
Музыка  4- класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

ЖИВОПИСТИ УГА АЛАБЫЗБЫ? 

1-сабак 

Музыканы сүрөттөп берген живопись 

Сабактын максаты: 

 «Музыканы сүрөттөп берген живопись» темасын улантуу менен, «Токтогул эл 

арасында» сүрөтү тууралуу окуучуларга түшүндүрмө берүү.  

Тема боюнча окуучулар өзүлөрүнүн ой толгоолорун айтып бере алышына багыт 

берүү. Бул сүрөттүн берилиши аркылуу музыканы элестөө менен угуу сезимин 

калыптандыруу.  

Сабактын жабдылышы:  

Элдик музыкалык аспаптар (комуз, темир ооз комуз, кыл кыяк, чоор ж. б.), 

фортепиано, аккордеон, DVD-борбору, мультимедиалык проектор.  

Атактуу музыканттардын жана композиторлордун портреттери, видео,  аудио 

жазылмалар, слайддар, музыкалык жана ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар. 

Доскада жазылуу:     Чейректин темасы: Живописти уга алабызбы?  

Сабактын темасы: Музыканы сүрөттөп берген живопись.  

Музыкалык сөздүк:  

Төкмө акын – бул элдик кесиптик ырчы-акын, композитор, музыкантаткаруучу, 

актёр. Төкмөлүк (импровизация) – латынча Improvises – күтүлбөгөн жерден 

дегенди түшүндүрөт.  

Төкмөлүк (төгүп ырдоо, импровизация) – бул мурда билбей туруп, кү түлбө гөн 

жерден ыр тизмектерин тизип, ошол эле учурда ырдоо.  

 

Сабактын жүрүшү:  

Жаңы тема менен окуучуларды тааныштыруу менен бирге өткөн теманы 

кайталоо.  

М: Биз бүгүн сабакта музыканы сүрөттөп берген живопись жөнүндө сөз кылабыз. 

Тоодон аккан булактын жээгинде, аска-зоону этектей орун алган кичинекей үйдө 



Токтогулдун үй-бүлөсү жашаган. Музыкага өзгөчө шыгы бар жаш баланын үй-

бүлөсү кедей болгондуктан, малай болуп иштөөгө маш болот. (Мугалим 

Токтогулдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө кеңири  маалымат берет.) 

М: Токтогул ким болгон? Токтогулдун балалыгы кайсы жерде өткөн? Токтогулду 

төкмө акын деп айта алабызбы?  

Окучуулар жогоруда берилген суроолорго жооп беришет.  

Музыка уктуруу: Токтогулдун «Чоң кербез» күүсү. Ырдоого даярдоо (ырдоо 

алдында тулку бойду түз кармап, бүкүрөйбөй, түз олтуруп, туура дем алып, 

ийинди көтөрбөй, мугалимдин көрсөтмөсү боюнча тең баштап, тең аяктоо керек). 

Ырдатуу үчүн: «Токтогулдун кербези», музыкасын жана сөзүн жазган Токтогул.  

М: Токтогул Сатылгановдун өмүрү жана чыгармачылыгы көптөгөн сүрөт   

чүлөрдү кызыктырган. Мисалы, С. Чуйков «Токтогул эл арасында» деген сүрөтүн 

тарткан. Бул сүрөттө ал Токтогулдун өз жерине келип, эл менен сүйлөшүп 

жатканын сүрөттөгөн.  

М: Живопись жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыңар?  

С. Чуйков эмне үчүн Токтогулдун сүрөтүн тарткан? 

 Бул сүрөттү карап, кандай музыканы элестете алдыңар? (Окучуулар жогоруда 

берилген суроолорго жооп беришет.)  

Сабакты жыйынтыктоо жана бышыктоо үчүн берилген суроолор:  

1. Токтогул Сатылганов ким болгон?  

2. Төкмө акын дегендер ким?  

3. Токтогул кайсы жерде төрөлгөн?  

4. Айтышта кимди жеңип чыккан?  

5. Токтогулду кайсыл сүрөтчүлөр чагылдырган?  

6. Ал сүрөттөрдү карап, биз музыканы уга алабызбы?  

7. «Кербезим» ыры кандай мүнөздө жазылган?  

 

Окуучулар мугалим менен бирдикте жогоруда берилген суроолорго жооп 

беришет.  

Үйгө тапшырма:  

Токтогул жөнүндө айтып берүү; 

«Кербезим» аттуу ырын ырдоо.  

Музыкалык коштошуу (музыка мугалимдин тандоосу боюнча). 



Музыка  4-класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

2-сабак 

Сабактын темасы: « Живописти уга алабызбы » 

Сабакты улантуу 

Сабактын максаты:  

А. Малдыбаевдин «Жыл мезгилдери» түрмөгү менен тааныштырып, анын 

музыкада жана живописте чагылдырылышы жөнүндө окуучуларга жеткиликтүү 

түшүнүк берип окутуу. 

Жыл мезгилдеринин музыкада жана живописте чагылдырылышы жөнүндө 

окуучулардын түшүнүгүн кеңейтип, жаратылышты коргоого тарбиялоо.  

Сабактын жабдылышы: 

Фортепиано, аккордеон, DVD-борбору, мультимедиалык проектор.  

Атактуу музыканттардын жана композиторлордун портреттери, видео, аудио 

жазылмалар, слайддар, музыкалык жана ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар.  

Доскада жазылуу:  Чейректин темасы: Живописти уга алабызбы?  

Сабактын жүрүшү:  

М: Окуучуларды ырдоого үндөрүн даярдоо үчүн ырдоо көнүгүүлөрүн му 

галимдин жардамы менен аткаруу. Көнүгүүлөрдөн соң өткөн сабактагы 

өздөштүрүлгөн материалдарды кайталоо жүргүзүлөт.  

Жаңы теманы өтүү: Мугалим сабактын темасы жана анын максаты менен 

окуучуларды тааныштырат. Жыл мезгилдеринин музыкада жана живописте 

чагылдырылышы жөнүндө түшүнүк беришет. Окуучулар тема боюнча 

өзүлөрүнүн ойлорун айтышат.  

Музыка уктуруу:  

М: П. Чайковскийдин «Жыл мезгилдери» түрмөгүнөн «Апрель», «Июль», 

«Октябрь», «Февраль» ж. б. жана «Күз ыры» чыгармаларынан уктуруп, ал 

чыгармалар боюнча мүнөздөрүн аныктоолор жүргүзүлөт. Окуучулар чыгармалар 

жөнүндө өз ойлорун айтышат.  



Ырды үйрөнүү: «Жазгы жамгыр», мүнөзүн келтире ырдоонун үстүндө иштөө.  

Талкуулоо үчүн суроолор: А. Малдыбаевдин «Жыл мезгилдери» түрмөгүн 

мүнөздөп бергиле. 

 «Күз ыры» чыгармасын угуп, кандай сезимге ээ болдуңар? 

 «Жазгы жамгыр» кандай чыгарма?  

Чыгармалар силерге жактыбы?  

Жаңы теманы жыйынтыктоо:  

М: Өтүлгөн теманы окуучулар толук түшүнгөндүгүн текшерүү үчүн ирети менен 

кайталоо жүргүзүлөт. Темага байланыштуу ыр саптарын окуп чыгышып, 

сүрөттөргө жана уктурулган музыкага талкуу жүргүзүшөт. Мугалимдин 

суроолоруна өз ойлорун айтуу менен жооп беришет.  

Үйгө тапшырма:  

уктурулган «Күз ыры» чыгармасы жөнүндө кыскача айтып берүү;  

«Жазгы жамгыр» чыгармасын ырдоо; өтүлгөн тема боюнча ата-энелерге, 

досторуңарга айтып бергиле. Алар менен баарлашкыла. 
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3-сабак 

Сабактын темасы: «Живописти уга алабызбы» 

Сабактын максаты:  

Бул тема тууралуу окуучуларга түшүндүрмө берүү.  

Тема боюнча окуучулар өзүлөрүнүн ой толгоолорун айтып бере алышына багыт 

берүү.  

Жеңиш күнү жөнүндө окуучуларга маалымат берүү. «Жеңиш күнү» темасындагы 

сүрөттүн берилиши аркылуу музыканы элестөө менен угуу сезимин 

калыптандыруу.  

Сабактын жабдылышы: Фортепиано, аккордеон, DVD-борбору, мультимедиалык 

проектор.  

Атактуу музыканттардын жана композиторлордун портреттери, видео, аудио 

жазылмалар, слайддар, музыкалык жана ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар.  

Доскада жазылуу:  Чейректин темасы: Живописти уга алабызбы?  

 Сабактын жүрүшү:  

М: Балдар, силер Ата Мекендик согуш жөнүндө эмнелерди билесиңер? Согуш 

биздин элибизге көптөгөн жоготууларды алып келди. Мисалы: Чыңгыз 

Айтматовдун «Саманчынын жолу» чыгармасын эстегилечи? Толгонай апа ошол 

катуу согушта бүт үй-бүлөсүнөн ажырабады беле. (Мугалим окуучуларга Ата 

Мекендик согуш жөнүндө маалымат берет.)  

М: Ата Мекендик согуш канчанчы жылдары болгон? Силердин үй-бү лө дө 

ардагерлер барбы? Силер согуш жөнүндө кандай ырларды билесиңер? Окуучулар 

мугалим менен бирдикте жогоруда берилген суроолорго жооп беришет.  

М: Силер Б. Харитоновдун «Жеңиш күнү» ырын билесиңерби? Бул ырды 

билбеген адамды табыш кыйын. (Мугалим «Жеңиш күнү» ырынын тарыхый 

жаралышы жөнүндө окуучуларга айтып берет.)  

Музыка уктуруу: Д. Тухманов «Жеңиш күнү».  



М: Бул ырды силер кайсы майрамдарда көбүрөөк угасыңар? Окуучулар мугалим 

менен бирдикте жогоруда берилген суроолорго жооп беришет.  

М: Балдар, силер «Жеңиш күнү» чыгармасын уктуңар. Ал эми Улуу жеңишке 

элибиздин залкар комузчулары да кайрылышкан. Алсак, Ы. Туманов «Жеңиш», 

«Чабуул», Ч. Иманкулов «Кубаныч» ж. б. (комуз күүлөрүнөн үзүндүлөрдү 

угушуп, окуучулар талдоо жүргүзүшүп баарлашат. 

Ырды үйрөнүүдө адеп ырдын сөзүн кунт коюп окуп чыгып, андан соң ар бир 

кайрыгын өзүнчө кайталап үйрөнөбүз. Ырды үйрөтүү: «Жеңиш күнү», музыкасы 

жана сөзү М. Касейдики.  

М: Ырда эмнелер жөнүндө айтылып жатат? Ырдын мүнөзү кандай? Окуучулар 

берилген суроого жооп беришет.  

Сабакты жыйынтыктоо жана бышыктоо үчүн берилген суроолор:  

1. «Жеңиш күнү» кайсы айда майрамдалат? 2. Ата Мекендик согуш канча жылга 

созулган? 3. Согуш жөнүндө кайсы ырларды билесиңер? 4. «Жеңиш күнү» ырын 

ким жазган? 5. Ал кандай мүнөздө жазылган? Окуучулар мугалим менен 

бирдикте жогоруда берилген суроолорго жооп беришет.  

Үйгө тапшырма:  

• Согуш темасына сүрөт тартып келүү;  

• Ырды кайталоо. Музыкалык коштошуу (музыка мугалимдин тандоосу боюнча). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка  4-класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

4-сабак 

 

Сабактын темасы: « Живописти уга алабызбы» 

Сабактын максаты:  

«Күн балдары» ырынын сөзүнө көңүл буруп, тема боюнча сүрөттү көрүү менен 

элестетүү сезимин калыптандыруу. Окуучуларды Каныкей Эралиеванын 

чыгармачылыгы менен тааныштыруу.  

Окуучуларды К. Эралиеванын музыкасын уктуруу аркылуу адептүүлүккө, 

патриоттуулукка тарбиялоо.  

Окуучулардын угуу жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу.  

Сабактын жабдылышы:  Элдик музыкалык аспаптар (комуз, темир ооз комуз, кыл 

кыяк, чоор ж. б.), фортепиано, аккордеон, DVD-борбору, мультимедиалык 

проектор.  Атактуу музыканттардын жана композиторлордун портреттери, видео, 

аудио жазылмалар, слайддар, музыкалык жана ноталык адабияттар, көрсөтмө 

куралдар.  

Доскада жазылуу:  Чейректин темасы:  Живописти уга алабызбы?  

Сабактын жүрүшү: жаңы сабактын темасы жана анын максаты менен 

окуучуларды тааныштыруу. Үйгө берилген тапшырманы кайталоо.  

М: Бүгүн сабакта элибизге белгилүү композитор Каныкей Эралиеванын 

чыгармачылыгы менен таанышабыз. 1980-жылдары Тогуз-Торо районуна 

борбордон алыскы тоолордо эмгектенген малчылар үчүн концерттик 

программасы менен чыгармачыл коллектив барган. Алардын арасында 

музыканттар, акындар, сүрөтчүлөр, белгилүү ырчылар бар эле. Концерт кечинде 

башталды. Эл көп чогулуп, алардын алдына улам бир аткаруучу өзүнүн өнөрүн 

көрсөтүп жатты. Кийинки чыгарманы аткаруу үчүн элдин алдына ошол кездеги 

Б. Бейшеналиева атындагы искусство институтунун студенткасы Каныкей 

Эралиева чыкты. Жаш ырчы биринчи ырын ырдап бүткөндөн кийин нөшөрлөгөн 

катуу жаан башталды. Каныкей эмне кыларын билбей, элди карады. Алар 



ордунан козголгон жок. Каныкей элди карап жылмайып, дагы бир нече ырын 

аларга тартуулады. Ушул татынакай кыргыздын таланттуу кызы, азыркы күндө 

элге кеңири белгилүү композитор, ырчы, «Кыргыз Республикасынын артисти» 

деген наамга татыктуу болгон.  

М: 1. Каныкей Эралиеванын чыгармачылыгы жөнүндө эмнени айтып бере 

аласыңар?  

2. Музыкасы жок болсо, бул ырдын тексти кандай болор эле?  

3. Композитордун силер үчүн жазылган дагы кандай ырларын билесиңер? 

(Окуучулар мугалим менен бирдикте жогоруда берилген суроолорго жооп 

беришет.)  

 

М: К. Эралиева Нарын облусуна караштуу Ак-Талаа районунда туулган  (муг 

алим композитордун чыгармачылыгы жөнүндө окуучуларга кеңири  маалымат 

берет).  

М: 1. К. Эралиева кайсы окуу жайларда окуган?   

2. Ал кандай жанрдагы чыгармаларды жазган?  

3. Анын кандай ырларын билесиңер? Окуучулар мугалим менен бирдикте 

жогоруда берилген суроолорго жооп беришет. Музыка уктуруу: «Күн балдары». 

Ырдоого даярдоо (ырдоо алдында тулку бойду түз кармап, бүкүрөйбөй, түз 

олтуруп, туура дем алып, ийинди көтөрбөй, мугалимдин көрсөтмөсү боюнча тең 

баштап, тең аяктоо керек).  

 

Ырды үйрөтүү: «Күн балдары».  

Сабакты жыйынтыктоо жана бышыктоо үчүн берилген суроолор:  

Каныкей Эралиева жөнүндө айтып бергиле. 

Анын бала чагы кайсы жерде өткөн?  

Каныкей кичине кезинде кайсы музыкалык аспапта ойногон? 

К. Эралиева музыка менен кошо кайсы жанрга кайрылган?  

Ал балдар үчүн кандай чыгармаларды жазган?  

• «Күн балдары» ыры эмне жөнүндө?  

• Ыр кандай мүнөздө жазылган? Окуучулар мугалим менен бирдикте жогоруда 

берилген суроолорго жооп беришет.  

 

Үйгө тапшырма:  К. Эралиева жөнүндө окуп келүү;  «Күн балдары» ырын ырдоо. 

Музыкалык коштошуу (музыка мугалимдин тандоосу боюнча). 
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5–6-сабактар 

Сабактын темасы: «Живописти уга алабызбы»  

(Жаны музыкалык мисалдар менен улантуу) 

Сабактын максаты:  

Окуучуларды музыкалык көркөм каражаттар менен тааныштырып, алар жөнүндө 

окуучуларга жеткиликтүү түшүнүк берип окутуу. Атай Огонбаевдин 

чыгармачылыгы менен тааныштыруу.  

Музыка уктуруу аркылуу окуучуларды айлана-чөйрөгө болгон көз карашын 

кеңейтип, жаратылышты коргоого жана сулуулукту көрө билүүгө тарбиялоо.  

Сабактын жабдылышы:  

Фортепиано, аккордеон, DVD-борбору, мультимедиалык проектор. Атактуу 

музыканттардын жана композиторлордун портреттери, видео, аудио 

жазылмалар, слайддар, музыкалык жана ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар.  

Доскада жазылуу:  Чейректин темасы: Живописти уга алабызбы?  

Сабактын жүрүшү: Мугалим Өткөн сабакты кайталоо менен бирге жаңы тема 

менен тааныштырат. Балалык – адамдын жашоосундагы эң түйшүксүз мезгили. 

Мына ушундай түйшүксүз, кубанычтуу сезимдерди чагылдырган чыгарма 

Чыңгыз Айтматовдун «Бетме-бет» повестине карата жазылган В. Г. Рогачевдун 

«Балалык» иллюстрациясы болуп саналат. (Мугалим бул иллюстрация жөнүндө 

окуучуларга кеңири маалымат берет.)  

М: Бул иллюстрацияда силер эмнелерди көрүп жатасыңар?  

Окуучулар мугалим менен бирдикте жогоруда берилген суроолорго жооп 

беришет.  

Музыка уктуруу: А. Огонбаев «Маш ботой». М: Биз силер менен азыр Атай 

Огонбаевдин «Маш ботой» күүсүн угабыз. Бул күүнү угууда эмнелерди элестете 

алдыңар?  



М: «Маш ботой» күүсүн угуп, силерде кандай сезимдер пайда болду? Эмнелерди 

элестете алдыңар? Окуучулар берилген суроолорго жооп беришет. Ырдоого 

даярдоо: ырдоо алдында тулку бойду түз кармап, бүкүрөйбөй, түз олтуруп, туура 

дем алып, ийинди көтөрбөй, мугалимдин көрсөтмөсү боюнча тең баштап, тең 

аяктоо керек.  

Ырды аткаруу: «Күн балдары», музыкасы К. Эралиеваныкы, сөзү Ж. 

Мамытовдуку.  

Сабакты жыйынтыктоо жана бышыктоо үчүн берилген суроолор:  

1. «Балалык» сүрөтүнүн автору ким?  

2. «Маш ботой» күүсүнүн жаралышы жөнүндө айтып берүү.  

3. В. Рогачевдун «Балалык» жана А. Огонбаевдин «Маш ботой» чыгармаларын 

салыштыргыла.  

4. Атай Огонбаев ким болгон?  

5. Биз ырдаган ыр кандай мүнөздө жазылган?  

6. Бул ырдын автору ким?  

7. Бул ырды силер кандай боёк менен боёор элеңер? Окуучулар мугалим менен 

бирдикте жогоруда берилген суроолорго жооп беришет.  

 

Үйгө тапшырма:  

Музыкада колдонулуучу көркөм каражаттар жөнүндө айтып берүү;  

Ырды кайталоо. Музыкалык коштошуу (музыка мугалимдин тандоосу боюнча). 
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7-сабак 

Сабактын темасы: Искусствонун үч түрүнүн байланышы 

Сабактын максаты:  

Искусствонун үч түрүнүн өз ара байланыштары жөнүндө окуучуларга 

жеткиликтүү түшүнүк берип, окутуу. 

Искусствонун үч түрү жөнүндө окуучулардын түшүнүгүн кеңейтип, аны 

кабылдай билүүгө тарбиялоо.  

 

Сабактын жабдылышы: Фортепиано, аккордеон, DVD-борбору, 

мультимедиалык проектор. Атактуу музыканттардын жана композиторлордун 

портреттери, видео, аудио жазылмалар, слайддар, музыкалык жана ноталык 

адабияттар, көрсөтмө куралдар.  

Доскада жазылуу:  Чейректин темасы: Живописти уга алабызбы?  

Сабактын жүрүшү: Өткөн сабакты кайталоо менен бирге жаңы тема жөнүндө 

маалымат берилет.  

М: Искусствонун музыка, адабият жана көркөм өнөр түрлөрү (живопись, 

графика, скульптура) бири-бири менен тыгыз байланышта болот. Алар адамдын 

жашоосун, жаратылыштын көркүн ачып берүүгө жардам беришет. (Мугалим 

окуучуларга искусствонун үч түрү жөнүндө кеңири маалымат берет.)  

М: Искусствонун үч түрү жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыңар? 

Окуучулардын жообу. Мурда уктурулган чыгармалар боюнча мүнөздөрүн 

аныктоолор жүр гүзүлөт. Окуучулар уктурулган чыгармалар боюнча өз ойлорун 

айтышат.  

М: Эгер музыканы көңүл коюп уксак, биздин ой толгообузда ага шайкеш келген 

сүрөттөмөлөр бар. Бул көркөм өнөр же жаратылыштын сүрөтү болушу мүмкүн. 

(Мугалим окуучулар менен бул теманы талкуулашат.)  

Музыка уктуруу: Мугалимдин тандоосу боюнча.  



Ырдоого даярдоо: ырдоо алдында тулку бойду түз кармап, бүкүрөйбөй, түз 

олтуруп, туура дем алып, ийинди көтөрбөй, мугалимдин көрсөтмөсү боюнча тең 

баштап, тең аяктоо керек.  

Ырды үйрөтүү: «Жазгы жамгыр».  

Сабакты жыйынтыктоо жана бышыктоо үчүн берилген суроолор:  

1. Искусствону үч түрү боюнча мүнөздөп бергиле.  

2. Искусствонун үч түрүнүн өз ара байланыштарын айтып бергиле.  

3. «Жазгы жамгыр» кандай чыгарма?  

4. Уктурулган чыгармалар силерге жактыбы?  

5. Чыгармаларды силер кандай боёктор менен боёор элеңер? Окуучулар 

жогоруда берилген суроолорго жооп беришет.  

М: Концертте аткарылуучу чыгармаларды кайталайбыз, эске салабыз! 

Окуучуларды ырдоого үндөрүн даярдоо үчүн, ырдоо көнүгүүлөрүн мугалимдин 

жардамы менен аткаруу.  

М: Мына, балдар, окуу жылыбыз да аяктады. Биз жыл ичинде алган 

билимибизди, өздөштүргөн чыгармаларыбызды жыйынтыкташыбыз керек.  

Эмесе, ата-энелерибизге даярдаган майрамдык чакан программалуу концерти 

бизди тартуу кылабыз:  

1. Р. Абдыкадыров «Биз окуган мектепте».  

2. Молдобасан «Айкөл Манас».  

3. Саякбай «Каныкейдин жомогу».  

4. Токтогул «Токтогулдун кербези». 

5. М. Бегалиев «Байчечекей жакшы гүл».  

6. К. Молдобасанов «Шайыр комузчу».  

7. С. Бактыгулов «Тайды таптайм».  

8. К. Эралиева «Күн балдары».  

9. Элдик ыр «Элкин-Тоо».  

10. С. Айткеев. «Жазгы жамгыр».  

11. М. Касей «Жеңиш күнү».  

12. М. Касей «Ата Мекен». 

М: Азаматсыңар, балдар! Концерттик чыгармалардын баарын эң жакшы 

аткардыңар. Эми алдыда силерди каникул күтүп турат. Каникулда көңүлдүү эс 

алгыла. Жакшы маанай менен биз силерди сентябрдын биринде күтөбүз. 
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8-сабак 

Сабактын темасы: С. Бактыгулов «Жыйнтыктоочу сабак»  

 

Сабактын максаты: «Тайды таптайм» сүрөтү боюнча элестөөлөрдү, ой 

толгоолорду жүргүзүү менен, көркөм каражат аркылуу окуучулардын музыка уга 

билүү сезимдерин калыптандыруу.  

Сталбек Бактыгуловдун чыгармачылыгы менен тааныштыруу.  

С. Бактыгуловдун музыкасын уктуруу аркылуу окуучуларды класссикалык 

чыгармаларды угуп, түшүнө билүүгө тарбиялоо.  

Окуучулардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү.  

 

Сабактын жабдылышы: Элдик музыкалык аспаптар (комуз, темир ооз комуз, 

кыл кыяк, чоор ж. б.), фортепиано, аккордеон, DVD-борбору, мультимедиалык 

проектор.  

Атактуу музыканттардын жана композиторлордун портреттери, видео, аудио 

жазылмалар, слайддар, музыкалык жана ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар.  

Доскада жазылуу:  Чейректин темасы: Живописти уга алабызбы?  

Сабактын жүрүшү: Мугалим жаңы сабактын темасы жана анын максаты менен 

окуучуларды тааныштырат. Үйгө берилген тапшырманы кайталайт.  

М: Бүгүн сабакта элибизге белгилүү композитор Сталбек Бактыгуловдун 

чыгармачылыгы менен таанышабыз. С. Бактыгулов Ысык-Ата районуна 

караштуу Кегети айылында туулган. Анын атасы, мектептин мугалими, 

жомоктор, уламыштар, элдик ыр-күүлөр аркылуу Сталбекти эли-жерин сүйүүгө, 

жаратылыштын кооздугун барктап, баалай билүүгө тарбияласа, апасы назик, 

жагымдуу үнү менен ырларды аткаруу аркылуу баласын музыкага кызыктырган. 

Ошол кезде Сталбектин үйүндө кичинекей эски патефон турчу эле. Ал эртели кеч 

грампластинкаларды коюп, Карамолдо, Ыбрай, Мыскал жана башка ырчылардын 

ыр-күүлөрүн уккандан тажачу эмес. Жаратылыштын кооздугуна суктанган 



Сталбек мектепте окуп жүргөн кезинде эле ыр саптарын жаза баштаган. Анын 

көптөгөн ырлары жана аңгемелери райондук, республикалык гезит беттеринде 

жарыяланган. Ал кичинесинен эле музыкага шыктуу бала болчу. Мектепте окуп 

жүргөн кездерде музыкалык ийримдерге катышып, өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, 

мектеп, район аралык конкурстарда алдыңкы байгелерге ээ болгон.  

М: 1. Сталбек Бактыгулов ким болгон?  

2. С. Бактыгулов кандай чыгармаларды жазган?  

3. Композитордун чыгармачылыгында музыка менен адабият кандай ролду 

ойногон? Окуучулар мугалим менен бирдикте жогоруда берилген суроолорго 

жооп беришет.  

 

М: 2005-жылы «Ала-Тоо симфониясы» коомдук музыкалык фонду кыргыз 

композиторлорунун бир катар симфониялык чыгармаларын АКШ өлкөсүнө 

сынакка жөнөткөн. Көптөгөн чыгармалардын арасынан Сталбек Бактыгуловдун 

«Үркүн» аттуу экинчи симфониясы комиссия тарабынан эң жакшы деп тандалып, 

ошол эле жылы тогузунчу ноябрда америкалык белгилүү композитор, дирижёр 

Чарльз Ансбахер А. Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында П. И. 

Чайковский, Л. В. Бетховендин чыгармалары менен катар С. Бактыгуловдун 

экинчи симфониясын аткарып кеткен. Бул кыргыз музыкалык маданиятынын 

тарыхы үчүн зор окуя болду. 

Музыка уктуруу: С. Бактыгуловдун «Үркүн» аттуу 2-симфониясы.  

Ырдоого даярдоо (ырдоо алдында тулку бойду түз кармап, бүкүрөйбөй, түз 

олтуруп, туура дем алып, ийинди көтөрбөй, мугалимдин көрсөтмөсү боюнча тең 

баштап, тең аяктоо керек).  

Ырды уктуруу жана аткаруу: «Тайды таптайм».  

Сабакты жыйынтыктоо жана бышыктоо үчүн берилген суроолор:  

1. Сталбек Бактыгулов ким болгон?  

2. Анын бала чагы кайсы жерде өткөн?  

3. Ал кичине кезинде кайсы ырчыларды укчу эле?  

4. С. Бактыгулов музыка менен кошо кайсы жанрга кайрылган?  

5. Ал балдар үчүн кандай чыгармаларды жазган?  

6. «Тайды таптайм» ыры эмне жөнүндө?  

7. Ыр кандай мүнөздө жазылган? Окуучулар мугалим менен бирдикте жогоруда 

берилген суроолорго жооп беришет.  

 



Үйгө тапшырма: С. Бактыгулов жөнүндө окуп келүү; «Тайды таптайм» ырын 

ырдоо. Музыкалык коштошуу (музыка мугалимдин тандоосу боюнча). 

 


