
               3-март Кыргыз мамлекетинин Туусунун күнүнө жана 5-март “Ак-калпак  жана  
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№ Аткарылуучу иш чаралардын 

мазмуну  

Класс  Өткөрүү 

убагы 

Жооптуулар 

 

1 3-март Кыргыз мамлекетинин 

Туусунун күнүнө карата  дубал газета  

чыгаруу 

7-11-кл 02.03.2022 

 10.00 

жыйын  

залында 

Мамлекеттик тил б.ча 

дир.орун 

басары,усулдук 

бирикменин жетекчиси,  

 кыргыз тили мугалимд. 

2   Кыргыз мамлекетинин Туусунун 

тарыхы  тууралуу видео -слайд  

жасоо 

8-11 кл 03.03.2022 

11.00 

жыйын 

залында 

УБ жетекчиси  кыргыз 

тили мугалимд. Тарых 

мугалимдери  

3 “Ак-калпак  жана улуттук кийимдер “ 

күнүнө карата сүрөт көргөзмөсүн 

уюштуруу. 

3-11-кл 03.03.2022 

Фоэде 

Технология 

пред.мугалимдери 

кырг.тилчилер, 

китепканачы, класс 

жетекчилер 

4 3-март Кыргыз мамлекетинин 

Туусунун күнүнө жана 5-март “Ак-

калпак  жана улуттук кийимдер “ 

күнүнө карата салтанаттуу  иш-чара 

өтүү 

3-11-кл 04.03.-2022 

12.00. 

жыйын 

залында 

Кыргыз тили 

мугалимдери . 

 

 

5  3-март Кыргыз мамлекетинин 

Туусунун күнүнө жана 5-март “Ак-

калпак  жана улуттук кийимдер “ 

күнүнө карата  дил баян,баяндама  

жазуу 

5-11-

класстар 

04.03 .2022 

кабинеттер

де 

Кыргыз тили 

мугалимдери 

 

 



 “3-март Кыргыз мамлекетинин Туусунун күнүнө жана 5-март Ак-калпак  жана улуттук 

кийимдер “ күнүнө карата №95 ОТК МГнын салтанаттуу иш чарасынын  сценарийи  

                                                                                           
                                                        Өтүү орду :  Мектептин жыйындар залы 

                                                   Өтүү мөөнөтү: 03.03.2022. 

                                                   Саат 12.00. 

Бала:   Саламатсыздарбы ,урматтуу окуучулар жана мугалимдер! Сиздерди бүгүнкү “3- март 

КРнын туусунун 30 жылдык күнү менен жана ошондой эле 5- март”Ак-калпак  жана улуттук 

кийимдер күнү” куттуктайбыз. 

 КР Гимни  ырдалат. (Гимндин аягында Кыргыз  мамлекетинин Туусу көтөрүлөт) 

Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик туусу алып келинсин! ( маршировка) 

 (Тууну көтөрүү аземи  мектептин Аскерге чейинки  тарбия мугалими   ( Боромбаев Канат 

Батыркулович) 

(Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик туусу тууралуу слайд)  

10-к класс Мырзакожоева Сабина 

Кыз  : Мамлекеттин туусу 1992-жылы 3-мартта легендарлуу парламент тарабынан кабыл 

алынган. “ Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик  Туусу кызыл түстө. Желектин бир түстүү 

кызылы - эрдик,тайманбастыктын символу, жаркыраган алтын күн- бейкуттукту жана 

байлыкты чагылдырат, ал эми түндүк - үй кутунун символу, аалам катары дүйнөнү алда канча 

кеңири түшүнүүдө бир айлампага бириктирилген кырк нур - байыркы кырк уруунун бирдиктүү 

Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт.Түндүк - өлкө калкынын биримдигинин символу, 

желектин кызыл түсү - айкөл Манастын туусунун түсү болгон.  

 “Ата Журт ”Абдыразаков Бакай  

 (тууралуу Кыргызстан, Мекен, Туу жөнүндө сүрөттөр слайд) 

Бала :  В честь калпака в 2011 году был учреждѐн День калпака, который ежегодно отмечается 

5 марта. Парадная форма спортсменов из Кыргызстана на международных соревнованиях 

обязательно включает в себя белый калпак. 

  (Кыргызстан  тууралуу слайд) 

5-ак класс “Жалын бий” 

Бала :Форма этого национального головного убора мужчин напоминает снежные вершины 

горного кыргызстана. В эпосе “Манас” говорится, что кыргызы-это народ,который носит  

белый калпак, вершина котрого белая, как вершины “Тянь-Шанских гор, а основание-темное, 

как их подножья. 

А сейчас  Айдана прочитает маленькую информацию про Ак  калпак. 

 Кыз : Ак калпак –тоолордун жана тазалыктын символу.Анын формасы Кыргызстандын ак кар 

,кɵк муз баскан  тоо чокуларын элестетет.Ак кар баскан Ала Тоонун чокуларын  чагылдырган 

улуттук баш кийимибиз кыргыз жигиттерине айбат,сүр берип,  айкөлдүгүн көргөзүп, эң 



негизгиси Ак калпагы менен алар ар дайым бийик экенин  даңазалап келет. Баарыбызда эле 

ушундай сезим пайда болсо керек, жапырт ак  калпак кийген мырзаларды көргөндө көкүрөктө 

мекенчил сезим күчөп, кыргыз болуп  жаралганыбызга сыймык артабыз.  Ак  калпак кыргыздын 

тоого жакын, ниети ак, мүнөзү курч жана бийиктикте турган эл  экенин сүрөттөп берет.Ак 

калпакты  Ата журтубуздун символу десек болот.Нукура ак кийизден жасалган  жасалышы 

аруулуктун,ыйыктыктын дагы бир белгиси. 

                                       ( Видео слайд Ак калпак) 

 3-а к,б к, 4-ак,4-бк класстары  патриоттук ыры менен “ Ак калпак” 

                     (Ак калпак  сүрөттөр слайд) 

Кыз : Ак мɵӊгүлүү Ала-Тоонун сереси                                                                           

          Ак калпакка чɵгɵрүлгɵн элеси. 

          Ак калпакты алтынга да алмашпа, 

          Бул кыргыздын эӊ бир ыйык белгиси.  

“Көчмөндөр ыры”   9-к класс Абдыразаков Бакай 

            Баалап, барктап  бардыгыбыз азыр да, 

           Кийеличи жайда, күздɵ, жазында. 

          Комуз түшпɵй  кыргызымдын колунан, 

          Ак калпагы дайым болгон башында 

Бала: К дню государственного флага и Ак калпака всю нашу  молодежь приглашаем на 

современный танец 

         Флешмоб “Ак калпак бийи” 11-к класстар     

                      ( Слайд жигиттер,кыздар ак калпак менен) 

Кыз :Касиети бийик калпактын кадыры   жогору  жана ар дайым жогору бойдон калышы керек. 

Аны муундан- муунга сактап, кыргыз  жигиттери башынан түшүрбөй кийип жүрсө деген  тилек 

менен бүгүнкүдөй жакшы  саамалыктар уюштурулуп, өтүп келет.  

Бала:Тилибиз барда- улут бар, маданиятыбыз барда- келечек бар ал эми  ак калпак барда - 

Кыргыз бар. Элибиздин эртеңине дагы улуттук баалуулук, кайтпас  кайрат, касиетибиз менен 

баралы. 

              Көркөм окуу 3- класс Эсеналиева Нурзат 

  “Кыргызымдын жигиттери ” ыры менен 5-ак,3-бк, 3-бк Хор (Слайд Бишкек тууралуу) 

Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик туусун алып кетишсин! 

Кыз: Ушуну менен Ак калпак жана Кыргыз мамлекетинин Туусунун күнүнө карата 

уюштурулган  салтанаттуу иш чараны жабык деп жарыялайбыз. 



“3-март Кыргыз мамлекетинин Туусунун күнүнө жана 5-март “Ак-калпак      

жана улуттук      кийимдер “ күнүнө карата №95 ОТК МГнын салтанаттуу 

иш-  чарасына маалымдама 

Бишкек шаарынын Ленин районунун №95 окуу-тарбия комплекс мектеп-

гимназиясы борборубуздагы Джал кичи районунда жайгашкан. Мектеп 

кытай тилин терендетип окутат. 2017-жылдын 1-сентябрында ачылган. 

Мектеп Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгы 

аркылуу бекитилген гимназиялар үчүн базистик окуу планы менен иштейт. 

Окуу эки тилде орус жана кыргыз тилинде жүргүзүлөт. 5-11-класстарында 

кытай тили профилдик мектеп компоненти катары базистик окуу планга 

киргизилген. Мектепте техникалык, гуманитардык, көркөм эстетикалык, 

спорттук ийримдер иштейт. Мектебибиз өзү жаш болсо дагы бир нече 

кароо-сынактарга катышып, ийгиликтүү орундарды ээлеп келишүүдө.   

 

3-март Кыргыз мамлекетинин Туусунун күнүнө карата  дубал газета  

чыгарылды 

 

 

3-март Кыргыз мамлекетинин Туусунун күнүнө жана 5-март 

 “Ак-калпак  жана улуттук кийимдер “ күнүнө карата салтанаттуу  

иш-чара өтүү 



 

 

 

 

Кыргыз мамлекетинин Туусунун тарыхы  тууралуу видео -слайд  

жасоо 

         

“Ак-калпак  жана улуттук кийимдер “ күнүнө карата сүрөт 

көргөзмөсүн уюштуруу 



 

 

                            

                                

 



3-март Кыргыз мамлекетинин Туусунун күнүнө жана 5-март “Ак-

калпак  жана улуттук кийимдер “ күнүнө карата  дил баян,баяндама  

жазуу 

 

Кыргыз мамлекетинин Туусунун тарыхы  тууралуу видео -слайд  

жасоо 

 

 

 

     

   

 



Жети санын чечмелеп көркөм айтышты 

Жети санын чечмелеп, 

Жетиген деп атадык.               Бексултан              

Асмандагы жылдыздай,  

Жаркырасын балалык.  

Жылдыз таркан себебим,  

Жылдыздай бол дегеним.          Адахан 

Тоону тарткан себебим, 

Тоолук кыргыз дегеним.  

Асмандагы жетиген, 

Анда жылдыз жетиден,             Асан 

Биз бактылуу балдарбыз,  

Билим алып эңсеген.  

Эзелтен айткан акылман        Арнэл   

Жети деген ыйык сан  

Мээне бекем түйүп ал,         Бексултан 

Жети атаңды билип ал 

Кабырган менен кеңеш       Адахан  

Жети өлчөп бир кес  

Кудайым берген табият       Асан  

Манаста жети осуят  

Күндөн кийин түн              Арнэл  

Жети аптада күн 

Жолуң болсун шыдыр      Асан  

Жетинин бири кыдыр  

Эгер жаман түш көрсөң        Бексултан  

Жети токоч нан керек  

Илим менен билимге         Жетиш үчүн мээ керек 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             КАБИНЕТТИН ЭРЕЖЕСИ  

Кабинет - атайын сабак өтүүгө арналган, атайын каражаттар менен жабдылган 

орун.  

Окуу кабинети - атайын көрсөтмө окуу куралдары, жасалгалар, техникалык 

каражаттар менен жабдылган, окуучулар менен сабактар, сабактан сырткаркы 



иш-чаралар, факультативдик жана ийрим жумуштары менен предмет боюнча 

программалык иштерди алып бара турган мектептин окуу бөлмөсү. Мугалим - 

каананын толук кожоюну. Каананы окуу куралдары менен жабдуу мугалимдин 

табити менен аракетине, анын усулдук чеберчилигине, педагогикалык 

кызыгуусуна байланыштуу. Каананы кыска убакытта түзүү, толук жабдуу 

мүмкүн эмес. Каана акырындап калыптанат, бир нече жылдар бою кайрадан 

курал-жабдыктар менен, көрсөтмөлүү куралдар менен жабдылат. Бирок 

мугалимдин түрдүү табитине карабастан, предметтин эффективдүүлүгүн 

арттыруу үчүн, окуу каанасын белгилүү таалаптарга шайкеш жабдуу керек. 

ОКУУ КАБИНЕТИ 1. ОкуУ кабинетигне коюла турган талаптар 1.1. 

КАБИНЕТТИН  башчысы менен лобаранттын кабинетке жооптуулугу менен 

аткара турган милдеттери тууралуу буйруктун болушу; 1.2. Кабинеттеги 

куралдар, приборлор, техникалык каражаттар, көрсөтмө куралдар, окуулуктар, 

усулдук колдонмолор, дидактикалык материалдар тиркелген паспорту болушу 

шарт; 1.3. Каанада жумуш аткарган кезде коопсуздук техникасы эрежелерин 

сактоого арналган журналдык болушу; 1.4. Кабинетте жумуш иштеген кезде 

окуучулар үчүн эрежелердин болушу; 1.5. Кабинеттин учурдагы жумушчу 

программасы менен перспективалык жумушчу программасынын болушу; 1.6. 

Окуу кабинетинде техникалык коопсуздук эрежелери менен санитардык-

гигиеналык талаптарды аткаруунун нормаларынын сакталышы; 1.7. Окуу 

кабинетин жасоодо эстетикалык талаптардын аткарылышы: ➢ бош орундарды 

максатка ылайык пайдалануу (мугалимдин орду, окуучунун орду, кафедранын 

болушу, кээ бир окуу кааналарда секиченин зарылдыгы); ➢ туруктуу жана 

алмаштырылып туруучу окуу-маалыматтык дубал гезиттердин болушу, 

фотоматериалдар.         2. Окуу кабинетин окуу-методикалык жагынан 

камсыздоого байланышкан талаптар 2.1. Кабинеттин мектептин окуу 

программасын аткарууга керектүү, окуу усулдук колдонмолордун топтому 

менен, окуу куралдары менен камсыздоо; 2.2. Окуу-усулдук топтомдор менен 

окуу куралдарынын топтомдору билим берүү стандарттары менен окуу 

программаларынын талаптарына шайкеш болуш керек; 2.3. Билим сапатын 

аныктоого байланыштуу дидактикалык материалдар, тесттер, байкоо 

жумуштары, эсселер, чыгармалар жана башка материалдардын болушу; 


