
Башталгыч жана ортоңку класстардагы окуучулар үчүн текстти 
түшүнүүгө карата сунуш 

Бектур жана карышкыр 
Кайсы бир айылдын жашоочулары койлорун Бектурга кайтартышчу экен. Бектур 

ойноок жана кыялкеч бала эле. Талаада жалгыз кой кайтарган Бектур эриккенинен ар 
кандай оюндарды ойлоп тапчу. 

Бир күнү... Окуя ар дайым ушул сөздөр менен башталат эмеспи. 
Бир күнү Бектур эриккенинен карышкыр жок болсо деле: “Карышкыр, карышкыр!”- деп 

кыйкыра баштады. 
Кыйкырыкты уккан айылдыктар Бектурга жардам берүү үчүн шашылып келишти. 

Келишсе, айлана тынч, койлор жайылып жүрүшөт. Келгендердин бири Бектурга 
жинденсе, бири күлүп кайра кетишет. 

Мындай тамаша Бектурга жагып калып, бир топ убакыттан кийин карышкыр жок болсо 
деле кайрадан: “Карышкыр, карышкыр!”-деп кыйкыра берди. 

Айылдыктар Бектурга жардам берүү үчүн кайрадан шашып келишти. Дагы эле 
жанагыдай көрүнүш. Элдин чындап жини келип, Бектурга мындай кылуу туура эместигин 
эскертишти да, тарап кетишти. 

Капысынан Бектурдун тамашасы чынга айланып, жайылган койлорго карышкыр тиш 
салып келбеспи! Коркуп кеткен Бектур: “Карышкыр, карышкыр!”- деп чындап кыйкырды. 
Бирок айылдыктар Бектурдун кыйкырыгына ишенбей коюшту.  

Ал эми карышкыр койлорду жеп салды. 
Жогорку текст боюнча сабак өткөрүүнүн болжолдуу планы.  
Мугалимдер үчүн тапшырмалар: 
1. Сабактын ар бир этабынын максатын аныктагыла (мисалы: №4 этаптын максаты - өз 

алдынча окуу окуучулардын тексттин маанисин түшүнүүсүнө көмөк болот). 
2. №3, №6, №8 практикалык көнүгүүлөрдүн кайсынысы эң татаал? Эмне үчүн андай 

ойлойсуңар? 
Окутуунун күтүлүүчү натыйжасы – окуучулар сабактын аягында төмөнкүдөй 

көндүмдөргө ээ болушат: 
1. ”Бектур жана карышкыр” деген аңгеменин каармандарын аныкташат жана алардын иш-
аракетин, кыймылдарын сүрөттөй алышат. 
2. Аңгеменин идеясын (берейин деген оюн) аныктоо үчүн чакан топтордо иштешет жана 
ошол идеянын негизинде класстык стандартты түзүшөт. 
Керектүү материалдар: окуу китеби – текст. 
Сабактын жүрүшү (этаптары): 
I. Жуп менен иштөө: Биргелешип карышкырлар жөнүндө талкуу жүргүзүү – 3 
минута. 
1. Мугалим окуучулардан жуптары менен карышкырлар жөнүндө эмне билишери 
тууралуу аңгемелешүүлөрүн суранат. 
2. Жоопторду сунуштоо – 4 минута.  Окуучулар өздөрүнүн жоопторун жалпы класска 
сунушташат. 
II.Класстык талкуу: Тексттин мазмунун божомолдоо – 6 минута. 



1. Мугалим тексттин аталышын доскага жазып, ал бала менен карышкыр жөнүндө 
экендигин айтат. 

2. Мугалим окуучулардан бала менен карышкырдын ортосунда эмне болору жөнүндө 
сурайт. 

3. Мугалим текст боюнча окуучулардын божомолдорун доскага жазып турат. 
III. Окуу үчүн тапшырма: “Бектур жана карышкыр” – 1 минута. Бул тапшырмалар 

окуучуларга текстти окуу учурунда берилет: 
1. Окуучулардын божомолдору текстке карата канчалык туура келгендигин 

аныктоо. 
2. Аңгеменин бардык каармандарынын тизмесин түзүү. 

IV. Өз алдынча окуу: “Бектур жана карышкыр” – 5 минута.  Окуучулар текстти өз 
алдынча окушат. 

V. Класстык талкуу – 7 минута. 
1.Мугалим окуучулардан доскадагы божомолдорду окуп, текстке карата тууралыгын 
текшерүүнү сурайт. Окуучулар канчалык деңгээлде туура божомолдошкон? 
2.Мугалим окуучулардан аңгеменин каармандарынын тизмесин берүүсүн сурайт 
жана аларды доскага жазып коёт. 
3.Ар бир каармандын эмне кылгандары жөнүндө окуучулардан сурап, ар бир 
ысымдын тушуна жазып коёт. 

VI. Чакан топтордо иштөө: Бектур эмнени түшүндү? – 5 минута. 
1. Мугалим доскага төмөнкү суроону жазат: “Өзүнүн тажрыйбасынан Бектур кандай 

сабак алды?” 
2. Мугалим окуучулардын төрттөн иштөөсүн суранат. 
3. Ар бир чакан топ жоопторду жаза турган окуучуну жана оозеки жооп бере турган 

окуучуну тандашат. 
4. Окуучулар 2-3 ар түрдүү идеяларынын эң жакшысын тандашат. 

VII. Класстык талкуу: Бектур эмнеге үйрөндү? – 5 минута. 
1. Ар бир чакан топтун оратору эң жакшы деген жоопторду айтышат. 
2. Мугалим бардык жоопторду доскага жазып турат. 

VIII. Үй тапшырма: Бектурдун келечектеги окуялары. 
1. Мугалим окуучулардан келечектеги Бектур жөнүндө айтып берүүлөрүн сурайт 

жана бул идеяларды эске түшүрө турган 4-5 сөздү доскага жазып коёт. 
 

 

Мугалимдер үчүн: 
!!! Практикалык тапшырмаларга анализ 
Төмөндөгү практикалык тапшырмалардын үлгүлөрүн окугула жана суроолорго жооп 
бергиле.  
I. Силердин оюңарча, кайсы практикалык тапшырмалар окуучулар үчүн эң кызыктуу 

жана чыгармачыл эргүүлөргө алып келет? Эмне үчүн? 
II. Кайсы тапшырмалар чыныгы турмуштук компетенцияларга ээ болууга, турмуштук 

көндүмдөрдү калыптандырууга жардам берет? Эмне үчүн мындай деп ойлойсуңар? 
 

Тапшырмалардын мүнөзү 
1. Бектур ______ кам көргөн. 
2. Келечекте Бектурдун жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болот? Эмне үчүн мындай деп 

ойлойсуңар? 



3. Силер өзүңөр калп айткан учуруңар жөнүндө жазгыла. Мунун аягы эмне менен бүттү 
эле? 

4. Аңгеме жөнүндө беш сүйлөм жазгыла. 
5. Бектур элдерге карышкыр келгендиги жөнүндө канча жолу айтты эле? 
6. Жасаган иши жөнүндө эмне деп ойлооруңар жөнүндө Бектурдун өзүнө кат жазгыла. 
7. Бектур минтип кыйкырды: 

А) Жардам бергиле, жардам бергиле! 
Б) Койлор качып жатат! 
В) Карышкыр, карышкыр! 

8. Текстти орус тилине которгула. 
9. Адамдарды жана алардын ролун тандагыла: 
 

Карышкыр карышкыр жеп салды. 

Койлор койлорду жегени келди. 

Айылдыктар койлор үчүн жооптуу. 

Бектур жардамга келди. 

 

10. Аңгемени карышкырдын, же койлордун атынан айтып бергиле. 
11. Аңгеменин эң маанилүү идеясы – бул... 
12. Аңгемени классташтарыңар менен инсценировкалагыла. 
13. Аңгеменин ырааттуулугу боюнча сүрөт тарткыла.   
14. Төмөнкү окуяларды ирети менен жайгаштыргыла: 

А) Карышкыр келгенде, Бектур: “Карышкыр, карышкыр!”- деп кыйкырды. 
Б) Карышкыр койлорду жеп салды. 
В) Айылдыктар Бектурга ишенбей коюшту. 

Г) Карышкыр жок болсо деле, Бектур: “Карышкыр, карышкыр!”- деп кайрадан кыйкыра 
берди.     

Д) Айылдыктар Бектурга жардам берүү үчүн шашылышты. 
Ж) Бектур, эриккенинен, карышкыр жок болсо деле: “Карышкыр, карышкыр!”- деп 

кыйкырды. 
З) Айылдыктар Бектурга жардам берүү үчүн кайрадан шашып келишти. 

 

Практикалык тапшырмаларды окуп, аларды диапазону боюнча жайгаштыргыла. 
 

+_____________________________________________________________________-- 

чыгармачылык                                                                                              механикалык 
Көнүгүүнүн канчалык кызыктуу жана канчалык чыгармачыл, же механикалык 
мүнөздө экендигинин ортосунда байланыш барбы? 
 

 


