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Кыргыз тили жана адабияты мугалими 

Тема: Тоголок Молдонун “Эшек менен булбул” тамсилин окуп түшүнүү 

Сабактын тиби: жаңы маалыматтарга ээ болуу; мурдагы билимдер менен 
байланыштыруу 

Окутуунун ыкмасы: СОЖ. Эки бөлүктүү күндөлүк 

Сабактын максаты: билим берүүчүлүк – окуучулардын тема боюнча жаңы 
маалыматтарга ээ болуусу; тамсилдин мазмунун окуп-түшүнүү аркылуу окуучулардын 
комментарийлерди жаза билүүлөрү; образдарды талдоодо текст боюнча фактыларды, 
аргументтерди колдоно билүүлөрү; 

Тарбия берүүчүлүк – каармандардын иш-аракеттерин талдоонун негизинде 
окуучулардын ар кандай кырдаалдарда калыс, адилет баа берүү керектигине ынануулары; 
чыгарманын тарбиялык маанисин түшүнүүлөрү;  

Өнүктүрүүчүлүк максат – окуучулардын маалыматтардын, комментарийлердин 
негизинде ой бөлүшө алуулары, текстти окуп-түшүнүү көндүмдөрүнүн калыптанышы;  

Милдеттер: 

1.Окуучулар Тоголок Молдонун “Эшек менен булбул” аттуу тамсилинин мазмунун окуп-
үйрөнүшөт. 

2. Чыгарманы окуп-түшүнүү үчүн эки бөлүктүү күндөлүк түзүп, цитата//комментарий 
жасашат. Цитата//Комментарий келтирүүдө текст боюнча, өздүк маалымат булактары 
боюнча фактыларды, аргументтерди колдоно билишет. 

3. Сабактын ойлонуу баскычында беш мүнөттүк эссе жазуу менен, чыгарманын 
мазмунуна карата көз караштарын жалпылашат. 

Баалоо критерийлери: 

1.Чыгарманын идеялык-тематикалык мазмунун түшүнүп, кыскача баяндай алуусу; 

2.Эки бөлүктүү күндөлүктүн оригиналдуулугу; аны ыктуу, туура талдай алуусу; 

3.Чыгармага карата көз караштарын далилдүү бере алуулары; 

4.Башка маалыматтар менен байланыштыра билүүсү; 

5.Эссе жазуу көндүмдөрүн колдон алуусу. 

Колдонулуучу каражаттар – Кыргыз адабияты окуу китеби, Хрестоматия окуу китеби, 
Тоголок Молдо. Изилдөөлөр, эскерүүлөр. Бишкек, 1991,; баалоо таблицасы, ватман, 
маркерлер ж.б. 



Сабактын жүрүшү:         

                            

Чакыруу баскычы: 

Эркин жазуу ыкмасындагы эссе: Чыгарма эмне жөнүндө? 

Кана, балдар, айткылачы, Тоголок Молдонун “Эшек менен булбул” аттуу  чыгармасы 
эмне жөнүндө деп ойлойсуңар? Оюңарды 2-3 минутанын ичинде оюнарга эмне келсе, 
эркин, токтолбостон жазып, жаныбыздагы коңшубуз менен бөлүшөбүз.  

Группада талкуу.  

Ар бир катардан экиден иш менен таанышып, баракка жазылган иштерди доскага илип 
коюу. Иштин мазмунунда оригиналдуу ойлорго басым жасоо, стилдик сабаттуулукка 
көңүл буруу. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Мугалимдин сөзү: Демек. Балдар, силердин оюңарча, “Эшек менен булбул” чыгармасы 
........ жөнүндө экен да. Анда эмесе, чыгарма менен таанышып, силердин оюңар канчалык 
дал келгендигин, чыгарманын идеялык-тематикалык мазмунун окуп түшүнүп көрөлү. 

Түшүнүү баскычы: 

1.Өз алдынча окуу үчүн 5-7 минута.  

2. Текстти таблица менен иштөө. Цитата // Комментарий. Эки бөлүктүү күндөлүк түзүү 
үчүн 10 минута. 

Нускама: Эки бөлүктүү күндөлүктү жасоо үчүн баракты тен ортого бөлүп, сол жагына, 
окуучулар, силерди өтө таң калтырган, же жаккан (балким, жакпаган да болушу мүмкүн) 
саптарды – фраза, сөз айкашы, сүйлөм ж.б. - жазасыңар. Бул саптар, балким, 
турмушунарда болгон, же, окуу программаларынан т.а. окуу предметтеринен таанышкан, 
массалык маалымат каражаттарынан уккан-көргөн нерселерди эске түшүргөндүр... же 
ассоциация жараткандыр, же жан-дүйнөнөрдө каршылык туудургандыр... Барактын оң 
жагына ошол силер тандап жазган цитаталарга комментарий берүү шарт. Так ушул 
цитатаны жазууга эмне мажбур кылды? Ал кандай ойлорду пайда кылды? Кандай 
суроолор пайда болду? Ошентип, балдар, текстти окуп баратып, маал-маалы менен 
токтоп, эки бөлүктүү күндөлүктү толтуруп жүрүп отурасыңар.  

3.Жуп менен иштөө: Цит/комментарийлерди талкуулоо.           3 минута 

4.Бизге мейманга келген адамдар үчүн маалымат бере кетсек. Чыгарманын мазмунун 
ким кыскача баяндап берет? 



- 

- 

- 

5.Группада комментарийлерди талкуулоо. Оригиналдуулукка басым жасоо. 10-15 
минута 

Болжолдуу цитаталар: 

Булбулдун сайраганын сынап, Эшек калыс болуп турду. 

Күүгүм кирип, күн баткан, Түндөн баштап сайрады. 

Тоют кылган аккууну, Тынардан баштап сайрады. 

Черин жазган муңдуунун, Тилден баштап сайрады. 

Акын булбул чечендин айтпаган сөзү калбады. 

Унү короздукуна окшого жок. 

Ээ, макоо, булбул эшек эмес, Эшектей кесеп эмес.  Ж.б. 

 

5. Өзүбүздүн сабактын башында түзгөн эссе менен салыштыруу. Канчалык туура 
келди? 

Чыгарманын идеялык-тематикалык мазмуну, жанрдык өзгөчөлүгү боюнча эмнелерди айа 
алабыз? 

Маалымат үчүн: 

Тоголок Молдонун “Эшек менен булбул” аттуу тамсилинин кыргыз тилинде 
жаралышы орус адабиятынын классиги Крыловдун тамсили менен байланыштуу. Казак 
жазма адабиятына негиз салуучу, көрүнүктүү адабиятчы Абай Кунанбаев 1898-жылдары 
Крыловдун бир топ тамсилдерин (“Карга менен түлкү”, “Ийнелик менен кумурска”, 
“Эшек менен булбул”, “Музыканттар” “Пил менен кандек” ж.б.) которгон. Бул 
котормолор  казак улуттук тамсилинин гана эмес, кыргыз улуттук тамсилдеринин 
жаралышына да таасир эткен. Анткени Абайдын чыгармалары менен Тоголок Молдо өз 
учурунда таанышып турган прогрессивдүү жазгыч акын болгон эле. Тоголок Молдонун 
артыкчылыгы – чыгарманы жөн гана которуп койбостон, улуттук кыртышка ылайыктап, 
эшектин макоо сынчы экендигин ашкерелеп, булбулдун талантын, тендешсиз акын 
экендигин даназалайт. Ал эми Крыловдун чыгармасы боюнча сынга ызаланган булбулдун 
учуп кетиши менен чыгарма аяктайт. Демек, кыргыз тамсилинин тарыхын изилдөөдө 
Тоголок Молдонун чыгармачыл орду бараандуу экендиги талашсыз. 

Адабият теориясынан: Тамсил жанрынын негизги касиети – кайманалуулук, 
аллегориялуулук -  



 

Ойлонуу баскычы:  

Беш мүнөттүк эссе. Эркин темада чыгарма менен байланыштуу ой жүгүртүү эссеси. 

Нускама: Бул ыкма - жазууну үйрөтө турган кошумча эркин ыкма. Алган билимди 
жыйынтыктоого жардам берет. Мугалим багыттоочу 1-2 суроо берсе  болот. Мисалы, 

1) “Сынчынын сыңар өтүгү майрык” деген макал менен тамсил канчалык үндөшөт? 
Бардык эле сынчылар ушундайбы? 

2)Чыгарманын мазмуну окурманды эмнеге үйрөтөт? 

 

Баалоо. Мугалимдин баалоосу. 

Тапшырма: Кайманалуулук аркылуу сен да ушундай тамсил жаза аласынбы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баалоо критерийлери: 

1.Чыгарманын идеялык-тематикалык мазмунун түшүнүп, кыскача баяндай алуусу; 

2.Эки бөлүктүү күндөлүктүн оригиналдуулугу; аны ыктуу, туура талдай алуусу; 

3.Чыгармага карата көз караштарын далилдүү бере алуулары; 

4.Башка маалыматтар менен байланыштыра билүүсү; 

5.Эссе жазуу көндүмдөрүн колдон алуусу. 

 

Баалоо критерийлери: 

1.Чыгарманын идеялык-тематикалык мазмунун түшүнүп, кыскача баяндай алуусу; 

2.Эки бөлүктүү күндөлүктүн оригиналдуулугу; аны ыктуу, туура талдай алуусу; 

3.Чыгармага карата көз караштарын далилдүү бере алуулары; 

4.Башка маалыматтар менен байланыштыра билүүсү; 

5.Эссе жазуу көндүмдөрүн колдон алуусу. 

 

Баалоо критерийлери: 

1.Чыгарманын идеялык-тематикалык мазмунун түшүнүп, кыскача баяндай алуусу; 

2.Эки бөлүктүү күндөлүктүн оригиналдуулугу; аны ыктуу, туура талдай алуусу; 

3.Чыгармага карата көз караштарын далилдүү бере алуулары; 

4.Башка маалыматтар менен байланыштыра билүүсү; 

5.Эссе жазуу көндүмдөрүн колдон алуусу. 

 

Баалоо критерийлери: 

1.Чыгарманын идеялык-тематикалык мазмунун түшүнүп, кыскача баяндай алуусу; 

2.Эки бөлүктүү күндөлүктүн оригиналдуулугу; аны ыктуу, туура талдай алуусу; 

3.Чыгармага карата көз караштарын далилдүү бере алуулары; 

4.Башка маалыматтар менен байланыштыра билүүсү; 

5.Эссе жазуу көндүмдөрүн колдон алуусу. 

 



Баалоо критерийлери: 

1.Чыгарманын идеялык-тематикалык мазмунун түшүнүп, кыскача баяндай алуусу; 

2.Эки бөлүктүү күндөлүктүн оригиналдуулугу; аны ыктуу, туура талдай алуусу; 

3.Чыгармага карата көз караштарын далилдүү бере алуулары; 

4.Башка маалыматтар менен байланыштыра билүүсү; 

5.Эссе жазуу көндүмдөрүн колдон алуусу. 

 


