
 

 

Сабактын күнүмдүк планы  

Мугалим:Сапаралиева Н.Э. 

Күнү :13.09.21    Класс: 4-а     Сабактын аты: Адабий окуу 

Сабактын темасы: Эгемендүү өлкөбүз жана анын символикалары 

Сабактын максаты  Көрсөткүчтөр  

Билим берүүчүлүк :Окуучулар 

Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик символдору жөнүндө 

түшүнүк алышат.Кыргызстандын 

эгемендүүлүгү жөнүндө маалымат 

алышат. 

Эгерде окуучу мугалимди кунт 

коюп угуп ,өтүлүп жаткан темага 

көңүл буруп түшүнө алса . 

Ɵнүктүрүүчүлүк: Окуучулар өтүлгөн 

теманы кайталоо,тесттик онлайн 

тапшырманы аткаруу.аркылуу эске 

тутуу,эстеп калуу жөндөмүн 

арттырышат.Топто иштөөсү аркылуу 

өз оюн эркин айтууга,топко өз 

салымын кошууга 

аракеттенишет.Адабий окуу сабагына 

болгон кызыгуусу арттырылат. 

Эгерде окуучу берилген 

тапшырманы так туура аткарып 

топтук иш аракет аркылуу өз оюн 

түшүндүрө  алса. 

Тарбия берүүчүлүк: Сабактын 

жүрүшүндө алтын эрежени туура 

сактоого,топтук иште башкаларга 

жолтоо болбоого, бири -биринин оюн 

уга билүүгө , сыйлоого жана мекенди 

сүйүүгө тарбияланышат.Мамлекеттик 

символикаларды таанып билүү 

аркылуу аларды сактоого, урматтоого 

тарбияланышат. 

Эгерде окуучу алтын эрежени 

туура сактаса жана бүгүнкү 

сабактын тарбиялык маанисин 

жакшы түшүнсө. 

  

Сабактын тиби:өтүлгөн материалды  кайталоо,бышыктоо,жыйынтыктоо. 

Сабактын формасы:аңгемелешүү ,дискуссия,таймашуу,чакан топ менен 

иштөө ,өз алдынча иштөө,мээге чабуул. 

Сабактын методу:изденүүчүлүк,көрсөтмөлүү,интерактивдүү,хронологиялык 

таблица,онлайн тест 



Сабак аралык байланыш:мекен таануу,кыргыз тили,көркөм 

өнөр,математика,адеп,тткн ж.б. 

Сабактын жабдылышы:слайт,сүрөттөр,карточка,картанын 

түзүлүштөрү,ватман,окуу китеби,уюлдук 

телефон,желекчелер,Кыргызстандын символдору,шарлар,Т.С.О 

Негизги 

компетентүүлүк  

Көрсөткүчтөр  Предметтик 

компетентүүлүк 

Көрсөткүчтөр 

1 Маалыматтык 

компетентүүлүк   

Ɵз ишин 

пландаштырат,маалыматтар-

ды пайдаланууга даяр 

болушат,маалыматтар менен 

иштөө көндүмдөрүн 

болжолдойт .Аң сезимдүү иш 

жүргүзөт . 

Текст менен 

иштөө.Сөз 

түркүмдөр. 

Сөздүк иш. 

Тексттер менен 

иштөөдө 

тапшырмаларды 

туура таба 

алышат. 

2 Социалдык 

коммуникатив-

дик  

Топтук иште өз оюн жеткире 

алышат .Бири-бирин баалап 

,башкалардын өз пикирин 

жеткире алат .Зарыл 

маалыматтарды алууга даяр 

болушат. 

Окуй алуу ,ой 

жүгүртүү 

компетентүүлүк. 

Сөз байлыгы 

менен иштөө. 

Ɵз оюн 

жеткирүүгө 

аракет 

кылышат.Зарыл 

маалыматтарды 

эстеп кала 

алышат. 

3 Ɵз ишин 

уюштуруу жана 

маселелерди 

чече билүүчүлүк 

компетенттүү-
лүк  

Топ менен иштөөдө 

биргеликте чечим кабыл 

алууга ,өз ишин так аткарууга 

аракет кылат. 

Аң сезимдүү 

окуу,угуу жана 

адабий 

түшүнүктөр 

менен иштөө . 

Топ менен 

биргеликте 

чечим кабыл ала 

алышат. 

  

Сабактын жүрүшү: 

1.Уюштуруу. 

-Саламатсыӊарбы кымбаттуу менин ,окуучуларым! Азыр бизде адабий окуу 

сабагы. Балдар, окуу куралдарыӊарды дайындап сабакка көңүлдүү 

отурабыз.Сабакты баштаардан мурун сабактын жүрүшү менен таанышып 

алалы. 

Биз бүгүнкү сабакта өзүңөр көрүп тургандай 2 топко бөлүнүп турабыз.  

Ынтымак –тобу 

Биримдик –тобу 



Сабактын жүрүшү менен ар бир айтылган туура жооп,аткарылган 

тапшырмалар  таймаш түрүндө болуп, аларды мына мындай желекчелер 

менен баалап турам.Ушул желекчелер аркылуу ар бир топтун аткарган ишин 

баалайбыз. 

 

 

Алтын эреже: 

Алтын эреже  менен биринчи таанышып сабак аягына чейин  сактайбыз. 

Анда эмесе ,балдар, сабакты баштаганга даярбызбы ? 

Бүгүн биз балдар өтүлгөн Эгемендүү өлкө жана анын символдору темасын 

бышыктап ,жыйынтыктайбыз. 

Сабактын максаты: Кыргызстан эгемендүүлүгү жөнүндө маалымат алабыз, 

символдор боюнча маалымат алабыз,топтук иште активдүү катышып, өз 

оюбузду эркин айтууга үйрөнөбүз.Бири- бирибиздин оюбузду уга билүүгө 

жана алтын эрежени сактайбыз . 

Китебибиздин 5-6-бетин ачабыз. 

.Балдар Кыргызстан башка өлкөлөрдөн эмнеси менен кооз жана 

ыйык?(Тоолор,Кол,Улуттук тамактар,Улуттук кийимдер,улуттук оюндар) 

Слайд көргөзөм 

Сөздүк иш 

1-Эгемендүү 

2-Символ 

Анда китебибиздеги текст менен таанышып алалы.Мен окуйм. 

Окутам 

Абзац ,чынжырча турундо .(сан атооч,сын атооч создорду табышат.) 

Тест иштөө. 

Эс алуу  мүнөтү  

Түндүк –колдорун бириктиришет 

Күндүн нуру-колдорун артка сунат 

Чамгарак –чогулушат (кучакташат) 

2 топко тапшырма берилет  



1-топ  Ынтымак 

2-топ Биримдик 

 

 

 

1-топ Ынтымак тобунун тапшырмасы 

Биз азыр мекенибиздин 7 облусуна саякаттайбыз.Алдынарга мен кийизден 

кесилген 7 облустка тапшырма берем .Ар бир облустка берилген суроолорго 

жооп берип ,облусттун өзүнүн ордуна жайгаштырабыз. 

Балдар биз билебиз дүйнө жүзүн аты жаман ооруу Коронавирус илдети 

каптады .Коронавирус илдети биздин Кыргызстанга да келди.Коронавирус 

илдетин жениш учун кандай милдеттерди аткарып ,кандай каражаттарды 

колдонушубуз керек? Кандай кылганда биздин өлкөбүз бул илдетти жеңе 

алат?    

1-Иммунитет (Чуй) 

2-Тазалыклык (Көл) 

3-Аралыкты сактоо (Нарын) 

4-Беткап (Ош) 

5-Антисептик (Баткен) 

6-Эмдөө(Жалал –Абад) 

7-Жагымдуу маанай(Талас) 

Демек Эгеменүү  Кыргызстаныбыздын келечеги өнүгүп өсүүсү үчүн 

жогорудагы айтылган кеңештерди баарыбыз биргеликте туура аткарсак 

Коронавирус илдетин жеңебиз.Эгемендүү өлкобүздүн өнүгүүсүнө чоң 

салымыбызды кошкон болобуз. 

2-топ Биримдик  

Алдынардагы 7 облусубуздун картасына ар бир аймакта өстүрүлгөн 

нерселерди чаптайсынар.Биз билебиз ар бир облус эмнеси менен таанымал 

экенин .  

2 мүнөт берилет. 

Бышыктоо учун суроолор. 

Сабакты бышыктоо(гул менен) 



Баалоо санатам азаматсынар 5 коем 

Үйгө тапшырма :  

Китептин 6-бетиндеги Бактыгул Чотурованын «Кыргыз туусу»ырын жаттап 

келишет. -7-беттеги Абзий Кыдыровдун «Герб»ырын жаттап келишет. 

Баалоо:Азаматсынар баарыңар бүгүнкү сабакка активдүү 

катыштыңар.Тапшырмаларды так ,туура аткардыңар .Желекчелерди 

колубузга алып Кыргызстан ырын ырдайбыз. 

 

 

 

 


