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Предмет : Кыргыз тили 

Класс: 6-класс 

Сабактын темасы:     Сенин үйүң,үй-бүлөң кандай? 

Грамматикалык тема:  Ээ жана баяндооч 

Сабактын тиби:            Жаңы теманы түшүндүрүү 

Сабактын методу:Диологдук метод,интерактивдүү 

Сабакта колдонулуучу каражаттар:Проектор,сүрөттөр 

Предмет аралык байланыш:     биология,сурөт,география 

Сабактын максаты: Көрсөткүчтөр 

Билим берүүчүлү:Тема боюнча жаңы 
лексиканы өздөштүрүшөт.Үй-бүлө 
темасында 
сүйлөшүшөт.Ээ,баяндоочтун 
суроолоруна жооп беришет. 

 Эгерде үй-бүлө деген эмне экенин 
жана ээ,баяндооч кайсы суроого жооп 
берерин билишсе 
 

Өнүктүрүүчүлүк:Үй-бүлө жөнүндө ой 
жүгүртүшөт,өз пикирин айтканды 
үйрөнүшөт. 
ЭЭ жана баяндоочко сүйлөм түзүп 
талдашат. 

Эгерде үй-бүлө мүчөлөрүнө кимдер 
кирээрин билишсе  

Тарбия берүүчүлүк:Ата-энени 
баалоо,адам менен жаратылыштын 
бүтүндүгү жөнүндө тыянак  чыгарышат 

Эгерде ата-энени сыйлап,адам менен 
жаратылыштын бүтүндүгү ажырагыс 
экенин билишсе 



Негизги компетенттүүлүктөр Предметтик компетенттүүлүктөр 

1.Маалыматтык компетенттүүлүк  
НК-1 
2.Социалдык-коммуникациялык 
НК2 
3.Өз ишин уюштуруу НК3 

1.Окуй алуу ПК1 
2.Сөз байлыгы менен иштөө ПК2 
3.Сүйлөм ,текст менен иштей алуусу 
ПК3 

  

 

                                Сабактын жүрүшү 

1.Уюштуруу: 

  Саламатсыңарбы балдар?Кандай эс алдыңар?Маанайыңар 

жакшыбы?Менин маанайым эң сонун!Силер дагы жаныңардагы 

отурган досторуңардын  маанайын сурагыла.Азаматсыңар !Бүгүн 

сабакта кимдер жок? 

Кана балдар анда окуу куралдарыңарды алып чыгып,сабакка 

даярданабыз.Окуу китебиңердин 5-6 –беттин ачып койгула.Бүгүнкү 

сабактын темасын билелик.Анда сүрөттөрдү карап ,жаңы сөздөрдү 

кайталайбыз жана сүйлөм түзөбүз                          НК1 

 

 

                                                       Үй.Үй чоң жана таза 



 

                                                 Бөлмө. 

                                  Бул бөлмөдө биз уктайбыз 

 

 



  

                 Үй-бүлө.Бул үй-бүлө ынтымактуу 



       Демек ,сабактын темасы  эмне жөнүндө деп ойлойсуңар? 

Туура ойлоп жатасыңар.Бугунку биздин сабактын темасы “Сенин 

үйүң ,үй-  бүлөң    кандай?”  

 1.Бүгүн    сабакта:Тема боюнча  жаңы лексиканы өздөштүрөбүз.Үй-

бүлө темасында сүйлөшөбүз.Ээ баяндооч эмне экенин билебиз 

2.Үй-бүлө жөнүндө ой жүгүрүп,өз пикирин айтканды үйрөнөбүз.Ээ 

баяндоочко суроо беребиз.талдайбыз 

3.Ата –энени баалоо,адам менен жаратылыштын бүтундугү 

жөнүндө тыянак чыгарабыз. 

 Эсиңерге тутуп алгыла!  

• Сүйлөмдүн ээси +баяндоочу болот 

• Сүйлөмдун ээси ким?эмне?кимдер?эмнелер? деген суроолорго 

жооп берет (__)Бир сызык менен сызылат  

• Баяндоо (=) Эки сызык менен сызылат                                  НК1 

 

 

1-тапшырма.Кана балдар анда жупташып иштейли,Үчтөн 

биригип алып,берилген тапшырмаларды туура аткаралы. 

(ар бир жупка бирден сүйлөм берилет) 

• Үй чон жана таза 

• Бул бөлмөдө биз уктайбыз 

• Үй-бүлө чоң үйдө жашайт 

• Бул үй-бүлө ынтымактуу 

• Мен бактылуумун 

• Апам бизге кам көрөт,жардам берет 

• Эне балдарын тарбиялайт                                   НК2  ПК3 

 

Бул берилген сүйлөмдөрдүн ээсин жана баяндоочун таап 

дептерибизге жазабыз.( 2 мүнөт берилет) 

 



Кезеги менен окуучулардан сүйлөмдөрдүн талданышы 

текшерилет. Туура эмес талдоолор чогуу окуучулар менен 

оңдолот. 

 

2-тапшырма.Кийинки тапшырма жупташып диологду  толуктап 

окуйбуз.(оозеки) 

• Силердин үй-бүлөңөрдө канча адам бар?Алар кимдер?  

Биздин үй-бүлөдө  ...  бар.Алар ... 

• Силердин үй-бүлөңөр бактылуубу?Эмне үчүн? 

Биздин үй-бүлөбүз бактылуу,анткени... 

• Сен кандай үй-бүлөнү бактылуу деп түшүнөсүң? 

Мен ...үй-бүлөнү бактылуу деп түшүнөм,анткени ...    НК2 ПК2 

 

(Ар бир окуучунун ою баалуу,алардын ар биринин ойлорун 

уга билебиз) 

 

 3-тапшырма.Класстер менен иштөө 

1- топко                                                   2-топко                                                       

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менин бөлмөм 
Менин үйүм 



                                                                                               

 

 

 

3-топко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-топко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менин апам 

Менин үй-бүлөм 



Ар  бир топтун өкүлдөрү чыгып ,өзүлөрүнүн иштери боюнча  

тааныштырышат.(Бааланат,туура эмес жерлерин окуучулар менен 

бирдикте оңдойбуз)   НК2 ПК2 

 

4-тапшырма.Текст менен иштөө 

Эми балдар силер менен текст окуйбуз.Китебиңердин 6-7-беттерин 

ачып “Эненин жүрөгү”аттуу текст менен таанышабыз.Жаңы 

сөздөргө көңүл бөлөбүз 

Кымча бел-бели ичке 

Бутак-дарактардын ичке бөлүгү 

 

                          Эненин жүрөгү 

                              1 тыным 

Бир кооз кайың кичинекей үч кызы –кымча бел кайыңдар менен 

токойдо өсөт.Анын бутактары кыздарын шамалдан ,жамгырдан 

,күндүн ысыгынан коргойт.Апасынын жанында кайың –кыздар эч 

нерседен коркпой  өсө беришет. 

 Кана балдар кийинки тынымдарды көркөм окуйбуз.Тексттен 

ээ,баяндоочун табабыз.  НК3 ПК1 

(бааланат) 

  

 



Үйгө тапшырма:14-көнүгүү 

Эми балдар биз бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. 

Сабакта кандай  иш аткардык ,эмне жөнүндө сүйлөштүк,эмнени 

үйрөндүк? 

1.Сүйлөмдүн ээси ким ?эмне?деген суроолорго жооп 

берет.Баяндоочу сүйлөмдүн ээсине баш ийип,ээнин кыймыл-

аракетин билдирет. 

2.Үй-бүлөдө эне балдарына  кам көрүп ,жардам бере турганы 

жөнүндө сүйлөштүк. 

3.Биз бүгүн  эне кайыңдын  кыздарына болгон сүйүүсү жөнүндө 

текст окудук.Үй-бүлө жөнүндө ой жүгүртүп ,өз пикирибизди 

айтканды үйрөндүк. 

Демек бүгун сабакта активдүү катышып отургандарды баалайлык. 

Баалоо:Өзүн өзү баалоо.Окуучулар өзүлөрүн баалашып,баа 

коюшат.Ага кошумчалап мугалим да өзунүн баасын коет. 

 Саламатта калгыла! 

 

                          

 


