүгө , тактыкка ,сарамжалдуулукка тарбияланышат. 

Сабактын жабдылышы: 

Сабактын жүрүшү: Уюштуруу: (саламдашуу ,жоктоо,класстын жана балдардын тазалыгына 

көңүл буруу ж.б.) 

Үй тапшырма текшерүү: 

Өтүлгөн теманы кайталоо үчүн кахут программасы менен тесттик тапшырмалар берилет. 

 Пирамида деген соз кайсы тилден алынган? 

 а) латын 

 б) грек 

 в) англис тили 

 2.Пирамида - бул ..... 

 а) коп грандык 

 б) айлануу телосу 

 в) тегиздиктеги фигура 

 3.Пирамиданын негизи кандай фигура болот? 

 а) айлана 

 б) квадрат 

 в) коп бурчтук 

 4.Пирамиданын каптал граны ..... 

 а) тик бучтук 

 б) тен капталдуу уч бурчтук 

 в) тик бурчтуу уч бурчтук 

 5. Торт бурчтуу пирамида сызгыла. 



 

  

  

Жаңы тема: 

Туура пирамиданын каптал бетинин аянты анын негизинин жарым периметрин апофемасына 

көбөйткөнгө барабар.  

 
Кесилген туура пирамиданын каптал бетинин аянты анын негиздеринин периметринин жарым 

суммасын апофемасына көбөйткөнгө барабар. 

 

 
Бышыктоо: №1 

Берилди: Чыгаруу: 



АВ = 4 см  

SМ = 5 cм р=4см+4см+4см+4см=16см. 

_________  

Sk.б = ?  

 

 
 

 

 

 

№2 

Берилди: Чыгаруу: 

а=12дм;   

l=10 дм  

SТ =?  

SE=m=?  

 

 

 
 

 

Үй тапшырма : №4 маселе 

Баалоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин табигый 

математика усулдук бирикмесинин технология мугалими  Асейин кызы 

Санирабийганын өткөн ачык сабагынын 

                                         №5   ПРОТОКОЛУ 

Сабак өткөн күн 10-октябрь. 5 а- классы. 

                                    Күн тартиби: 

1.  Асейин кызы Санирабийга ачык сабакка колдонгон ыкмаларды пайдалануусун 

талкуулоо. 

 

1. Мугалимдин ой-пикири: Окуучулар сабакка активдүү катышты, ой жүгүртүүлөрү терен, 

өз ойлорун эркин айтып бере алышат,берилген тапшырмаларды так, даана аткара алышты. 

Окуучулар   компьютердин, интерактивдүү  досканын  жардамында ар кандай жер-

жемиштердин сүрөттөрүн этап-этап менен тартып, боеп бере алышты. Боекторду туура 

пайдаланууну билишет, түстүү кагаздар менен иштей алышат, мен сабактын максатына 

жеттим деп ойлойм.  

2. Катышкан мугалим Ж.Эгембердиева: 

Сабакта мугалим  балдарга «пейзаж», «перспектива»,«түс», «колорит», «контраст» деген 

түшүнүктөрүн бекемдеп колдонууну билишет, көрсөтмө куралдарды ыктуу, пайдаланды. 

Окуучулары активдүү иштеп бере алышты. 

3. ОББ: Ч.Назаралиева: Мугалим абдан кызыктуу сабак өттү,ар кандай ресурстарды жана 

окуу каражаттарын ийкемдүү пайдаланат.  Окуучулар топтордо сүрөттөр аркылуу, активдүү 

иштеп бере алышты. Өз ойлорун так, эркин адабий тилде сүйлөп берүүгө аракеттеништи, 

топтордо  жана өз алдынча активдүү иштеп окуучулар өздөрүн көрсөтүштү. 

4. Секция жетекчиси: А.Абдыразакова 

 Мугалимдин иш-аракети, окуучулардын иш аракеттери абдан жакшы иштей алышты. 

Окуучулар теманы толук өздөштүрүүгө жетишти. Иновациялык технологиянын жардамы 

менен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун көрсөтө алышты. Бардык окуучулар окуу 

процессине тартылган, мугалим бардык окуучуларды топтук жана жекече иш формаларын, 

стратегияларды жана усулдарды колдонот. Мугалим билимди гана эмес көндүмдөрдү жана 

компотенттүүлүктөрдү, баалоого мүмкүнчүлүк берген баалоонун түрлөрүн колдонуу менен 

ачык сабак өттү.  

Жогоруда айтылган ой пикирлердин негизинде төмөндөгүдөй токтом кылынды: 

1. Асейин кызы Санирабийганын  иш-тажрыйбасы жайылтылсын. 

2.  Жаны ыкмаларды падалануу менен окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл 

аралык программасын ишке ашуруу максатында технология мугалими Асейин кызы 

Саниранбийганын сабагы жактырылсын. 

 

                                 Бирикме жетекчиси      А.Абдыразакова 

 

 

 

 

 

 



№ Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин  сүрөт 

сабагынын план конспектиси                                                                                                    

Сабактын темасы: Кеч күз түрдүү жанрда сүрөт тартуу                                                                  

Өтүлгөн  күнү: 10.10. 2022 

Сабактын методу: Айтып берүү, түшүндүрүү, аңгемелешүү, көрсөтмөлүү, практикалык, 

суроо-жооп. 

Сабактын тиби: Аралаш 

Сабактын формасы: Жаңы теманы түшүндүрүү 

Сабактын максаты: 

        Балдарга «пейзаж», «перспектива»,«түс», «колорит», «контраст» деген түшүнүктөрүн 

бекемдеп, аба жана сызыктуу перспективанын эрежелерин жана мыйзамдарын 

өздөштүрүүсүнө көмөктөшүп, көркөм өнөрдүн (сүрөт, адабият, музыка) ар кандай түрлөрүн, 

күзгү мүнөздөгү көрүнүштү кеңейтүү менен жаратылыштын жыл мезгилдердеги түрлөрүн 

айырмалап көрө билүүсү калыптанат; 

        Окуучуларды тактыкка үйрөнүп, билим, чыгармачылык изденүүсүн өрчүтүү менен 

композицияны туура түзүп, баштаган ишти аягына чейин чыгарып иштөөгө үйрөнө              

       Окуучулардын мейкиндикти элестетүүсүн жана чыгармачылык менен ой жүгүртүүсүн, 

эстетикалык табитин өнүкүүрүү. Түстөрдү мезгил өзгөчөлүктөрүнө жараша айкалыштырып, 

жылуу түстөр менен иштей билүүгө көнүгөт. Курчап турган дүйнөгө арттыруучу 

кызыгууларды иштеп чыгат, көңүл буруусу, эске тутуусу, ой жүгүртүүсү өнүгөт. 

Жабдылышы: күз мезгилин чагылдырган сүрөтчүлөрдүн чыгармалары жана окуучулардын 

иштери. Интерактивдүү доска, телевизор,сүрөттөр.. 

Негизги түшүнүктөр: натюрморт, компоновка, композиция,пейзаж, колдонмо жасалга өнөр, 

түстөр, контраст. 

Сабактын жүрүшү:  Киришүү бөлүгү  

1. Жумуш ордун уюштуруу (мугалим тарабынан алдын-ала алып келе турган каражаттын түрү 

эскертилиши керек) 

2. Жагымдуу маанай 

3. Өткөн теманы кайталоо 

А. Колдонмо жасалга өнөр биздин турмушта кездешеби,колдонулабы, алар кайсылар? 

Б. Натюрморт жанры башка жанрлардан эмнеси менен 

айырмаланат? 

Г. Оюмдар колдонулушуна карата кандайча бөлүнөт? 

Негизги бөлүгү 

Сабактын тезистери: 

1. Буюмду өзүнөн карап тартуу жөнүндө түшүнүк берүү. 

2. Натюрморт, пейзаж жанры жөнүндө түшүнүк берүү. 

3. Компоновкалоо, композициялоо, перспектива, колдонмо жасалга өнөр, живопись сөздөрүнө 

түшүнүк берүү. 

4. Түстөрдү туура колдонуу жана контраст. 

5. Түшүндүрмө сүрөт (бул мугалим єз колу менен тартып берген сүрөт) мугалим тарабынан 

доскага же ватман кагазга этабы менен тартылып берилиши зарыл. (Көрсөтмө сүрөттөргө же 

ар бир этапка туура, так, убагында түшүнүк берип кетүү керек) 

6. Практикалык иштөө. 

Мугалимдин сөзү: 

Буюмду өзүнөн карап сүрөт тартуу деген эмне? 

Сабакта колдонулуучу маалымат булагы 



Буюмду өзүнөн карап сүрөт тартуу түшүнүгү мурунку сабактарда берилген. Натура (латын 

тилинен алынган «табият» дегенди түшүндүрөт) – көркөм сүрөт искусствосундагы реалдуу 

обьектилерди (адам, буюм, ландшафт ж. б. у. с. ) адам тарабынан байкоо жүргүзүүнүн 

негизинде көргөндөрүнүн чагылдырылышы. Этюддар, бир шилтем, сүрөттөмөлөр, портреттер, 

пейзаждар, натюрморттор тикеден-тике карап туруп аткарылат. 

Пейзаж жанры; Перспектива. 

1. Сызыктуу перспектива. 

2. Жарык аба перспектива. 

3. Тескери перспектива. 

Бүгүнкү сабакта да күзгү жаратылышты чагылдырууда перспектива кубулушу колдонулат. 

Биз аны окуу китебиндеги сүрөттөрдөн байкасак болот. Сызыктуу перспективада адамга 

жакын тарабы өзүнүн өлчөмүндө аткарылат, улам алыстаган сайын ал кичирейип көрүнөт. 

Колдонмо жасалга өнөру; контраст. 

Практикалык иштөө: (сабак 3 саатка ылайыкталган) 

1-сабакта: Мугалим алдын-ала 5–6 жер-жемиш же жашылчалардан столдун үстүнө 

композициялап туура жайгаштырып 

алуусу кажет. Балдардын баардыгына даана, так көрүнүп тургандай эки, үч жерге коюлуп 

аткарылат. 

Натурадан тартуу учурунда альбомдун барагын алып, ага алдын-ала даярдалган натюрмортту 

жайгаштыруунун жолун мугалим өзү алгач көрсөтүп берүүсү керек. Андан кийин гана доскага 

чоң өлчөмдө, натурадан карап ирээти менен 1–2–3-этаптарды көрсөтүп берет. Бул учурда 

окуучулар мугалим менен чогуу иштөөсү зарыл. Мугалим жетишпей жаткан окуучуларга 

жардам берип, кыдырып, каталары болсо жалпы эскертип, 

туура иштегендерди белгилеп, ар бир этапта кылдат иштєєсї натыйжалуу болот.                 1-

этапта баракка тартыла турган көрүнүштүн 

туура ордун табабыз. 2-этапта формасын, көлөмүн тапсак, ал эми 3-этапта формасын тактап, 

көлөкө жарыгын белгилейбиз. Бул карандаштын катуу жана жумшак түрү менен аткарылат. 1–

2-этаптары катуу карандаш менен 3-этабы жумшак жана катуу карандаш менен иштелет. Жер-

жемиштерден турган натюрморт 3 этапта аткарылды. 

2-сабакта ишти ватманга тартып алдын-ала илип коёбуз. 

Практикалык иштөөдө мугалим туура 

жайгаштыруу жана жарашыктын колдонуу 

абалын түшүндүрөт. Андан кийин этаптарды 

ирээти менен тартуудагы өзгөчөлүктөрүн 

көрсөтөбүз 

(сүрөттү көчүрүп тартуу да балдардын сїрєт 

тартууга болгон көндүмдөрүн арттырат). 1–2–3–

4-этапты ирээти менен туура боёп бүтүрөбүз. 

3-сабакта: Пейзаж жанрында күздүн көрүнүшүн 

ар бир окуучу єз алдынча тегиздик бетине 

элестетип, жарашыктуу жайгаштырат. Мисалы: жер-жемиштерди жыйноо же күзгү талаа, 

пахта терүү, жашылча-жемиштерди чогултуу, куштар жылуу жакка учуп кетишти ж. б. 

 

 

 



 

 

 

Бышыктоо, жыйынтыктоо бөлүгү 

Тест 

1. Көркөм сүрөт өнөрүндө негизги жаратылыштын түрдүү көрүнүшүн чагылдырган жанр. 

а) портрет б) пейзаж; в) анималисттик; 

2. Живопись жанрында эмнелерди колдонуп чыгармаларды жаратышат? 

а) тактар, чекиттер, сызыктар; 

б) толкун, ийри сызык; в) түстөр. 

3. Жылуу түстөр кайсылар? 

а) көк, күрөң; б) ак; в) сары, кызыл. 

4. Кайсы жанрда чыгармаларды жаратууда деңгээл сызыгынын закону өтө маанилүү? 

а) натюрморт; б) ийлеп чаптоо; в) шаардык пейзаж. 

Аткарылган иштерге анализ берип, талкуулоо. Салыштырып, айырмачылыктарын көрүү 

максатында чакан көрсөтмө уюштуруу. 

Билим баалоо: Жекече же топ менен баалоо 

Үй тапшырма: 1-сабакка тапшырма: Күздү чагылдырган 3–4 нерседен турган натюрмортту 

натурадан тартуу. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Башталгыч класстар  усулдук бирикмесинин  2022/2023-окуу жылынын 

сентябрь, октябрь айларында өтүлгөн  ачык  сабактарынын маалыматы. 

 

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин башталгыч 

класстарында сентябрь айына коюлган ачык сабактар өтүлду. 

Сентябрь айында Аязова Саида  20-сентябрда математика сабагынан “ Маселе-мисалдар 

менен иштоо” деген темада 3-класстарга ачык сабак өттү. 

Сабактын план конспектиси жазылган, сабактын максатын коюда окуучуларга түшүнүктүү, 

предметтик стандартка жана окуу программасына ылайык келет.  Сабактын структурасы жана 

мазмуну ырааттуу, ошол эле учурда сабак ийкемдүүлүк жана ынгайлаштыруу менен өтүлгөнү 

байкалды.  Мугалим сабактын темасынын мазмунун толугу менен билет. Мугалим ар кандай 

денгээлдеги суроолорду, тапшырмаларды бере алат, 

ар кандай ресурстарды жана окуу каражаттарын, 

анын ичинде МТК ны колдонду. 

                                                                                                   

Аязова Саиданын ачык     

   сабагында уюштуруу ишинде 

Сентябрь айында Бейшеева Зарина 3б класска 

математикадан “ Умножение” деген темада 

ачык сабак өттү. Сабакта негизинен мугалим 

менен окуучулардын ортосунда жагымдуу 

чөйрө түзүлгөн.сабакта талкуу жүргүзүүнун 

түшүнүктүү эрежелерин белгилейт. План 

конспекти жазылган. Баардык окуучулар окуу 

проссесине тартылган.Сабакта талкуу 



жүргүзүүнүн тушунуктуу эрежелерин белгилейт, Окуучулардын практикасына жана 

суроолоруна жетиштуу убакыт болот. Ар кандай ресурстарды жана окуу каражаттарын 

пайдаланат. 

“Окуу керемет” долбоорундагы сан шооласы стратегиясы менен иштөө учуру 

Октябрь айында Усупова Акылжан 2б класска чтениеден “ Кем ты хочеш быть” деген темада 

ачык сабак оттү. Сабактын максаттары окуучуларга берилген жок. Мугалим жаны мазмунду 

отуудо толук эмес, маалымат берет. Мугалим бутундой 

класс менен гана иштейт.  Слайд 

пайдаланды. Ар кандай денгээлдеги суроолорду жана тапшырмаларды, анын ичинде жогорку 

денгээлдеги көндүмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган, тапшырмаларды берди.        

Усупова Акылжандын ачык сабагы 

 

 

               

 

 

 

 

       Бирикме жетекчиси:              

Эдилбек кызы Жылдыз 

   

 

 

 

 

 



 

№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 

башталгыч класс мугалими Бейшеева Заринанын өткөн ачык сабагынын 

план конспектиси. 

 

26-сентябрь, 2022-жыл 

 

 

Тема урока: Решение   задач на увеличение на несколько единиц. 
 

Цели урока: Цели: 

1) закреплять знание учащимися компонентов действия умножения;      

раскрыть смысл умножения как действия, заменяющего сложение 

одинаковых слагаемых; формировать умения решать задачи;  

совершенствовать вычислительные навыки; умение чертить отрезки 

заданной длины; развивать мышление; прививать интерес к предмету. 

2) развивать внимание, правильную математическую речь, умение      

сравнивать и делать выводы; 

3) воспитывать культуру общения,  чувство взаимопомощи,   

доброжелательные отношения при работе в команде. 

 

Ожидаемые  результаты: 

Предметные  

научатся: сравнивать числовые выражения  по возможности замены их на новый вид 

действия; определять способ записи действия умножения; заменять сложение одинаковых 

слагаемых на умножение. 

Методы и формы обучения: 

Объяснительно - иллюстративный; индивидуальная, фронтальная, работа в парах, группах. 

Стратегия:   “Объснение и обоснование” 

 

Ход урока 

 

№ 

п/п 

Этап урока Содержание  

1 Орг.момент Добрый день, ребята! 

 Начинается урок, 

Он пойдёт ребятам впрок. 

Постараемся понять, 

Многое хотим узнать! 

Проверьте, все ли готовы к уроку.  

Сегодня у нас очень интересный урок, старайтесь быть 

внимательными и активными! 

 

1 Актуализация 

опорных знаний 

 (слайд № 2) 

 

(слайд №3) 

 

 

 

 

-Чтобы открыть математическую тайну, проведём 

математическую разминку: 

А) Вычислим цепочку примеров: 

32+8+60-30+26-62-16-4=14 

Сегодня 14 марта.  

В тетрадях запишите число. Не забывайте, что в тетрадях мы 

работаем аккуратно и старательно.  



(слайд №4) 

 

 

 

 

(слайд №5) 

-Что мы знаем о числе 14? 

(Анализ числа 14) 

-Запишите это число, 

продолжите числовой ряд 

в порядке уменьшения на 

2. 

Проверим. Оцените свою 

работу. (Самооценка 

сигнальными карточками) 

Б) Определи 

закономерность, 

продолжи числовой ряд: 

2, 4, 6, 8, 10, 12…(+2) 

3, 5, 7, 9, 11, 13…(+2) 

-Чем отличается верхний ряд чисел от нижнего? (Чётные, 

нечётные числа) 

Запишите. Проверим. Оценим. 

-  Сколько дней в неделе?                                           

- В какой стране мы живём?                                  

- Как называются компоненты сложения?            

- А результат сложения?                                          

- Как называются компоненты вычитания?        

-  А результат вычитания?                                       

- Назовите свойства прямоугольника?   

- Закончи выводы: 

     При умножении 

единицы на любое 

число, получается …  

    При умножении 

нуля на любое число, 

получается … 

- Я шёл 5 рублей 

нашёл. А вдвоём 

пойдём, сколько 

найдём? 

- А сколько хвостов у 

одного щенка?                                    

-Сколько ушей у семи кошек?                               

          Молодцы! С разминкой справились отлично! 

Г) Поиграем в группах. (Дети каждого ряда образуют круг, 

протягивают ладошки соседям) Кто быстрее посчитает, 

прибавляя двойки. (Каждый ребёнок в кругу прибавляет 2, 

называет число и хлопает своей ладошкой соседу, последний 

называет результат)  

Установка: «Считайте внимательно, не подводите товарищей!» 

 



2 Закрепление 

знания учащимися 

названия 

компонентов при 

умножении. 

 (Самоопределение к 

деятельности) 

(слайд №6) 

(слайд №7) 

 

 

 

 

 

 

(слайд №8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по учебнику 

стр.47 

(слайд №9) 

 

 

 

 

-Хорошо размялись, теперь можно двигаться дальше.  

- Откройте учебник на стр 47 . Тема урока: Решение задач на 

умножение. 

Какие задачи мы перед собой поставим? 

- С каким новым действием мы познакомились на прошлых 

уроках?  

- Кто уже знает, как называется знак этого действия?  

- Прочитайте, что же такое умножение. 

- На какие слова нужно обратить особое внимание? Верно, 

сумма ОДИНАКОВЫХ слагаемых. 

- Назовите компоненты умножения.  

 
С этой целью устно выполняется задание 1 (с. 47 учебника, 

часть 2). 

Учащиеся составляют выражения по таблице и находят их 

значения. 

 
Н а п р и м е р: первый множитель – два, второй множитель – 

шесть, значение произведения – двенадцать. 

Затем с устным объяснением выполняется задание 2 (с. 47 

учебника, часть 2). 

Ученики, используя значение предыдущего выражения, 

находят значение следующего.  

В каждом столбике найди значение второго выражения, 

используя значение первого. 

Ответ: 

9 ∙ 2 = 18                      2 ∙ 6 = 12                  7 ∙ 4 = 28    

9 ∙ 3 = 18 + 9 = 27       2 ∙ 3 = 12 + 2 = 14     7 ∙ 5 = 28 + 7 = 35 

 

3  (слайд №10) 

 

Задание  3 (с. 47 учебника, часть 2).  

– Перед вами решение задачи. Составьте по нему задачу.  

Затем ученики могут сами придумать подобные выражения, а 

одноклассники – составить по ним задачи. 

Составь задачу по ее решению. 

Используйте числовой луч для решения.  

 

Ответ:  

Мама 

заготовила на зиму компот. В одном банке 3 литра.  Сколько 

литров компота 5 таких банках заготовила мама? 

3 ∙ 5 = 15 (л.) – всего.Ответ: 15 литров. 

 

4 Физкультминутка Мы считали и устали 

Мы считали и устали, 



Дружно все мы тихо встали, 

Ручками похлопали, 

Раз, два, три. (Хлопки в ладоши под счет учителя.) 

Ножками потопали, 

Раз, два, три. (Шаги ногами на месте.) 

Сели, встали, встали, сели, 

И друг друга не задели.(Приседания.) 

Мы немножко отдохнем И опять считать начнем. (Повороты 

туловища. Ходьба на месте.) 

5 Первичное 

закрепление 

(слайд №12) 

 

 

 

 

 

Задание 5 (с. 47 учебника, часть 2). 

 

– Начертите ломаную, состоящую из трёх звеньев: длина 

первого звена равна 20 мм, длина второго – 40 мм, а длина 

третьего – сумме длин первого и второго звеньев. 

– Найдите длину ломаной, предварительно выразив длину её 

звеньев в сантиметрах.  

  
Ответ:20 + 40 = 60 (мм) – длина третьего звена.Ответ: 60 мм. 

6 Закрепление 

изученного материала 

Быстрая проверка. 

 

(слайд №13) 

 

 

 

 

 

Работа по карточкам в группах  

– Выполните с проверкой задание 6 (с. 47 учебника, часть 2).  

– Проверьте работу друг друга.  

Вычисли с проверкой. 

72-18=             78-12=               35+44=            57+28=    

Ответ: 

 
1)Поменяйся с соседом. 

5)Проверь. Оцени. 

 

7 (слайд №14) 

 

Задание 7. 

Найдите значения выражений удобным способом: 

 15 + 18 + 2=                 56+20=             60-32=  

 45 + 5 + 26=                 50+26=             80-32= 

 37 + 19 + 3=                 56+6=               

50-32= 

42 + 16 + 8  

71 + 10 + 9 

22 + 35 + 15 

Ответ: 
 

Проверка. 



Оцените работу. 

 

8 Подведение итогов. 

 Рефлексия 

(слайд №15) 

- Урок уже подходит к концу. Давайте вернёмся к нашей 

цели, которую мы поставили перед собой вначале урока. 

Достигли мы её? 

-Что нового узнали на уроке? 

-Чему учились? 

-Какое задание понравилась больше? 

-Какое задание было трудным? 

- Как вы сегодня работали? 

-Оцените свою работу на уроке. ( сигнальной карточкой) 
 

 

  

Легко 

решил (а) 

все задачи. 

Возникла 

затруднение с 

решением 

задачи. 

Не знаю 

как 

решить 

задачи? 

   

9 Оценивание. Самооценка 

10 Домашнее задание 

(слайд №17) 

1) С.48 №4  

– Рассмотрите фигуру, изображённую 

в задании 4 (с. 47 учебника, часть 2). 

 
 

– Объясните, на сколько клеток разбит 

прямоугольник.  

– Продолжите записи. Вычислите 

результаты.   

– Чем похожи и чем отличаются полученные произведения?  

– Что означает число 6 в первом произведении? Во втором?  

, 

00,– Что означает число 4 в первом произведении? Во 

втором?  

 

 

 
      



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 

башталгыч класстар бирикмесинин мугалими Бейшеева Заринанын  ачык 

сабагынын  

                                                Протоколу №3 

Казарман айылы 

Иманберди уулу Иса атындагы ж.б.б.о.м 

Сентябрь,   2022-жыл 

 

         Күн тартибиндеги каралуучу маселелер: 

 

1.  Бейшеева Заринанын  ачык сабакка колдонгон ыкмалардын пайдалануусун 

талкуулоо. 

         Угулду: 

Мугалимдин ой пикири:  Окуучуларым сабакка активдүү катышты.  Мен бул сабакта “ Окуу 

керемет” долбоорунун негизинде тузүлгөн стратегияларды сабакта колдондум. “ Числовой 

луч” стратегиясын пайдаландым. 

Секция жетекчиси: 

    Сентябрь айында Бейшеева Зарина  26-сентябрда математика сабагынан “ Решение 

составных задач”” деген темада 3-класстарга ачык сабак өттү.Сабактын план конспектиси 

жазылган, сабактын максаты тушунуктуу турдо айтылды. Сабактын структурасы жана 

мазмуну ырааттуу түрдө белгиленген. Мугалим окуучуларга жаны теманы түшүндүрүүдө, так, 

маалымат берет. “ Окуу Керемет” долбоорунан окуп-түшүнгөн “ Түшүнүү жана негиздөө” 

стратегиясын пайдаланды.  Баардык окуучулар окуу процесссине тартылган. Сабактын 

журушүндө мугалим менен окуучулардын ортосунда жагымдуу чөйрө түзүлгөн. Ар бир 

окуучу менен иштешет. Ар кандай ресурстарды, окуу каражаттарын, МТКны колдонду. Сабак 

максатына жетти. 

Орозобекова Карлыгач: Сабак кызыктуу болду. Балдар менен активдүү иштеди.  

Усупова Акылжан:  Мугалимдин иш-аракети, окуучулардын иш аракеттери абдан жакшы 

иштей алышты. Сабак мага жакты. 

    Чогулуш жогорудагыларды угуп жана талкуулап, төмөндөгүдөй  

                                                    Токтом кылат 

2. Бейшеева Заринанын сабагы мектеп ичинде иш-тажрыйбасы жайылтылсын, жана ачык 

сабагы “ эн жакшы” деп табылсын, 

3. “Окуу керемет” долбоорунун алкагында түзүлгөн стратегияларды колдонуу 

максатында башталгыч класстын мугалимдерине маалымат берсин, 

4. Токтомдун аткарылышын козөмөлдөө жагы бирикме жетекчисине Эдилбек кызы 

Жылдызга тапшырылсын. 

 

 Бирикме жетекчиси:    Эдилбек кызы Жылдыз 

 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 

башталгыч класстын мугалими Аязова Саиданын ачык сабагынын план 

конспектиси 

20-сентябрь 

               Тема:    Жуп жана так сандар.  20.09.22.                             3-а класс. 

Негизги компетенттүүлүктөр Предметтик компетенттүүлүк 

1. Маалыматтык (  НК 1) 

Өз ишин пландаштырат,маалыматты 

пайдаланат.Маалыматты максатка пландап 

изденет,салыштырат.чечимдерди кабыл алат. 

Математикалык жаңы маалыматтарды таанып 

билүү аны колдонуу жана элементи менен 

жаза билүү компетенттүүлүгү 

2.социалдык коммуникациялык ( НК 2) 

Башкалар менен мамиле түзөт. 

Сүйлөшө билет,маектешет.бири-бирин 

баалайт.Сөз байлыгы өсөт.башкаларды уга 

билет. 

Математикалык түшүнүгүн тереңдетүү жана 

бышыктоо компетенттүүлүгү. 

3.Өз ишин уюштуруу көйгөйлөрдү чечүү(НК-3) 

Өз алдынча иштейт,көнүгөт, өз ишин талдап 

баа берет.Жөндөмдүүлүккө билгичтикке ээ 

болот. 

Математикалык көндүмдөрдү талдоо 

компетенттүүлүгү 

                                           Сабактын максаты:   

Билим берүүчүлүлүк Окуучулар бүгүнкү сабакта көбөйтүндүнү 

табыш үчүн,бирдей кошулуучулардын 

суммасын издөө керек экенин билишет.Ага 

карата мисал,маселелерди иштешет. 

Өнүктүрүүчүлүк Эске тутуусун,ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүшөт.Өз 

алдынча иштөөгө көнүшөт.Топтордо иштешет 

Тарбия берүүчүлүк Турмуш менен байланыштырып маселе 

түзүшөт. 

 

 

              Сабактын жүрүшү:   Уюштуруу. 

                                       Балдарга жагымдуу маанай тартуулоо. 

                                       Суроо жооп иретинде  баарлашуу. 

                                     - Уй тапшырмасын сурөө.  

             Өбөлгө түзүү: Сүрөттөрдү көрүү аркылуу өтүлгөн темаларды эске салуу. 



Жаңы тема:      Кайталоо сабагы 

Киришүү: Видео сабак көрүшөт.Балдар видео 

сабакты көрдүңөр.Бул гүлгө көңүл 

буралы.Гүлдүн ар бир желекчесинде 

биздин чыгара турган мисалдарыбыз 

берилген.Бул гүлдүн желекчелерине 

көпөлөктөрдү кондуруу менен 

мисалдарды чыгара алабыз. 

Конверттер берилет. 

 

 

 

Мисал маселе 

чыгаруу 

1-м: 1-топ.   Чакага 12литр суу 

батат.Эгерде чакада 6 литр суу 

болсо,анда ага дагы канча литр суу 

куюга болот?     12-6=6  ж:6 

2-топ:  Чоң жолдун кеңдиги 6 

метр,адамдар жүрүүчү жолдун 

кеңдигиканча метр?   6-4=2   ж: 2м. 

3-топ:Апам 2кг алма жана5 кг өрүк 

алып келди.Апам канча кг жемиш 

алып келди?    2+5=7   ж:7 

 

2-м:  Паравоз оюн.Мисалдарды 

иштөө.(парав

озго жүктөө).    

 

  80-26=54   

71+13=84    

34+65=99    

85-12=73 

 

 

 

3-м:  3 мин. Берилет.  Жемиштерди жыйноо оюну. 

2*3=6    6*2=12    3*4= 12   4*5=20    5*5=25    4*2=8 



4-м:  Оозеки иштөө. 

Талкуу Бир нече окуучуга жообун түшүндүрүп берүүсүн өздөрүнүн ой жүгүртүүсү 

менен бөлүшүүсүн сурайм. 

Багыттоочу суроолор М: Бул маселелерди кантип чыгардыңар,түшүндүрүп бере аласыңарбы?  

     Маселени чыгаруунун башка жолу менен ким бөлүшө алат? 

Кандай жооп алдыңар? 

Карама-каршы пикир 

жаратуу. 

Силер ушул жоопко макулсуңарбы?Кандай деп ойлойсуңар.Сен 

түшүндүрүп бере аласыңбы? 

Моделдештирүү Жыйынтыктайм. 

Практика Жогорку деңгээл,төмөнкү денгээл.Зарыл болгон учурларда окуучуга 

жардам берем. 

Ыкчам текшерүү Топторго тапшырма берилет.  

1-топ.  Сан шооласы менен иштешет.  

2-топ. Чынчырча чыгаруу.  

3-топ.Тест. 

Баалоо Бүгүнкү сабакта .Бирдей кошулуучунун суммасы көбөйтүү амалы экенин 

билдик.Ага карата мисал маселе иштедик.Сан шооласы менен 

иштөөнү,тик бурчтуу таблица аркылуу көбөйтүндүнү табууну үйрөндүк.  

Өзүн – өзү баалоо. 

Үй тапшырма Жадыбал жаттоо. 

 

                 

 

 

 



    №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 

башталгыч класстар бирикмесинин мугалими Аязова Саиданын ачык сабагынын 

                                                 Протоколу №1 

Казарман айылы 

Иманберди уулу Иса атындагы ж.б.б.о.м 

20-Сентябрь,   2022-жыл 

 

         Күн тартибиндеги каралуучу маселелер: 

 

1.  Аязова Саиданын ачык сабакка колдонгон ыкмалардын пайдалануусун 

талкуулоо. 

2. Сабакта жетишүүсү начар окуучулар менен иштөөсү. 

 

             Угулду: 

Мугалимдин ой пикири:  Окуучуларым сабакка активдүү катышты. Өз ойлорун кенен айтып 

беришти. Мен бул сабакта “ Окуу керемет” долбоорунун негизинде тузүлгөн стратегияларды 

сабакта колдондум. “ Менталдык карта” туздүрдум. 

Секция жетекчиси: 

Сентябрь айында Аязова Саида  20-сентябрда математика сабагынан “ Маселе-мисалдар 

менен иштоо” деген темада 3-класстарга ачык сабак өттү.Сабактын план конспектиси 

жазылган, сабактын максатын коюда окуучуларга түшүнүктүү, предметтик стандартка жана 

окуу программасына ылайык келет.  Сабактын структурасы жана мазмуну ырааттуу, ошол эле 

учурда сабак ийкемдүүлүк жана ынгайлаштыруу менен өтүлгөнү байкалды.  Мугалим 

сабактын темасынын мазмунун толугу менен билет. Мугалим ар кандай денгээлдеги 

суроолорду, тапшырмаларды бере алат, ар кандай ресурстарды жана окуу каражаттарын, анын 

ичинде МТК ны колдонду. 

Окуучулар өзүн-өзү баалоого жана өз ара баалоо жургузулгон. Сабак өз максатына жетти. 

Насирдинова Нелли: окутуу окуучуларга көбүрөөк багытталат жана мугалим сабакта 

үстөмдүк кылбайт. Мугалим дифференцияланган окутуу жүргүзөт. Мугалим ар кандай 

ресурстарды пайдаланды. Сабак максатына жетти.  

    Чогулуш жогорудагыларды угуп жана талкуулап, төмөндөгүдөй  

                                                    Токтом кылат 

1. Аязова Саиданын сабагы мектеп ичинде иш-тажрыйбасы жайылтылсын, жана ачык 

сабагы “ эн жакшы” деп табылсын, 

2. “Окуу керемет” долбоорунун алкагында түзүлгөн стратегияларды колдонуу 

максатында башталгыч класстын мугалимдерине маалымат берсин, 

3. Токтомдун аткарылышын козөмөлдөө жагы бирикме жетекчисине Эдилбек кызы 

Жылдызга тапшырылсын. 

 

 

  Бирикме жетекчиси:    Эдилбек кызы Жылдыз 



    №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 

башталгыч класстар бирикмесинин мугалими Усупова Акылжандын  ачык 

сабагынын 

                                                 Протоколу №2 

Казарман айылы 

Иманберди уулу Иса атындагы ж.б.б.о.м 

24- октябрь,   2022-жыл 

 

         Күн тартибиндеги каралуучу маселелер: 

 

3.  Усупова Акылжандын ачык сабакка колдонгон ыкмалардын пайдалануусун 

талкуулоо. 

4. Сабакта жетишүүсү начар окуучулар менен иштөөсү. 

 

             Угулду: 

Мугалимдин ой пикири:  Окуучуларым сабакка активдүү катышты. Өз ойлорун кенен айтып 

беришти. Пландаганым боюнча өттүм. 

Секция жетекчиси: 

Октябрь айында Усупова Акылжан  24-октябрда чтение сабагынан “ Кем ты хочешь быть” 

деген темада 2-класстарга ачык сабак өттү.Сабактын план конспектиси жазылган, сабактын 

максатын коюда окуучуларга түшүнүктүү, предметтик стандартка жана окуу программасына 

ылайык келет.  Теориялык жактан алганда предмет жонундо тушүнугү бар.  

Назаралиева Чолпон: окутуу окуучуларга көбүрөөк багытталат жана мугалим сабакта 

үстөмдүк кылбайт. Мугалим дифференцияланган окутуу жүргүзөт. Мугалим ар кандай 

ресурстарды пайдаланды. Сабак максатына жетти.  

    Чогулуш жогорудагыларды угуп жана талкуулап, төмөндөгүдөй  

                                                    Токтом кылат 

1. Аязова Саиданын сабагы   “ канаттандыраарлык” деп табылсын, 

2. “Окуу керемет” долбоорунун алкагында түзүлгөн стратегияларды колдонсун: 

3. Токтомдун аткарылышын козөмөлдөө жагы бирикме жетекчисине Эдилбек кызы 

Жылдызга тапшырылсын. 

 

 

  Бирикме жетекчиси:    Эдилбек кызы Жылдыз 

 

 

 

 



 

Общеобразовательная   средняя школа №4 им.  

Иманберди уулу Иса 

 

Открытый урок на тему    

“Кем ты хочешь быть” 

Учитель: Усупова Акылжан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Усупова Акылжан   24- октябрь    Чтение    

Тема урока: ”Кем ты хочешь быть” 

Цель: расширять знания о профессиях, развивать общий кругозор детей, ориентировать 

школьников в выборе той или иной профессии, подчёркивая важность каждой профессии, 

обращать внимание на то, что надо любить своё дело и выполнять свою работу честно, 

добросовестно. А для этого надо много и хорошо учиться сейчас, в школе. 

Оборудование: плакаты – рисунки разных профессий, детские сочинения на тему: 

«Профессия моих родителей», «Кем я хочу быть, когда вырасту?», стихи о разных 

профессиях, таблички-слова с названиями профессий, иголки, нитки кусочки ткани «набор 

продуктов» - картинки с овощами, фруктами. 

До проведения занятия дети пишут мини-сочинение на темы по выбору: 

Кем я хочу быть, когда вырасту? 

Профессии моих родителей. 

Ход занятия. 

Организационное начало. Объявление темы. 

Учитель: 

- Пройдёт несколько лет и перед каждым из вас возникнет вопрос «Кем быть?». Для того 

чтобы кем-то работать, сначала надо обучиться этой профессии. 

- Какие профессии вам уже хорошо знакомы? 

(ответы учеников) 

Игра: «Угадай профессию»: 

1.Человек, который планирует, как будет выглядеть то или иное здание и вместе с другими 

строит его. Заботится о том, чтобы это здание было красивым и удобным. Сначала здание он 

создаёт на бумаге, чертит, рисует и строит. 

(строитель) 

2. Это самый большой друг животных, он их лечит, 

помогает им, если они попали в беду, заболели. 

(ветеринарный врач) 

4. Водит 

воздушные лайнеры. (пилот) 

А корабли по водам рек, морей и океанов водит 

кто?(капитан) 



5. Специалист, отвечающий за постановку фильмов, спектаклей, мюзиклов. 

(режиссёр) 

6. Владелец 

или 

управляющий 

банком. 

(банкир) 

7. Человек, 

который 

приносит 

людям письма, 

телеграммы, извещения на посылки, заказные бандероли, разносит газеты, журналы. 

(почтальон) 

8. Одна из самых распространненых 

общественных профессий, направленная 

на воспитание и обучение следующих 

поколений 

(учитель) 

9.Человек, имеющий своё дело. 

(бизнесмен) 

10. Эта замечательная профессия даёт людям насладиться вкусной едой и удивиться тому, как 

красиво её можно подать на стол. 

(повар) 

- На свете очень много различных профессий и все они важны и почётны, начиная с дворника 

и заканчивая учёным академиком. Представьте, что все дворники не вышли на работу. Что бы 

случилось бы с нашими улицами через неделю? К чему бы это привело? 

(ответы детей) 

- Правильно. Наши улицы превратились бы в свалки. 

- Без хлеборобов и пекарей мы бы остались без хлеба. 



- Без учителей все были бы безграмотными. 

- Без учёных мир перестанет развиваться и прогрессировать, что привело бы к упадку всего 

человечества. 

- Ребята уже сейчас вы должны задуматься над тем, каким видом труда вы хотели бы 

заниматься. 

Чтение стихов детьми о профессиях, которые их привлекают. 

Профессия писателя 

Опасна и трудна. 

Но именно такая 

Работа мне нужна. 

2. Сегодня я - пожарный, 

Серьёзный и отважный. На 

даче шланг с водой схватил 

И тлеющий костёр залил. 

В два счёта справился с костром, 

Но не подумал об одном: 

У папы жарился шашлык… 

Теперь поднимет папа крик. 

Когда-нибудь я вырасту 

И стану чемпионом 

По шахматам, по теннису, 

Быть может, биатлону. 

А я водителем троллейбуса 

Давно мечтаю стать. 

Сидеть себе и ехать 

Мечтаю стать я с пяти лет. 

Практическая часть. 

Воспитатель: - Замечательно. Перенесёмся в будущее. Представим себе, что мы уже 

состоявшиеся специалисты. 

Задание 1. Профессиональная игра «Повар высшей категории» 



- Из «набора продуктов» - карточки с изображением картофеля, капусты, лука, моркови и т. п. 

приготовить обед: борщ, тушёный картофель, компот. 

(по результатам присваивается квалификация «повар высшей категории», выдаётся диплом) 

Задание 2. «Юный архитектор» 

а) Дети делятся на группы и выполняют коллективный проект «Дом будущего» (выполняется 

эскиз дома) 

б) Каждая группа защищает свой проект 

Задание 3. «Умелый портняжка» 

Портным и модельерам предлагается на скорость пришить пуговицу и разгадать загадки: 

В ловких руках она быстро снуёт, и не заметишь, как платье сошьёт. 

(Иголка) 

На пальце одном ведёрко вверх дном (Напёрсток) 

С хвостиком, а не мышь (Иголка с ниткой) 

Железный жучок, на хвостике – червячок (Булавка) 

Безделица в петлю полезла (Пуговица) 

VI. Итог занятия. 

Воспитатель: - Ребята, некоторые профессиональные навыки необходимо осваивать с раннего 

детства. К таким профессиям относятся музыка, хореография, изобразительное искусство. 

Такие дети посещают специальные школы, кружки при Домах Творчества, Домах Культуры, 

Дворцах Спорта. И им приходится очень много трудиться уже сейчас. 

- А сейчас мы послушаем мини-сочинения о том, кем вы хотите быть, или о профессиях 

ваших родителей, как они относятся к своей работе 

(дети зачитывают свои сочинения) 

- Что важно при выборе профессии? 

(ответы детей) 

- А что важнее – кем быть? Или каким быть специалистом? /ответы детей/ 

Домашнее задание написать сочинение о своей будущей профессии. 

 

 

 

 

                                                                              



 

 



 

       №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто 

мектебинин кыргыз тили   мугалими Шайнаева Гулжамалдын  ачык 

сабагынын план конспектиси 

Тема: Кептин  турлору.     9-класс     3-октябрь 

Сабактын тиби: Кептин турлөрү боюнча машыгуу иштери 

Сабактын формасы: Сабак-практикум 

Колдонулуучу методдор жана ыкмалар: Өтулгөн материалдарды эске салуу,алган билимдерин 

тереңдетүү 

Колдонулуучу каражаттар: окуу китеби, кошумча тексттер, таблицалар, сүрөттөр,  баалоо 

баракчалары,техникалык каражаттар 

Керектелүүчү окуу жабдыктар: доска, түстүү маркерлер,  карандаштар ж.б. 

Предмет аралык байланыш: адабият, сүрөт,  география 

№ Максаттар: Көрсөткүчтөр: 

1. Билим берүүчүлүк:  Окуучулар   кептин  
турлору  боюнча өтүлгөн темаларды 
эстерине салышат. 

 Окуучулар кептин  турлору боюнча  
алган  маалымат айта алышса;  

 берилген суроолорго туура жооп 
берсе;  

 берилген тапшырмаларды туура 
аткара алышса. 

2. Өнүктүрүүчүлүк: Тема боюнча практика 
жузүндө иштөөгө уйрөнүшөт,көркөм сөз 
каражаттарын колдоно алышат 
 

 алган билимдерин практикада  
жазууда колдоно алса; 

  пикир алышууда байланыштуу кеби  
өссө; 

3. Тарбия берүүчүлүк: Класста берилген 
тапшырманы  аткарууда пикир алышат, 
пикирлерди талдоого үйрөнүшөт. 

  бири-биринин оюн угуп, жыйынтык 
чыгара алышса. 

 

 

Сабактын жүрүшү: 

 

 

№ Сабактын 

этаптары 

(убактысы) 

Мугалимдин  

ишмердиги 

Окуу Компетент

-түүлүк 

Баалоо 

(калыпт. 

баалоо , 

техн.) 

Эскертүү   

Н
ег

и
зг

и
 

  П
р

ед
м

ет
т
и

к
 

1. Уюштуруу:  

1.1.Саламдашуу 

 

Саламдашуу 

 

Саламдашат 

Нк3  Пк 2  



 

1.2.Шыктанды-

руу 

 

Жагымдуу 

маанай 

Сабакка көнулдорун 

бурушат,натыйжа күтүшөт 

Нк3 Пк 1  

2. Кайталоо 

(тапшырманын 

устундо иштоо) 

 

 

Суроолор 

берилет. 

1.Кептин кандай 

түрлөрү бар? 

2.Баяндоо,сүрөт

өө,ой 

жугүртүүнүн 

айырмачылыкта

ры кандай? 

4.Кептин 

стилдери менен 

карым-катышы 

барбы? 

Суроолорго жооп 

даярдашат,өтүлгон 

темаларды эске 

тушүрушөт,жооп беришет 

Нк3 Кп1 кайтарым 

3. Жаңы теманы 

түшүндүрүү  

Слайд  кептин  

турлору  боюнча 

көрсөтүлот.  

Кептин  түрлөрү 

2.Баяндоо 

3.Сүрөттоө 

4.Ой жугүртүү 

 

Балдар  кептин  турлору 

боюнча кошумча маалымат 

алышат  жана 

баяндоо,суроттоо, ой-

жугуртуу боюнча 

билимдерин терендетишет 

НК1 

 

 

ПК1 

 

 

Диагност.б 

4. Практикалык 

иш 

 

 

Даяр текст 

берилет 

Чатыр–Көл - 

түштүгүндө Тор

угарт тоо 

кыркалары, 

түндүгүнөн Ат-

башы тоо 

кыркалары 

курчайт. Бул 

тоо 

кыркаларынын 

мөңгүлөрдөн 

эрип аккан 

суулар жерден 

сызылып 

чыккан булак 

сууларына 

кошулуп 

Чатыр-Көлгө 

куюп турат. 

Жалпысынан 

алганда көлгө 

50дөн ашуун 

 

 

 

 

 

 

Тексттен кептин турлорунө 

ажыратышат жана кайсы 

стилде экенин аныкташат. 

Толук сурөттөөгө 

айландырышат;  

М:Суусу көккашка болуп 

туптунук,жээктери 

жайкысын жапжашыл ж.б 

-Текстти улап, ой 

жүгүртүү сүйлөмдөрүн 

тузушөт; 

М:Атаганат,ушундай кооз 

жерлерде болсок кана... 

-Сөз түркумдөрунө 

ажыратышат; 

М:Жер-суунун аттары, 

сан атоочтор,сын 

 атоочтор,тактоочтор,этиш 

создор. 

-Өтмө маанидеги сөздөрдү 

 

 

 

 

 

 

НК2 

 

 

 

 

 

НК3 

 

 

 

 

 

 

ПК2 

Форматив-

дик баалоо 

https://ky.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ky.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ky.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ky.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1


суу куят. 

Алардын 

ичинен 

тынымсыз 

көлдү 

толтурган Көк-

Аргын, Муз-Төр, 

Таш-Булак, 

Муз-Бел, 

Айрык, Үч-

булак суулары 

бар. 

Чатыр-Көлдүн 

узундугу 23, 

туурасы 11 

километрге 

созулуп, 

чарасынын 

аянты 153 

чарчы км түзөт. 

Чатыр-Көл 

жапайы 

канатууларга 

бай. Кышкысын 

катуу суукка 

байланыштуу 

көл бети 1 

метрден ашуун 

калың муз 

менен 

капталып, май 

айларынын 

ичинде муздар 

эрип көл бети 

ачылат. Келгин 

канаттуулар 

жайкысын 

келишип, көл 

ортосундагы 

аралдарга 

уялашып, 

балапандарын 

баралына 

жеткирип учуп 

кетишет. 

Чатыр-Көлдө 

табышат; 

М:суу куят,көл бети 

ачылат,муз менен 

капталуу,канаттууга бай 

ж.б 

-Тааныш эмес сөздүн 

үстүндө иштешет; 

М:баралына жеткирүү-

торолтуу,түлөгү жүрүү- 

жүндөрү тушүп 

жаңыланат,корукка алуу-

кайтарууга алуу . 

 

 

 

 

Слайддагы сүрөт боюнча 

сүрөттөө сүйлөмдөрүн 

түзүшөт. 

 

 

https://ky.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA-%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD_%D1%81%D1%83%D1%83%D1%81%D1%83
https://ky.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA-%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD_%D1%81%D1%83%D1%83%D1%81%D1%83
https://ky.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7-%D0%A2%D3%A9%D1%80&action=edit&redlink=1


сууда сүзүүчү 

канаттуулардын 

30га жакын 

түрү 

уялайт.Жай 

айларынын 

жылуу 

күндөрүндө 

алардын түлөгү 

жүрөт. Келгин 

канаттуу 

куштардын 

көбөйүшүн 

камсыз кылуу 

максатында 

Чатыр-Көл 

жана анын 

жээктери 

корукка 

алынган. 

 

5. Бышыктоо 

 

 

Окуу 

китебиндеги 20-

21-көнүгүүгө  

көңүлдөрун 

бурат  

 

Текстти структуралык 

жактан талдайт,кептин 

канча түрү аркылуу 

жасалгандыгын аныкташат 

НК3 ПК3 Форматив.б 

6 Жыйынтыктоо 

 

 

1. Бүгүн эмнени 

билдиңер? 

2.Көнүгүү,текст 

иштөөдө кандай 

кыйынчылыктар 

болду? 

3. Бүгүн кандай 

жаңы эрежелер 

менен 

тааныштыңар ?  

 

1. Кептин 

турлору 

деген  

эмне? 

2. Кандай  

турлору  

бар? 

  4.Тексттер 

кайсы стилде 

жазылган? 

 

Окуучулар алган 

билимдерин,өз ойлорун 

ортого салат,суроолорго 

жооп беришет. 

НК1 

НК2 

 Форматив.б 



 

       

7. Тапшырма 

берүү 

 

33-конугууну 

аткаруу 

33-көгүүнү кептин  

түрлөрунө бөлүү жана 

стилин табуу. 

 

НК1 

НК2 

ПК4 кайтарым 

8. Баалоо 

 

 

Өзүн-өзү баалоо: 

ким кандай 

иштеди? 

Бирин-бири 

баалоо: кайсы 

бала жакшы 

иштеди? 

Биздин класс 

кандай иштеди? 

Окуучулардын ойлорун 

угуу менен баалоо 

баракчалары аркылуу 

бааланат. 

 

НК3   

 

                                                      

             

 

     

                                                                                                       

 

 

 

 

 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 

орус тили   мугалими Абдыракманова Базаркүлдүн  ачык сабагынын план 

конспектиси 

 

                                        Русский язык                        10.10.22         

Тема: Осень в лесу. 

Цели: Организовать коллективную творческую деятельность; изготовить проект; закрепить 

полученные знания, умения и навыки складывания бумаги (оригами);корригировать внимание, 

память, мышление при ответах на вопросы; развивать творческие способности; 

воспитывать умение работать в коллективе, аккуратность, трудолюбие. 

  

Вид учебного труда: коллективная работа с бумагой и  природными материалами. 

Объект труда: проект «Осень в лесу».  

Обо р удо в ани е :  

разрезанная коробка, образцы, схемы оригами, эскиз избушки, калька; 

цветной картон, сухие листья и крылатки, соломка, клей ПВА и кисточка для   клея, 

ножницы, линейка, карандаш. 

  

Ход уроков I. Вводная часть. 

1. Приветствие.                                                                                                                            

2.   Организация рабочего места. 

3.   Повторение правил безопасной работы с ножницами. 

II. Основная часть. 
ПЛАН РАБОТЫ 

1. Постановка задачи. 

2.  Обсуждение темы «Осень в лесу» и способа работы. 

3.   Принятие решения. 

4.  Распределение работы. 

5.   Выполнение каждым учащимся своего «фронта» работы. 

6.   Сборка проекта. 

7.   Комментарии по проекту. 

  

Учитель. Проект - это то, что сначала придумывается и разрабатывается, а потом 

воплощается в жизнь. 

Конструктор придумывает, например, новую машину, потом делает эскизы, расчеты, а потом 

чертежи машины. И уже по этим чертежам изготавливают машину. Архитектор, получив заказ, к 

примеру, на здание театра, придумывает свой проект, делает рисунки и эскизы, решает, из какого 

материала строить. Потом делает расчеты и чертежи, и по ним строят театр. 

Мы будем делать все вместе одну композицию «Осень в лесу». В декоративной работе 

композицией называется расположение отдельных элементов, разных по величине и форме, 

составляющих вместе единое целое. 

Что же есть в лесу? 

Дети . Деревья, грибы, кусты. 

Учитель. А кто живет в лесу? 

Дети. Зайцы, лисы, волки, медведи. 

Учитель. А какие птицы есть в лесу? 

Дети. Вороны, галки. 



Учитель. А что еще бывает в лесу? 

Дети. Избушка. 

Учитель. Из чего мы будем делать деревья и кусты на нашей аппликации? 

Дети. Из листьев. 

Учитель. А зверей и птиц мы сделаем в технике оригами. Осталась избушка, из чего мы ее 

сделаем? 

Дети. Из соломки. 

Учитель. Чтобы наш проект был интереснее и чтобы он был объемным, мы сделаем его на 

складном картоне (разрезанной коробке). Внизу положим лист голубой бумаги - речка. 

Какие «плавающие» игрушки мы уже сделали? 

Дети. Кораблик, пароход, лодочку. 

Учитель. Вот и сделаем их еще раз. И кто на них поедет? 

Дети. Песик, зайчик, ворона. 

Учитель предлагает детям решить самим, кто будет делать аппликацию, а кто сделает игрушки 

оригами. Самые аккуратные ученики делают избушку из соломки. 

Выбранным для изготовления игрушек оригами учитель дает схемы их изготовления. 

Дети сами собирают весь проект, учитель лишь незаметно помогает тем, кому это необходимо, 

и направляет работу. 

III. Итог уроков. Оценивание работ. 
Учитель. Посмотрите, какая композиция у нас получилась? 

Дети. Красивая. 

Учитель. Похожа она на осень в лесу? 

Дети. Да.  

Учитель. Какие вы знаете приметы осени? 

Дети. Желтые листья. 

Учитель. А еще?  

Дети. Холоднее становится. 

Учитель. А как ведут себя птицы? 

 Дети. Улетают на юг. 

Учитель. Все птицы? 

Дети. Нет, только перелетные. 

Учитель. А звери что делают осенью? 

 Дети. Готовятся к зиме. 

Учитель. Каким образом? 

Дети. Меняют окраску шкурок, устраивают норы, берлоги. 

Учитель. А как готовятся деревья к зиме? 

 Дети. Листья сбрасывают. 

Учитель. И какой мы сделаем вывод? 

 Дети. Осень - это подготовка к зиме. 

Учитель. Молодцы, правильно рассуждаете. Убирайте рабочее место. Урок окончен. 

          



 

 №4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 

кыргыз тили   мугалими Көлбаева Жазгүлдүн  ачык сабагынын план 

конспектиси 

8-бкл. Адабият сабагы.             05.10.22 

Сабактын темасы: “Семетей” эпосу. Эпостун негизги окуялары. 

 Сабактын максаты: 

А) “Семетей” эпосу боюнча алган билимдерин бышыктоо, тереңдетүү жана бекемдөө 

Б)Окуучулардын көркөм ойлоосун, өз алдынча иштөөсүн, көркөм жана сезимдүү суйлөө 

көндүмүн өнүктүрүү 

В) элдик каада – салттарды сактоого, өз эли – жеринин патриоту болууга, адабий жана 

маданий мурастарыбызды баалоого үндөө жана тарбиялоо 

Сабактын Сабак-таймаш 

Сабактын усулу: Интерактивдүү усул 

Сабактын тиби: Бышыктоо, жалпылоо, жыйынтыктоо сабагы. 

Сабактын жабдылышы: “Манас”, “Семетей”, “Сейтек” боюнча китептер, дисктер, буклеттер, 

сүрөттөр, плакаттар, ноутбук, проектор, маркер жана башка 

Сабактын жүрүшү: Уюштуруу КРнын Мамлекеттик гимни жаңырат 

 

        Бүгүн кайсы күн, кайсы жыл, кандай жыл, канчаанчы жылда жашап жатабыз? 

- Ата – бабаларыбыз сүйлөсүн деп Мурас кылып таштаган тилибиз кайсы? 

- Кыргыз тилде сүйлөгөн кыргыз элинин сулуулугу, улуулугу эмнеде экендигин билебизби? 

 Кыргыздын улуулугу - анын карапайым мүнөзүндө 

 Кыргыздын сулуулугу – анын жүрөгүндө 

 Кыргыздын тарыхы- санжырада 

 Кыргыздын сыймыгы - Ыссык-Көлүндө 

 Кыргыздын маданияты –Манаста 

 Кыргыздын музыкасы –Комузда 

 Кыргыздын өлбөстүгү- анын кереметтүү “тилинде” 

 Кыргыздын өчпөстүгү, чечендиги, акылынын тунуктугу – элинде 

 

      Ооба, балдар, акылы тунук элибиз бар, кереметтүү Ысык-Көлүбүз, дүйнөдө теңдеши жок 

“Манас” эпосубуз бар, үч кылдуу комузубуз бар. Ал комузда ойногон Атай, Токтогул, 

Жеңижок, Барпыдай акылмандарыбыз бар. Кыргызымдын туткасы, кара сөздүн устасы болгон 

Чынгыз агабыз бар. Таттыбүбү, Бүбүсара, Ак-Мөөрдөй сулууларыбыз бар, аялдардан чыккан 

Курманжан Датка энебиз бар. Эмнеден биздин кемибиз бар. 

Зор, Манас көлөмүнө жетпес ченем, 

Чарчабай уч ай айтса түгөнбөгөн. 

Кыргызда дагы толгон көп укмуш бар, 

Чынында баары сенин күчүң белем. 

 

Бүгүнкү биз силер менен өтө турган темабыз “Семетей” эпосу”.  

Сабак кызыктуурак өтүш үчүн мен слерди үч топко бөлүп алсам. 

1. “Манас тобу” 

2. “Семетей тобу” 

3. “Сейтек тобу” 

 Балдар силерге берилүүчү тапшырмалар жети бөлүктөн турат. Себеби, баарыбыз 

жакшы билебиз. Кыргыз элинде “Жети саны ыйык” деп айтылат. А силер жети саны 

жөнүндө эмнелерди билесиңер: 

 “Жети атасын билбеген, жетесиз” деп коюшат 

 “Жети өлчөп бир кес” 



 Манастын жети осуяты 

 Жети област 

 Жети токоч 

 Жети күн 

 Жети нота 

 Дүйнөдөгү жети керемет. 

 Азаматсыңар, балдар,ким жети атасын айтып берет? 

1. Ата 

2. Чоң ата 

3. Баба 

4. Буба 

5. Куба 

6. Жото 

7. Жете 

 

 Анда сабактын бөлүктөрү менен тааныштырсам 

1. “Манас” кыргыз элинин алтын казынасы 

2. Ойлон, изден, тап. 

3. “Өнөрүң болсо өргө чап” 

4. Эпосторду изилдөө 

5. Учкул сөздөрдү улантуу 

6. “Ат адамдын канаты” 

7. Сынчыл ойлом ыкмалары 

 

1. бөлүм: Мында окуучулар С. Каралаевдин варианты боюнча “Семетей” сюжетин “Тез 

улап кетмей” ыкма менен мазмундуу, көркөм айтып беришет. 

(Мугалим тарабынан мыкты жооп берген топторго чүкө аркылуу упайлар берилет, сабактын 

аягында упайларды эсептөө менен жыйынтык чыгарылат) 

Манас тобу- “Каныкейдин Букарды беттеп качышы” 

Семетей тобу – “Семетейдин Таласка келиши” 

Сейтек тобу – “Каныкейдин Семетейге өз элин, өз жерин,өз атасын айтып бериши” 

1. бөлүм: “Ойлон, изден, тап” (мугалим ар бир топко үчтөн суроо берет, ) 

1. “Семетей эпосунун “Манас” эпосунан айырмачылыгы жана окшоштугу 

2. Эпостун негизги окуялары 

3. Эпостогу тулпар аттар, курал -жарактар 

4. Эпостогу каармандар 

5. Улуу манасчыларыбыз Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Каралаевге кандай 

баа беришкен? 

6. Эпостун темасы жана идеясы 

7. Айчүрөктү олжого алган хан 

8. Семетей Таласка кайтканда чоң атасы Жакып кантип кабыл алат? 

9. Улуу Манасчыларыбыз Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Каралаев кандай 

баа беришкен? 

1. С. Каралаевди “20- кылымдын Гомери” 

3 – бөлүм: “Өнөрүң болсо өргө чап” (Окуучулар эпостон сахналаштырышат) 

“Манас” тобу - “Айчүрөктүн Чачыкейге жолукканда” 

“Семетей ”тобу – “Каныкей менен Семетейдин диалогу” 

“Сейтек” тобу –“Семетейге Сарытаздын жолукканы” 

4 – бөлүм: “Эпосту изилдөө” (Эпостогу текстер проектордын жардамы менен көрсөтүлөт. 

Окуучулар фрозеологизм сөздөрдү, эпиттерди, тарыхый сөздөрдү, көркөм сөз каражаттарын 

издеп табышат. 

 

Каармандарга мүнөздөмө берүү 



Айчурөктүн образы 

Канчоронун образы 

Каныкейдин образы 

Кулчоронун образы 

Бакайдын образы 

Чачыкейдин образы 

 

5- бөлүк: “Учкул сөздөрдү улантып айтуу” 

1. Өзөктөн күйган өрт жаман, 

Өздөн чыккан жат жаман 

1. Эрди сайса ким сайды, 

Аты калды Манаска. 

1. Урунарга тоо таппай, 

Урушарга жоо таппай. 

II. Тайбуурулдун тартуу болуп кеткени, 

Семетейдин ажалынын жеткени 

1. Ала-Тоодой эт, 

Ала-Көлдөй чык болот. 

III. Үзүлгөн уланат, 

Чачылган жыйналат. 

 

6- бөлүм: “Ат адамдын кататы” (Проектордун жардамы менен эпостогу каармандардын 

аттары (ысымдары) көрсөтүлөт, ал эми окуучулар алардын минген аттарын таап айтышат. 

1. Манас -... Ак кула 

2. Коңурбай - ... Алгара 

3. Бакай - ... Боз жорго 

4. Чубак - ... Көк ала 

5. Каныкей - ... Тайтору 

6. Семетей -.... Тайбуурул 

7. Жолой - ... Ач буудан 

8. Эр төштүк -... Чалкуйрук 

9. Алманбет - ... Сарала 

 

7 - бөлүм: “Сынчыл ойлом ыкмаралы” 

“Манас” тобу : 

А) Семетейдин мүнөзү 

Б) Эпостогу каармандар (оң, терс) 

“Семетей” тобу: Синквейн, Чайнворд :  

А) каармандар 

Б) күлүк аттар 

В) Манасчылар 

“Сейтек” тобу: Диаграмма менен иштөө. 

Ребус: Ай+ көл сыр +найза 

Бээ +жин Ак +олпок 

Ай +балта Ак +тинте 

 

Сабакты жыйынтыктоо: “Мен кыргызмын урпагымын Манастын” 

 

Мен кыргызмын урпагымын Манастын, 

Миллиондогон ыр сабында айтылган. 

Из калтырып дүйнө жүзүн кыдырып, 

Кылымдардын тарых жүзүн артынган. 

Мен кыргызмын урпагымын Манастын, 



Сөздөрүм курч суугарылган кылычтай. 

Жүрөктөрдө улуу Манас жашаарын. 

Жүрөлүчү Кыргыз элим унутпай!!!. 

(Мелисбек Матраимов) 

Үй тапшырма : “Семетей” эпосу сүрөт аркылуу” 

Эпостогу сага жаккан каарман же эпизоттон чагылдырып сүрөт тартуу жана анын турпатын, 

мүнөзүн, сүрөтөлүшүн жазып келүү. 

 

Баалоо: Топтордун топтогон упайларын саноо менен алдыңкы топту баалоо жана жандуу 

катышкан окуучуларды өзгөчө баалоо. 

 

 

       
 

   
 

 
 

 

 

 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин тил үйрөтүү 

усулдук бирикмесинин кыргыз тили мугалими Шайнаева Гүлжамалдын өткөн ачык 

сабагынын 

                                                       № 1  ПРОТОКОЛУ 

Сабак өткөн күн 3-октябрь. 9-классы. 

                                    Күн тартиби: 

1.  Шайнаева Гүлжамалдын   ачык сабакка колдонгон ыкмаларды пайдалануусун 

     талкуулоо. 

 

 

1. Мугалимдин ой-пикири: Окуучуларым сабакка активдүү катышты, ой жүгүртүүлөрү 

терен,өз ойлорун эркин айтып бере алышты. Окуучуларыма ар кандай ресурстарды 

пайдаланып сабакка кызытырдым. Алар кызыгуу менен топтордо активдүү иштеп беришти. 

Мен сабактын максатына жеттим деп ойлойм. 

2. Катышкан мугалим Көлбаева Жазгүл: 

Алдынкы иновациялык методдорду колдонду, көрсөтмө куралдарды ыктуу 

пайдаланды. Окуучулары активдүү иштеп бере алышты. 

3. ОББ: Ч.Назаралиева: Мугалим абдан кызыктуу сабак өттү. Сабагында “PISA-2025”  

алкагындагы онлайн,жазуу түрүндө тесттер алынып балдарды шыктандыруу менен сабактын 

максатына жетти. 

Окуучулар топтордо активдүү иштеп бере алышты.Өз ойлорун так, эркин адабий 

тилде сүйлөп берүүгө аракеттеништи. Онлайн тесттерин так аткарышты. Топтордо активдүү 

иштеп окуучулар өздөрүн көрсөтүштү. 

4. Секция жетекчиси: Сатиева Гүлзат 

 Мугалимдин иш-аракети,окуучулардын иш аракеттери абдан жакшы иштей алышты. 

Окуучулар теманы толук өздөштүрүүгө жетишти. Иновациялык технологиянын жардамы 

менен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун көрсөтө алышты. “Кептин түрлөрү боюнча 

машыгуу иштери” деген темада кайталоо сабак өттү, өтүлгөн темалар боюнча топторго бөлүп 

тех.каражаттарды пайдалануу менен ачык сабак өтүлдү. Бул сабакта окуучуларга түшүнүктүү, 

ченелүүчү предметтик стандартка жана окуу программасына ылайык келген, сабактын 

структурасы сакталган, мугалим ар кандай ресурстарды жана окуу каражаттарын пайдаланаып 

ачык сабакты эн мыкты денгээлде  өттү. 

Жогоруда айтылган ой пикирлердин негизинде төмөндөгүдөй токтом кылынды: 

1. Шайнаева Гулжамалдын иш-тажрыйбасы мектеп ичинде жайылтылсын. 

2.  “PISA-2025” окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасын 

ишке ашуруу максатында математика мугалими табигый УБнин мугалимдерине  тренинг өтүп 

берүүсү сунушталсын. 

3. Бул токтомдук аткарылышын көзөмөлдөө жагы бирикме жетекчиси Сатиева Гүлзатка 

тапшырылсын. 

    

                Бирикме жетекчиси:    Сатиева Гүлзат 

 

 
 

 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин тил үйрөтүү 

усулдук бирикмесинин кыргыз тили мугалими Көлбаева Жазгүлдүн өткөн ачык 

сабагынын 

                                                       № 2  ПРОТОКОЛУ 

Сабак өткөн күн 5-октябрь. 8-классы. 

                                    Күн тартибиндеги каралуучу маселелер: 

1.  Көлбаева Жазгүлдүн ачык сабакка колдонгон ыкмаларды пайдалануусун 

     талкуулоо. 

 

 

1. Мугалимдин ой-пикири: Окуучуларым сабакка активдүү катышты, ой жүгүртүүлөрү 

терен,өз ойлорун эркин айтып бере алышты. Окуучуларыма ар кандай ресурстарды 

пайдаланып сабакка кызытырдым. Алар кызыгуу менен топтордо активдүү иштеп беришти. 

Мен сабактын максатына жеттим деп ойлойм. 

2. Катышкан мугалим Эшимбекова Бегимай: 

Алдынкы иновациялык методдорду колдонду, көрсөтмө куралдарды ыктуу 

пайдаланды. Окуучулары активдүү иштеп бере алышты. 

3. ОББ: Ч.Назаралиева: Мугалим абдан кызыктуу сабак өттү. Сабакта талкуу жургүзүүнун 

түшүнүктүү эрежелерин белгилейт. Эрежелер негизинен сакталган. Окуучуларга 

тапшырмаларды баалоо критерийлери берилген , окуучулар менен талкууланган. 

4. Секция жетекчиси: Сатиева Гүлзат 

 Сабактын максаттары түшүнүктүү түрдө айтылды. Саактын структурасы жана мазмуну 

ырааттуу, ощол эле учурда сабак ийкемдүүлүк менен өтүлдү. Мугалим сабактын мазмунун 

толугу менен билет. Ар дайым жаны тушүнүктөрдү окуучуларга түшүнө алгыдай тушүндүрүп 

берет. Мугалимдин иш-аракети,окуучулардын иш аракеттери абдан жакшы иштей алышты.. 

Бул сабакта окуучуларга түшүнүктүү, ченелүүчү предметтик стандартка жана окуу 

программасына ылайык келген, сабактын структурасы сакталган, мугалим ар кандай 

ресурстарды жана окуу каражаттарын пайдаланаып ачык сабакты эн мыкты денгээлде  өттү. 

Жогоруда айтылган ой пикирлердин негизинде төмөндөгүдөй токтом кылынды: 

1.  Көлбаева Жазгүлдүн иш-тажрыйбасы мектеп ичинде жайылтылсын. 

2.  Өтүлгөн сабагы ” жакшы “ деп табылсын. 

3. Бул токтомдук аткарылышын көзөмөлдөө жагы бирикме жетекчиси Сатиева Гүлзатка 

тапшырылсын. 

    

                Бирикме жетекчиси:   Сатиева Гүлзат 

 

 
 

 

 

 



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин тил үйрөтүү 

усулдук бирикмесинин кыргыз тили мугалими Абдыракманова Базаркүлдүн өткөн 

ачык сабагынын 

                                                       № 3 ПРОТОКОЛУ 

Сабак өткөн күн 10-октябрь.  

                                    Күн тартибиндеги каралуучу маселелер: 

1.  Абдыракманова Базаркүлдүн ачык сабакка колдонгон ыкмаларды пайдалануусун 

     талкуулоо. 

 

 

1. Мугалимдин ой-пикири: Окуучуларым сабакка активдүү катышты, ой жүгүртүүлөрү 

терен,өз ойлорун эркин айтып бере алышты. Окуучуларыма ар кандай ресурстарды 

пайдаланып сабакка кызытырдым. Алар кызыгуу менен топтордо активдүү иштеп беришти. 

Мен сабактын максатына жеттим деп ойлойм. 

2. Катышкан мугалим Кыдыкова Роза: 

Алдынкы иновациялык методдорду колдонду, көрсөтмө куралдарды ыктуу 

пайдаланды. Окуучулары активдүү иштеп бере алышты. 

3. ОББ: Ч.Назаралиева: Мугалим абдан кызыктуу сабак өттү. Сабакта талкуу жургүзүүнун 

түшүнүктүү эрежелерин белгилейт. Эрежелер негизинен сакталган. Окуучуларга 

тапшырмаларды баалоо критерийлери берилген , окуучулар менен талкууланган. 

4. Секция жетекчиси: Сатиева Гүлзат 

 Мугалимдин иш-аракети,окуучулардын иш аракеттери абдан жакшы иштей алышты. 

Окуучулар теманы толук өздөштүрүүгө жетишти. Иновациялык технологиянын жардамы 

менен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун көрсөтө алышты. “Осень в лесу” деген 

темада кайталоо сабак өттү, өтүлгөн темалар боюнча топторго бөлүп тех.каражаттарды 

пайдалануу менен ачык сабак өтүлдү. Бул сабакта окуучуларга түшүнүктүү, ченелүүчү 

предметтик стандартка жана окуу программасына ылайык келген, сабактын структурасы 

сакталган, мугалим ар кандай ресурстарды жана окуу каражаттарын пайдаланаып ачык 

сабакты эн мыкты денгээлде  өттү. 

Жогоруда айтылган ой пикирлердин негизинде төмөндөгүдөй токтом кылынды: 

1.  Абдыракманова Базаркүлдүн иш-тажрыйбасы мектеп ичинде жайылтылсын. 

2.  .  Өтүлгөн сабагы ” жакшы “ деп табылсын. 

3. Бул токтомдук аткарылышын көзөмөлдөө жагы бирикме жетекчиси Сатиева Гүлзатка 

тапшырылсын. 

    

                Бирикме жетекчиси:    Сатиева Гүлзат 
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