
Кыргыз тили сабагы.  5-класс 
 

Сабактын темасы:Зат атоочтун илик жана барыш жөндөмөлөрү 
Сабактын максаты: 
 А) Билим беруучулук максат:Окуучулар зат атоочтун илик жана барыш жондомолору боюнча 
тушунук алышат.Алардын кандай суроолорго жооп берерин жана мучолорун уйронушот. 
Б)Онуктуруучулук максат:Окуучулар зат атоочтун илик жана барыш жондомолорунун аткарган 
милдеттерин тушунуп,Морфологиялык талдоо жургузууго уйронушот.  
В) Тарбиялык максат:Топтордо иштоодо бири-бирин угуп,сыйлап оз ара тушунууго багыт 
алышат.Мамлекеттик тилди суйууго,уйронууго тарбия алышат. 
 
  Сабактын тиби:Окуучуларга жаны билимди беруу сабагы. 
 Предмет аралык байланыш:адабият,зоология,тарых. 
Сабактын жабдылышы:Окуу китептери,интерактивдуу доска,суроттор. 
Сабактын журушу: Сабактын темасын жана максатын тушундуруу. 
 
  1 этап. Сабактын темасы доскага магнит менен бир жак четине чапталат. 
   2 этап.Бул этапта окуучуларга отулгон темалар боюнча даярдалган видео менен суроттор 
корсотулот.Ошол суротторго жараша суроолор берилет. 
 
-Зат атооч деген эмне? 
-Жондомо деп  эмнени айтабыз? 
-Илик жондомосу деген эмне? 
-Анын мулчолору кайсы жана канча турлуу озгорот? 
-Барыш жондомосу деген эмне? 
-Анын мучолору кайсы жана канча турлуу озгорот? 
Доскада магнит менен плакаттар илинип коюлат. 
Мугалимдин созу: Кана балдар бул илинген схемаларды карагыла. 
Зат атооч заттын ,нерсенин атын билдирип,ким?эмне? кимдер?эмнелер? деген суроолорго жооп 
берген создор зат атооч деп аталат. 
 
Мисалы: Ким? Окуучу. Эмне?  жалбырак 
                  Кимдер?Окуучулар? Эмнелер? жалбырактар 
 
Демек,балдар биз силер менен зат атоочту кайталадык. Мына ушул зат атоочтун жондомо 
категориясы бар.Башкача айтканда зат атооч жондолот. Досканы карагыла. 
Илик жондомо.Нерсенин кимге же эмнеге таандык экендигин билдирет.Кимдин?,эмненин?деген 
суроолорго жооп берет.    -нын  бала+нын,  
                                                  -нин  эне+нин 
                                                   -нун жоо+нун 
                                                     -нун  було+нун 
                                                     -тын  мык+тын 
                                                     -тин  кит+тин 
                                                    -тун  бут+тун 
                                                   -тун  сут+тун  
                                                -дын балдар+дын 
                                             -дин  келин+дин 
                                              -дун кол+дун   12 вариантта озгорот. 
 
 
 
Барыш жондомо.Кайда багытталганын билдирет.кимге? эмнеге? кайда? каякка? 



Мучолору           -га  кагаз+га 
                               -ге  музей+ге 
                               -го  кино+го 
                                -го  кол+го 
                                -ка  Акмат+ка 
                               -ке  балет+ке 
                               - ко  Ош+ко 
                               -ко  чоп+ко   Мучолору 8 вариантта озгорот. 
 Окуучуларга илик менен барыш жондомосун тушундуруп буткондон кийин,кыскача видео 
корсотулот.Тоголок Молдонун «Эшек менен булбул» тамсилин коробуз 
 
Видеону коргозгондон кийин, тамсилден узунду окуйбуз. 
Азыр келгиле балдар кичине конугуу жасайлы( Конугуу жасалат) Кыргыз тили  
 
Китебинерде 69-бет,34-конугуу. 
 
Бир куну жаныбарлар булбулдун  сайраганын сынайбыз деп чогулушту . 
  Эшекти калыс кылышты.Булбул бир кун бою сайрады.Ал абдан сонун сайрады. 
Балдар,азыр создук дептеринерге жазгыла. 
Сайроо- петь 
Кун бою-целый день 
Калыс-знаток,судья 
Сыноо- критиковать 
 Булбулдун сайраганын, 
Сайроодон талбаганын 
 Мына ушул жерден илик жондомонун мучосун тапкылачы балдар.Кайсы? 
Жооп:булбул+дун. 
Туура балдар. 
  Сенин бул айтканын  
 Бизге эсеп эмес, 
Деп копчулук наалат айтып калды. 
Балдар ушул жерден  барыш жондомосунун мучосун тапкылачы? 
Жооп: биз+ге 
33-конугуудогу суротторду карайбыз.Эмнелерди коруп турасынар? 
Окуучулар жооп беришет. 
  Сабакты бышыктоо.Мугалим:Мына ошентип,балдар биз силер менен илик,барыш жондомосун 
билуу менен тамсилди  да билип алдык. 
Суроолор берилет. Кандай деп ойлойсунар эшек жакшы калыс болдубу? 
Балдардын жообу: Жок,ал туура эмес сындады. 
Ушуну менен балдар биз сабагыбызды аяктайбыз. 
Уйго тапшырма;32-конугуу .                         
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