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№ 95 ОТК МГ 2022-ж. 10-октябрдан 21-

октябрга чейин башталгыч класстардын 

декадасы өттү.

Максаты: башталгыч класстын окуучуларынын 

билимдерин жогорулатуу аркылуу, окуу иш-

аракеттерине түрткү берүү, алардын 

чыгармачылык потенциалын ачуу, активдүүлүгүн 

калыптандыруу, аң сезимин кеңейтүү.

Декаданын өткөрүү принциби- ар бир окуучу 

түрдүү иш-чараларда өз күчүн сыноосу: 

мисалдарды жана маселелерди чыгаруусу, жазуу, 

түзүү, чеберчилик, элестетүү, идеяларды 

сунуштоо, аларды ишке ашыруу, тартуу, табышмак 

ойлоп табуу, өзүнүн жана башка маселелердин 

чече билүүсү.



Декаданын өтүлүү планы башталгыч 

класстын мугалимдеринин усулдук 

жыйынында талкууланып , бекитилди. 

Иш-чара иштелип чыккан пландын 

негизинде өтүлдү. Декаданын өткөрүү 

программасы окуу иш-аракеттеринин  ар 

кандай формаларын жана методдорун 

чагылдырган . Дифференцацияга таянуу 

менен иштин жамааттык жана жеке 

формалары ийгиликтүү айкалышты.



Биринчи этаждагы мектептин

фоесинде 1-4 –класстын

окуучулары “Алтын күз” аттуу

темада өздөрүнүн эмгектерин

көрсөтө алышты.

Окуучулардын чыгармачыл

дубал гезити жана кол 

өнөрчүлүк көргөзмөсү

уюштурулду.

.



Биринчи күнү салтка

айланган декаданын

ачылышы өткөрүлдү. 

Берилген иш-чара 1-2-

класстын окуучуларынын

жардамы менен

дайындалды. 

(жоопту мугалим

Бакытбек к. Айсезим)

.









График проведения открытых уроков в начальной школе   (10.10-21.10)

№ Аты-жөнү Сабактын аты классы Сабактын темасы Өтүлгөн

күнү 

Убакыты кабинет

1 Глаубенц Алена Владимировна Орус тили 2 б Слова с сочетаниями ЧК и 

ЧН

13.10.22 09:10 302

2 Сагынбаева Венера Казаковна Математика 3 а Закрепление 14.10.22 11:45 101

3 Кенженова Сауле Боюзбековна Мен жана дүйнө 4 а Строение земли 14.10.22 14:45 302

4 Абдыкеримова Венера Узаковна Математика 2 в Числовые выражения 17.10.22 08:20 101

5 Бакытбек кызы Айсезим Кыргыз тили 

(окуу)

1 бк Пп тыбышы 18.10.22 08:20 305

6 Айбекова Нургыз Айбековна Кыргыз тили 

(окуу)

1 ак Ыы тыбышы 18.10.22 09:10 306

7 Кулболдуева Мадина Чолпонбековна Мен жана дүйнө 2 бк Аба жана суу 18.10.22 13:15 112

8 Сапаралиева Нурзат Эсеналиевна Математика 4 ак Баа жана нарк 18.10.22 14:45 306

9 Орозакунова Нуржамал Ырыскелдиевна Математика 4 бк Мисал-маселе иштөө № 265-

272

19.10.22 8:10 112

10 Сарымсакова Чолпон Кенжалиевна Математика 1 г Числа от 1до 10 19.10.22 08:50 303

11 Тыныбекова Тинатин Мирбековна Математика 3 б Текстовые задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз

19.10.22 15:30 307

12 Султанова Гульнур Нурсейитовна Кыргыз тили 

(окуу)

3 в А.С. Пушкин. Поэзия осени 20.10.22 08:20 308

13 Данияр кызы Тансулуу Кыргыз тили 

(окуу)

3 ак Мээридүү канаттуулар 20.10.22 09:10 304

14 Турукменова Едвига Табиловна Математика 4е Задачи на приминение 

понимания чисел в 

жизненных ситуациях 

20.10.22 11:45 305

15 Джолдошбаева Джылдызкан Акматовна Орус тили 4 в Имя существительное. 

Склонение имен 

существительных

20.10.22 12:35 307



13 – октябрь күнү 2-Б кл. 

Глаубенц А. В. орус тили 

сабагынан ачык сабак

өттү. Сабактын темасы: 

«Слова с сочетаниями 

ЧК и ЧН». Оюн

технологиялары кеңири

колдонулган , мыкты

сабактардын бири болду.

Окуучулардын сабакка

активдүү катышуусу , 

мугалимдин натыйжалуу

билим берүүсүн

тастыктайт. 





14 – октябрь күнү 4-А кл. 

Кенженова С. Б. мен жана

дүйнө сабагынан

динамикалык, мыкты сабак

өттү. Сабактын темасы: 

«Строение земли». 

Мугалим кеңири

тапшырмалардын түрлөрүн

колдонуп, окуучулардын

кызыгуусун арттырды. 

Балдар сабакка ишенимдүү

жана абдан жигердүү

катышышты.





17- октябрь күнү 2-В кл. 

Абдыкеримова В.У. математика 

сабагынан ачык сабак өттү . 

Сабактын темасы: «Числовые 

выражения». Интенсивдүү , 

жаркын сабактардын бири болду. 

Мугалим ар кандай иштин

түрлөрүн колдонуп, окуучулар

сабакка активдүү катышышты.





18-октябрь күнү, 1-Б(к) 

кл. Бакытбек к. А. 

кыргыз тили (окуу) 

сабагынан  ачык сабак 

өттү. Сабактын темасы 

«Пп тыбышы» 

Сабактагы көргөзмө 

куралдар өзгөчөлүгү 

менен айырмаланат. 

Окуучулар кызыгуу 

менен катышып, топто 

активдүү иштешти.





18-октябрь күнү, 1-А(к) 

кл. Айбекова  Н. А. 

кыргыз тили (окуу) 

сабагынан  ачык сабак 

өттү. Сабактын темасы 

«Ыы тыбышы» Ар бир 

окуучуга түрдүү, 

кызыктуу 

тапшырмаларды берүү 

менен сабакты 

жеткиликтүү өттү.





18-октябрь күнү, 4-А(к) кл. 

Сапаралиева Н.Э. 

математика  сабагынан  

ачык сабак өттү. Сабактын 

темасы «Баа жана нарк». 

Сабак өзгөчө кызыктуу  

ыкмалардын , оюндардын 

негизинде өтүлдү. 

Мугалим теманы 

жеткиликтүү түшүндүрүп, 

окуучулар сабакка 

активдүү катышышты.





19-октябрь күнү, 4-Б(к) кл. 

Орозакунова Н.Ы.  

математика  сабагынан  ачык 

сабак өттү. Сабактын темасы: 

«Мисал-маселе иштөө № 265-

272». Сабактын жүрүшүндө 

окуучулар саякатка 

чыгышып, тапшырмаларды 

кызыгуу менен туура, так 

аткарышты. Топто активдүү 

иштешти.





19 - октябрь күнү 1-Г кл. 

Сарымсакова Ч.К. математика 

сабагынан ачык сабак өттү. 

Сабактын темасы: «Числа от 1 

до 10».  Сабактын жүрүшү так 

пландаштырылып ,

позитивдүү, кеңири

каражаттардын пайдалануу

жана ар түрдүү иштин

түрлөрүн колдонуу менен

айырмаланды.Окуучулар

кызыгуу менен сабакка

активдүү катышышты.





19 октябрь күнү, 3-Б кл. 

Тыныбекова Т.М. математика 

сабагынан ачык сабак өттү. 

Сабактын темасы:«Текстовые 

задачи на увеличение числа в 

несколько раз». Сабактын

структурасы так колдонулуп, 

Кыргызстандын облустарын

өнүктүрүү боюнча кошумча

материалдар пайдаланылды.





20 – октябрь күнү, 3-В кл.

Султанова Г. Н. кыргыз тили 

(окуу) сабагынан ачык сабак

өттү. Сабактын темасы : 

«Наш Пушкин». Мугалим

сабактын жүрүшүн

кылдаттык менен ойлонуп, 

МКТ колдонуп, 

театралдаштыруунун

элементтерин пайдаланды. 

Окуучулар сабакка активдүү

катышышты. 





20-октябрь күнү, 3-А(к) кл. 

Данияр к. Т. кыргыз тили 

(окуу) сабагынан  ачык 

сабак өттү. Сабактын 

темасы: «Мээримдүү 

канаттуулар» Мугалим 

чыгармачылык менен 

сабакты өттү. Теманы 

жеткиликтүү түшүндүрүп,  

өзгөчө көрсөтмө 

куралдарды колдонду. 

Түрдүү тапшырмаларды 

берип, окуучулардын 

кызыгуусун арттырды.





20 – октябрь күнү,  4 Е кл. 

Турукменова Е.Т. математика 

сабагынан ачык сабак өттү. 

Сабактын темасы: «Задачи на 

применение понимания чисел 

в жизненных ситуациях». 

Позитивдүү , интенсивдүү

сабактардын бири болду.

« Окуу кереметтин » 

стратегияларын колдонуп , 

окуучулардын кызыгуусун

арттырды.







«АТАМ, АПАМ , 

МЕН –СПОРТТУК

ҮЙ БҮЛӨ» 
















