
 

 

Кыргыз тили 

декадасы 

 

20.09-01.10 

 2021-2022-ж 
 
 
 





№ 

Мугалимдин аты жөнү Сабактын темасы Классы Мөөнөтү  Сааты  Кабинети  
1 

Усубалиева Ч.Б Жай, суроолуу,илептүү, буйрук сүйлөмдөр 10-б 24.09.2021 08:15 202-каб 
2 

Нурланова А.Н Силердин үй бүлөңөр кандай? 

 Жөнөкөй жана татаал сөздөр 
5-г 28.09.2021  16:15 202-каб 

3 
Музуралиева Б.Б Ар бир кесип ардактуу  ( -чы мүчөсү) 4-е 29.09.2021 10:15 208-каб 

4 
Мокеева Б.Ж Менин атым мага жагат  5-е 29.09.2021 15:30 208-каб 

5 
Темирканова Н.А Үй бүлө майрамдары  3-д 30.09.2021 11:45 208-каб 

6 
Касмалиева Н.Б Адамдын келбети мүнөзү  4-д 30.09.2021 14:45 208-каб 

7 
Мамбетсултанова Н.М Жалил Сыдыков  

Манастын уулу Семетей 
8-класстар  01.10.2021 12:00 

12:25 

жыйын 

залы 
8 

Арзыкулова В.А Окутуунун жаңы стандарты боюнча 

компетенттүүлүк жөнүндө маалымат                                      

( методикалык көргөзмө слайд) 

УБ мугалим-

ри 

01.10.2021 

  

12:30 208-каб 

9 
Төлөгөнова Г.Т Китеп эмнеге үйрөтөт? 3-е 01.10.2021 14:00 202-каб 

10 
Сыдыкова М.К  Үй бүлөм – менин  кичинекей мекеним 3-б 01.10.2021 15:30 212-каб 

11 
Кошоева И.А -----         

12 
Жуманалиева Ч.А -----         

13 
Бердибекова Н.Б -----         

14 
Жээнбаева Г.И  -----         

15 
Джорупбекова Н.А -----         

    Кыргыз тили декадасынын ачык сабактарынын графиги 2021-2022-жж 
                                                                                        20.09-01.10.2021 
 
 

 

 

 

 







Декаданын  
  ачылышы 









                     Усубалиева  Ч.  Б 
 
      Тема: Жай,илептүү, буйрук, суроолуу  
                                 сүйлөмдөр 





Усубалиева Ч.Б ачык 

сабагынын   темасы  

«Жай,илептүү, буйрук, 

суроолуу сүйлөмдөр».  Касым 

Тыныстановдун өмүрү 

чыгармачылыгы тууралуу 

адабият сабагы менен 

байланыштырып лекция 

формасында өттү. 

 



             Нурланова   А.Н 
 
Тема:Силердин үй бүлөңөр кандай? 

          Жөнөкөй жана татаал сөздөр 
  





 
Нурланова А.Н ачык сабагынын 

темасы «Силердин үй бүлөңөр 

кандай? 
 Жөнөкөй жана татаал сөздөр». Текст 

менен иштөө андагы жөнөкөй жана 

татаал сөздөрдү таап окуучулардын 

сөз байлыгын өстүрүүгө аракет кыла 

алды. 

 



         Музуралиева  Б.Б 

 

Тема: Ар бир кесип ардактуу 

                  - чы мүчөсү 





Музуралиева Б.Б ачык 
сабагынын темасы « Ар бир 
кесип ардактуу –чы мүчөсү» 
Сабак грамматикалык тема 

менен байланышып 
окуучулардын активдүүлүгүн 
мисалдар аркылуу көрсөтүп, 

жогорку деңгээлде ачып бере 
алды. 



              Мокеева  Б.Б 
 
 Тема: Менин  атым мага  жагат  





Мокеева Б.Ж ачык сабагынын 
темасы « Менин атым мага 
жагат . Энчилүү жана жалпы 

аттар». Бул сабакта текст 
менен иштеп энчилүү жана 
жалпы аттарды белгилеп, 
көрсөтмөлүү деңгээлдеги 

активдүү сабак берди. 



      Темирканова  Н.А 

 

Тема: Үй бүлө майрамдары 





Темирканова Н.А ачык 

сабагынын темасы « Үй 

бүлө майрамдары» 

кайда? кандай? деген 

суроолорго жооп берүү 

менен окуучуларды 

көнүгүү иштөөнүн 

ыкмалары менен текстти 

байланыштырып, 

окуучулардын сүйлөө 

речин активдештирип, 

берди. 



               Касмалиева   Н.Б 

 

Тема: Адамдын келбети мүнөзү 





Касмалиева Н.Б ачык 
сабагынын темасы                     

« Адамдын келбети,мүнөзү» 
сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү 

мүчөлөр. 
Сабак көрсөтмөлүү 

окуучуларды текст менен 
иштөөдө сөз жасоочу жана 
сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн 

айырмасын мисалдар менен 
ачып бере алды. 



        Төлөгөнова  Г.Т 

 

Тема: Китеп эмнеге үйрөтөт?  





Төлөгөнова Г.Т ачык 

сабагынын темасы « Китеп 

эмнеге үйрөтөт?» Китеп 

жөнүндө маалымат 

берилип, текст менен 

иштешти.  



             8.  Сыдыкова  М.К 

 

Тема: Үй- бүлө менин кичинекей 

мекеним 





Сыдыкова М.К ачык 
сабагынын темасы «Үй 

бүлөм – менин  кичинекей 

мекеним»  Сабак 

көргөзмөлүү деңгээлде 

уюштурулуп 

окуучулардын сөз 

байлыгы практика менен 

байланыштырылды.  



                Арзыкулова  В.А 
 
Тема: Окутуунун жаңы стандарты боюнча 

компетенттүүлүк жөнүндө маалымат                                      

( методикалык көргөзмө слайд) 
 





Арзыкулова В.А 
«Компетенттүүлүктү жаңы стандарт 

боюнча сабакта колдонуу ыкмалары 

мугалимдерге методикалык жардам» 

(тренниг-дебат) . Мугалимдер үчүн 

методикалык жардам иретинде 

сабактын жаңы стандартында 

компетенттүүлүктү колдонуу ыкмалары 

тууралуу жогорку деңгээлде багыт 

берди. 
  



            Мамбетсултанова   Н.М 
 
 
        Тема:  Жалил Сыдыков  

        Манастын уулу Семетей 
 
 







Мамбетсултанова Н.М класстан 
тышкаркы окуу       « Манастын 

уулу Семетей»  деген темада 
улуттук педагогиканы 

жайылтуу менен окуучулардын 
сөз байлыгын өстүрүү 

багытында жогорку деңгээлде 
декаданы жыйынтыктады. 



Көңүл  бурганыңыздарга  

 

            чоң  рахмат!!! 


