
Музыка 1 класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

  1-сабак 

Тема: Музыкалык тил деген эмне? 

Сабактын максаты:  

1. Билим берүүчүлүк: Окуучуларга үч киттин жардамы менен балет 

симфония деген эмне кененирээк түшүндүрүү. 

2.Өнүктүрүүчүлүк: Хордук көндүмдөрүн калыптандыруу. 

3. Тарбиялык: музыкалык маданиятка тарбиялоо. 

Колдонулуучу каражаттар:DVD, слайд, фортепиано. 

Сабактын жүрүшү: 

Балдар класска “Кармен” операсындагы “ Балдар маршы” деген 

музыка менен киргенден кийин, бул музыка аларга тааныш 

экендигин эскертип, бул жерде балдар кадимки солдаттарды туурап 

басып жаткандыгы айтылат. Опера “чоңдор” үчүн жазылгандыгына 

карабастан, “Кармеде” балдардын катышкындыгына көңүл бурулат. 

Ушул сабакта мугалим окуучуларга үч киттин жардамы менен биз 

опера өлкөсүнө жана симфония-өлкөсүнө келгендигибизди айтат. 

Бирок, бул өлкөдөгү кызыктарды угууга жана көрүүгө жеткиликтүү 

даярдыктабыз бы, көңүл коюп угууга, кулактын сыртынан 

кетирбөөгө жетиштикпи? Аталган өлкөгө саякатты кадимки 

музыкадагы “киттерди тагыраак өздөштүргөндөн кийин гана 

улантабыз. Сабакта бардыу окуучулар музыканын эмоционалдык 

мүнөзүн, анын кээбир сүрөттөп берүүчү учурларын жб ажырата 

билүүсүн текшерүү керек. Бүт класска суроо берилет, кайсы 

белгилеринен мисалы, бул марш солдаттар же спортсмендер же 

окуучулардын маршы экендигин ажыратып жаткандыгы такталат. 

Эмнеликтен алардын бардыгы жаңылбастан вальс менен польканын 

аыйрмачылыгын билишет? Кандай себептен көңүлдүү ырдан 

муңдуу ырды алмаштырышпайт? Мындай суроолорду ар түрдүүчө 



берсе болот. Бул суроолорго жеткиликтүү, ишенимдүү жооп берет 

деп күтүү кыйын. Бул суроолор кийинки сабактын программасында 

кайталанышы мүмкүн. Бирок окуучунун бардык жообу күтүүсүз 

капысынан мугалим тарабынан толукталып, өркүндөтүлүп, окуучу 

да кызыктуу ой жаратуусунда негиз болушу керек. 

Композитор колдонуп, музыка курган добуштар, ар түрдүү бийик, 

жана төмөң, катуу жана акырын, ылдам жана жай, созулуңку жана 

секирик түрдө, умтулуу менен күчөтүлгөн добуштардан болоорун 

түшүндүрөт. Добуштардын айрымачылыгы жана алардын 

айкалыштырылганы жөнүндө мугалим эң жөнөкөй, бирок таасирдүү 

көрсөтмөлүү мисалдарды уктуруп, түшүндүрөт. Мисалы, 

окуучулардын маршы “ мууңдуу жана суурду” салыштырууда 

окшош эместигинен балдарга түшүнүүгө оңой болот. 

Жыйынтыгы: марш, бий ,ыр бизди операга, балетке, симфонияга 

алып барат. 

Тапшырма: ырды ырдоо  

Колдонулуучу материалдар: 

“Суур” Л. Бетховен- угузуу. 

“Отурабыз, турабыз”- аткаруу. 

    

2 сабак 

Тема: Чыгарманын формасы 

Сабактын максаты:  

1.Билим берүүчүлүк. Окуучуларга музыка жөнөндө кененирээк 

түшүндүрүү.  

2.Өнүктүрүүчүлүк. Вокалдык хордук билимдерин калыптандыруу. 

Бир ансамблде унисондо ырдоого үйрөтүү. 

Колдонулуучу каражаттар:DVD, слайд, фортепиано. 

Сабактын жүрүшү 

Музыкага кененирээк талдоо жүргүзүүгө өтө баштоо керек. 



Тигил же бул чыгарманын эмоционалдык мүнөөзүн салыштыруу 

тааныш чыгарма менен бейтааныш чыгарма менен өзгөчүлүгүн 

түшүндүрүп, жаңы чыгармаларга талдоо жүргүзө алабыз. Мисалы, 

Л. Бетховендин “Көңүлдүү”, “Муңдуу” деген үч бөлүмдүү пьесасы 

ылдам кыймылдап башталып, кайра жай темпке өткөндүгү, анын 

бийлөөгө  ылайыкташтырылган мүнөөзүн айтып кетүү керек. 

Ал эми Чайковскийдин “Уйкудагы сулуу” балетинен үзүндү 

уктурууда, композитор, эки ачык мүнөөздү бергенидигин 

түшүндүрүү  керек. 

Жыйынтык: үч кит балетке алып барат. 

Тапшырма: ырды жаттоо. 

Материалдар: “Көңүлдүү”, “Муңдуу” Л.Бетховен-угуу. 

“Отурабыз, турабыз”-аткаруу. 

 

3-Сабак 

Тема: Чыгарманын формасы 

Сабактын максаты: 

1. Музыкадагы окуучуларга эки бөлүмдүү, үч бөлүмдүү форма 

жөнүндө кененирээк түшүндүрүү. 

2. Бир ансаблде, дикциялык, артикуляция боюнча иштөө. 

3. Музыкалык эстетиканы сүйүүгө тарбиялоо. 

 

Сабактын жүрүшү: 

Музыкалык чыгарманын түзүлүшүн (формасын), санын жана ал 

бөлүктөрдүн мүнөзүн үйрөтүү. Балдардын көңүлүн мурдагы 

сабактарда бир, эки жана үч бөлүмдүү чыгармаларды уккандыгына 

бурабыз. 

Эки бөлөмдүү формага- бири-биринен айрымаланган ырлар кирет. 

Мисалы, “Калинка”.  “Калинканы” бул сабакта толугу менен 

аткаруу керек. 



Үч бөлүмдүү формага- “Көңүлдүү”, “ Муңдуу” деген 

чыгармаларды аткартуу. 

Музыкалык түзүлүш жөнүндөгү түшүнүктөрдү терең түшүндүрүү 

керек. 

Жыйынтыктоо: музыкалык чыгармалар бир бөлүмдүү , эки 

бөлүмдүү, үч бөлүмдүү түзүлүшөгү формада боло алат. 

Тапшырма: “Калинка”- аткаруу. 

 

 

4-Сабак 

Тема: Ырдын мүнөздөмөсү, бийдин мүнөздөмөсү, марштын 

мүнөздөмөсү 

Максаты:  

1.Үч кит ыр мүнөөздүүлүккө, марш мүнөөздүүлүккө алып барат. 

2.Ансабль менен иштөө. 

3.Эстетикалык тарбия берүү. 

Сабактын жүрүшү: 

Бул сабакта балдар музыканын обондугун, бийүүлүгүн, 

марштууулугун уга алганын текшерүү керек. Бул келээрки 

жылдагы негизги темаларга, ырдуулук, бийлүүлүл, марштуулук, 

ырдан өсүп чыккан музыкалык даярдык болот. Бул жөнөкөй гана 

ырлар бийлер эмес, бийлүү жана марштуу музыканын үлгүлөрүнөн 

болушу керек.  

Жыйынтыгы: марш мүнөздүү, бий мүнөздү, ыр мүнөздүү музыка 

болгондугун үч кит алып барат. 

Тапшырма: “Мейман тосуу”-аткаруу,” Вальс” К. Молдобасанов-

угуу. 

 

 



5.Сабак 

Тема: музыкадагы көркөм каражат. Тембр 

Сабактын максаты: 

1. Окуучуларга музыкалык каражат жөнүндө кененирээк 

түшүндүрүү 

2. Вокалдык, хордук көндүмдөрүн калыптандыруу 

3. Музыкалык эстетикага тарбиялоо 

 

Колдонулуучу каражаттар:фортепиано, DVD, слайд, аудио, видео. 

Сабактын жүрүшү: 

Сабакка кандайдыр бир буюмдардын жана жашылчалардын (сабиз, 

бадыраң, помидор) экиден сүрөтүн тартып келсе болот. Өңдөрү 

кызыл жана жашыл мала боёлгон сүрөттөр. Балдар, кыйналбастан 

жыйынтыкка келишет чыгарышат. Боёктор гана өзгөрүлдү, ал эми 

сүрөт ошол бойдон калды. Музыканы угузабыз, ал музыканы башка 

аспаптарда угузабыз. Обону ошол эле ал эми боёгу( тембры) 

өзгөрүлдү. “Петя жана карышкыр” деген С. Прокофьевдин 

симфониялык жомогу мисалга алынат. Аны жетинчи сабакта 

толугу менен айтып, угузулат. Бул сабакта музыкалык аспапка 

тиешелүү болгон темалар менен тааныштырат. Петянын темасы 

скрипка калган кылдуу аспаптар, виолончель, контрабасс, көңүлдүү 

сайраган чымчыктын үнү флейтада таза назик  үн менен   ойнолот. 

Өрдөктүн темасы- гобой (төмөнкү регистрде). Бир аз 

каркылдагандай угулат. Бул сабактан баштап, жалпылоочу 

аяктоочу сабакка даярдык жүрөт.  

Жыйынтыгы: демек, тембр же көркөм каражат деп музыкалык 

аспаптардын өзүнө гана тиешелүү добуштарынын кооздугу аталат. 

Адамдардын үндөрүнүн да өзүнө гана тиешелүү тембры болот. Же 

болбосо үндөрдүн кооздугу деп атасак болот. 

Тапшырма: ырды ырдоо. 

    



6-Сабак 

Тема: тембр 

Сабакты улантуу 

Сабактын максаты:  

1.Музыкалык көркөм каражат жөнүндө кененирээк түшүндүрүү. 

2.Эмоционалдуу музыканы аткарууга үйрөтүү жана кабыл алууга 

үйрөтүү. 

3.Эстетикалык тарбия берүү. 

 Колдонулуучу каражаттар: фортепиано, DVD, слайд, аудио, видео. 

Сабактын жүрүшү: 

“Петя жана карышкыр” менен тааныштырууну улантуу. 

Мышыктын темасы- кларнет. Төмөнкү регистрде угулат “ Чоң 

атанын” темасы – фаготто берилет. 

Прокофьев төрт ар түрдүү боёкту кошуп, живописьте сүрөт 

туртууда колдонгондой жаңы күү боёк түзгөн. Алар басып бара 

жатышып, мылтык менен атып бара жатышат. Мылтыктын 

атылышы чоң барабан жана литаврада берилет.  

Жыйынтыгы: музыкалык аспаптардын, добуштарынын 

кооздуктары, боёктору тембр деп аталат. 

Тапшырма: ырды ырдоо 

 Колдонулган материалдар: “Петя жана карышкыр”- угуу, мектеп 

жөнүндө ыр- аткаруу. 

 

7.Сабак 

Сабактын темасы: Тембр 

Сабактын максаты: 

1.  Симфониялык жомок жөнүндө кененирээк түшүндүрүү 

2. Музыкалык чыгармаларды угуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү 

3.Эстетикага тарбиялоо  



 

Колдонулуучу каражаттар: аудио, видео, фортепиано,DVD. 

Сабактын жүрүшү: 

“Петя жана карышкыр” аттуу чыгарма аткарылаар алдында 

жомоктун мазмуну алдын ала айтылбайт. Бул эң негиздүүсү. Эгер, 

алдын ала айтылса, бул күтүлбөгөн окуяга алардын кызыгуусу таң 

калуусу жоголот. Окуяларга таң калуу, же кубанууадамдын баалуу 

сапаты, бул сапатты колдоп, эрте жашынан аны өстүрүү керек. 

Музыка бул жерде чоң роль ойнойт. Музыка сабагында, мкнк 

дайыма эстен чыгарбоо керек. 

   Симфониялык жомокту угууда окуучуардын көңүлү негизинен 

катышуучулардын тембрлерин билүүгө жана жомоктогу окуянын 

жүрүшү менен анын байланышына бурулуш керек. 

Жыйынтыгы: композитор жаныбарлардын үндөрүн музыкалык 

аспаптар менен тембрларын көрсөткөн. Ар бир жаныбардын 

үндөрү ар түрдүү музыкалык аспаптарда ойнолот экен. 

Тапшырма: ырларды кайталоо. 

 

8.Сабак 

Тема: Жыйынтыктоочу сабак 

Сабактын максаты: 

1. Окуучулар менен бирге өтүлгөн темаларды кайталоо. 

2. Дикцияга көңүл бөлүү. 

3. Эмоционалдык тарбия берүү. 

Сабактын жүрүшү: 

Жыл бою өтүлгөн темаларды кайталоо, бышыктоо. Балдардын 

эсине үч китти билүү менен музыкалык искусствонун негизин 

үйрөнүүнүн фундаменти гана эмес, анын биринчи этажын 

курушканын, дагы бир жолу үч кит музыканын негизи гана 

болбостон, чоң-чоң чыгармаларда кездешээрин эстерине салат. 



   Киттердин ар түрдүүлүгүнө, айрымачылыгына көңүл бурулат. 

Миңдеген ырла, бийлер, марштар, бири-бирине окшошураак, 

ошону менен бирге бири-биринен айрымаланат. Жайкы каникул 

алдында балдарга мектептеги музыка сабагв токтолгону менен 

музыка балдар менен бирге жашап, алардын турмушунун бир 

бөлүгү болуп, кала бере тургандыгы дайыма ыр, бий, марш түрүндө 

жолугуп турарын, бул кездешүүлөр жыл бо. Алынган билимди 

кеңейтип, бекемдеп, тургандыгы айтылат. 

Жыйынтыгы:демек, музыка каникулга эле токтолгону менен силер 

музыка менен жашайт экенсиңер. Үйдөн ар түрдүү музыка уга 

аласынар. 

Тапшырма: ырларды кайталоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 


