
Ачык сабак: 2класс 
 
Сабактын  темасы: Жаз мезгили 

 
Сабактын  максаты: Окуучулар жаз мезгилиндеги жаратылыштын озгоруусун 
билишет,жаз жонундогу текстти окушат,которушат,жана жаны создордун маанисин 
тушунушот,ооз эки кебинде колдоно билет.  
Билим беру максаты: Жаз мезгили жөнүндө баяндап бергенди үйрөнөт. Диалог аркылуу 
кырдаал боюнча сүйлөшүүгө машыгат. Текстке суроо берип, текст боюнча жооп бергенге 
көнүгөт. 
Байланыштуу кебин өстүрөт, мезгил кубулуштарын, жыл мезгилдерин ажыратып 
билет. Жаратылышты сактоо ар бир адамдын парзы экенин билет. Грамматикалык 
сүйлөшүү улгүсү, ким? эмне? кандай? кайсы? деген 
суроолору аркылуу сөз айкаштарын тузушот. 
Онуктуруу максаты:Чыгармачылык менен ой жугуртушуп,эске тутушуп кызыгуу менен 
жондомдуулукторун корсотушот. 
Тарбиялык максаты: Сабакта ийгиликтуу турдо чечууго адептуу иш аракетин баалоого, 
бири-бирине жардамдашып иштоого конугушот. 
Сабактын жабдылышы: Создук дептер, конвертер,карточкалар ж.б 
Сабактын журушу: Саламатсынарбы балдар? 
Азыр кайсы сабак? 
Балдар сабакты баштардан мурда жагымдуу маанай каалайм, маанайыбыз жакшыбы? 
Бугун кайсы кун? Айдын канчасы?  
Жыл мезгилдери жонундо жомок айткым келип турат. Канча мезгил бар бир жылда? 
Айлар кайсылар? 
Алар кайсылар? Бир жылда канча ай бар? 
Бир айда канча кун,бир аптада канча кун? 
1.Бугун сабакта эмне тууралуу соз болот экенин сурардан мурда мен силерге бир нерсени 
угузсам деп турам. 
Эмнени уктунар? Куштардын сайраганын балдар угушат. 
Кооз ун бекен? Булар кандай куштар? Келгин куштар. Алар качан учуп келишет? 
Демек сабак эмне жонундо? Кайсы мезгил тууралуу? Жаз мезгили тууралуу. 
-Чыпалак бала,азыр жылдын кайсы мезгили?  
-Азыр жаз мезгили. Сабак жаз мезгили жонундо. 
Балдар кырдаал боюнча кеп баштаардан мурда биз уй ишине берилген тапшырманы 
аткарып берсек. 
3-көнүгүү боюнча. “Роль ойноо” оюну.  
Диалогду ролдоштуруп окуу: 
 Сүйлөө кебин калыптандырып, бири-бири менен сүйлөшүүгө үйрөнөт. 
 
 Мен силерге “булут” жана “жамгыр” жөнүндө жаңылмач айтып берейин –  
Силерге жактыбы, жакса мезгил кубулушунун маанисин түшүндүрөт. 
2.-Жазында аба ырайы кандай? 
 -Жазында аба ырайы жылуу.  
Кар эрийт. Байчечекей баш багат. 



 1-көнүгүү боюнча. Мугалим эмоциалдуу маанай түзүп, окуучуларды жаңы билимди 
өздөштүрүүгө даярдайт. 
Балдар, бүгүн биз жаз мезгили жөнүндө сүйлөшөбүз. Жазында асманды булут каптап, 
жамгыр жаайт.  
Эсибизге тутуп алып, жаңылмач айтып жүрөлү –деп, хор менен, эки экиден, жекече окуп 
машыгат. 
Сүрөт боюнча жаратылыш лексикаларын өздөштүрүү. 
 а) Мугалим: Кар эрип, байчечекей баш бакан кайсы мезгил эле?  
Келгиле, бүгүн жаз мезгили жөнүндө аңгеме түзгөнгө үйрөнөлү. 
Китептеги сүрөт боюнча мугалим 6 сүйлөмдү окуп, жаз мезгили боюнча аңгемелеп берет:  
Жазында келгин куштар келе баштайт. 
б) Сүрөт боюнча берилген суроолордун жообун балдар хор менен окуп кайталашат: 
Качан келгин куштар келе баштайт? Окуучу: Жазында. 
  4-көнүгүү боюнча. Кыргыз тилиндеги сөз байлыгы эске алынат. 
Үлгү: Кар эрийт. – Кар эрий баштайт. (Снег тает – Снег начинает таять.) 
 
 5-көнүгүү боюнча. а) “Котормочу” оюну. Которууга машыгып, байланыштуу кеп өстүрөт. 
 Класс “Эрте жаз” жана “Кеч жаз” топторуна бөлүнөт. “Эрте жаз” тобу 1-абзацты окуп 
которуп, аңгемелеп берет. 
 “Кеч жаз” тобу 2-абзацты окуп которуп, аңгемелеп берет.  
Эки топтун котормочулары “эң мыкты котормочулар” деген наамга, кол чабууларга 
татыктуу болушат.  
б) ырды окуп, тилиңерди жатыктыргыла 
. Жаз келгенде жадырап, кыш ызгаарын качырат.  
Нооруз келип, жаңы күн бажырайып ачылат. Т. Алдаяров.  
6-көнүгүү боюнча. а) Эки топ аралык таймаш улантылат. 
 Алым-сабак суроо-жооп аркылуу тексттин мазмунун айтып бергенге үйрөнөт.  
Тексти толуктоо, карточкалар менен иштешет. 
Эс алуу минутасы: 
Кыш менен жазды салыштырабыз. 
Ким менен кандай дегенсуроолорд укошобуз. 
Суйломдорду толуктайбыз. 
Жалбырак,чабалекей менен иштешет. 
Жаз тууралуу макалдарды айтышат. 
Сын-атооч создор менен иштешет.  
Балдар озунордун каалоолорунарды бири-биринерге айткылачы кунду толукташат. 
Жыйынтыктоо: 
Биз сабакта эмнелерди үйрөндүк: – жаңылмач айтканды үйрөнүп алдык; –жаз мезгили 
жөнүндө сүрөт боюнча айтып бергенди билип алдык; – эки топко бөлүнүп, таймашып 
окуп, которгонду үйрөндүк; – 
Нооруз майрамы жазында болорун эстедик.  
Үйгө тапшырма. Жаны создорду жаттоо. 
 
 
 
Мугалим: Борукеева.Н 



 
 
 
 
 
 


