
Музыка 5 класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

  1-сабак 

Сабактын темасы: Улуу дастандар жана дастанчылар 

Сабактын максаты: 

- улуу дастандар «Манас», «Семетей», «Сейтек» жана дастан айтуучулар 

жөнүндө жалпы маалымат берип, музыка менен адабияттын байланышын 

ачуу; 

- «Манас» эпосу жана манас айтуучулук өнөрүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө айтып 

берүү; 

- «Манас», «Семетей», «Сейтек» дастандарынын сюжетинен кыскача 

маалымат берүү; 

- окуучуларды улуттук музыканы түшүнүп баалай билүүгө тарбиялоо; 

- «Манас» эпосу аркылуу ыймандуулукка, ата мекенди сүйүүгө тарбиялоо. 

- окуучулардын «Манас» айтуу жөндөмдүүлүктөрүн ачуу, калыптандыруу. 

 

Сабактын жабдылышы: улуу дастандардын аталыштары жазылган 

баракчалар, «Манас» эпосу боюнча иллюстрациялар, атактуу манасчылардын 

портреттери, сүрөттөрү, фортепиано, DVD-борбору, видео, аудио 

жазылмалар, ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар. 

 

Сабактын тиби: аңгемелешүү сабагы. 

Музыкалык материал: 

 1. «Манас» эпосунан үзүндү – уктуруу, үйрөтүү. 

2. Б. Артыковдун «Гагариндей болобуз» – үйрөтүү. 

 

Сабакты уюштуруу: Окуучулар «Манас» эпосун айтуунун коштоосунда 

класска киришет. Саламдашуу. Жагымдуу чөйрө түзүү. 

 

Сабактын жүрүшү: 

 

М.: Балдар силер азыр класска кандай музыка угуп кирдиңер? 

Б.: «Манас», «Манас»... 

 

М.: Ооба, балдар, «Манас» уктуңар! Силер «Манас» айтканды билесиңерби? 

 

Б.: Ооба, жок, мен билем, мен билбейм. (Ар түрдүү жоопторду беришет. 

Билген балдарды кезек менен «Манас» айттыруу.) 

 



М.: Азаматсыңар, балдар, силер «Манас» эпосун билишиңер керек. Биз 

бүгүнкү сабакта мына ушул улуу дастандар, башкача айтканда «Манас», 

«Семетей», «Сейтек» дастандары жана буларды аткарган улуу дастанчылар 

менен таанышабыз. 

 

Мугалимдин маалыматы: Дастан – элдин жашоо-турмушун, тарыхын 

чагылдырылган музыкалык жанрдын бир түрү. Дастанчы – комуздун 

коштоосунда аткарган төкмө-акындар жана аткаруучулар. «Манас» – кыргыз 

элинин улуу баатырдык эпосу жана дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма. 

 

«Манас» эпосу – кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган 

эпикалык чыгарма. Эпосто элдик арман, кошок, угузуу, жар чакыруу, керээз, 

санат-насыят, макал-лакап жана башка жанрлар бар. 

 

Улуу эпос «Манас», «Семетей», «Сейтек» деген үч бөлүмдөн турат. «Манас» 

эпосунда кыргыз элинин үрп-адаты, каада-салты, чарбасы, жоокердик 

турмушу кеңири чагылдырылган. 

 

«Манас» эпосунун негизги идеясы – чабылып-чачылган уруулардын башын 

кошуп, элди четки жоодон коргоо, көз каранды эместигин сактоо. Эпосто 

аялдардын образдары жакшы ачылып берилген. Алардын ичинде Каныкей 

алдыңкы орунда турат. Ал – ак көнүл, чынчыл, мекенин чексиз сүйгөн уулду 

тарбиялаган эне эле эмес, өз эли үчүн ар кандай жоготууларга даяр, күжүрмөн, 

эмгекчил, колунан көөрү төгүлгөн уз аял. 

Семетей» эпосунда ата-мекенге болгон сүйүүсү, мекенчилдиги жагынан 

күчтүү. Мисалы, өз мекенинен четте жүргөнүнө күйүп-бышып, чет элдик 

баскынчылар менен күрөшөт жана өз мекенин саткан чыккынчылар менен 

катуу кармашат. 

 

Акыркы бөлүк «Ceйтeк» эпосу, башкы каарман Сейтек – баскынчылардан өз 

элин коргогон жана адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн тайманбас баатыр катары 

берилет. 

 

М.: Балдар, силер бул маалыматтарды эстеп калгыла жана сөзсүз толуктап 

окугула. Андан ары биз мына ушул улуу дастандарды аткарган, айткан улуу 

дастанчылар менен таанышалы. Силер билесиңерби, «Манасты» кимдер 

айтат? Кандай манасчыларды билесиңер? 

 

Б.: (Жооп беришет. Мугалим окуучулардын оюн угуп, талдап, андан ары 

толуктайт же толук маалымат берет). 

 

Мугалимдин маалыматы: Улуу дастандарды жомокчулар, дастанчылар, 

айтуучулар, манасчылар улап, байытып, сактап келишкен. Кыргыз элинде 

улуу дастанчылар Чоюке Өмүр уулу, М. Мусулманкулов, С. Каралаев, С. 

Орозбаков ж. б. Уламыш боюнча «Манасты» биринчи баштап айткан адам 



кырк чоронун бири – Ырчыуул. Ырчыуул чоң ырчы катары эл көп чогулган 

жыйындарда, тойлордо жарчылык милдет аткарат. 

 

Белгилүү манасчылар: Жусуп Мамай, У. Мамбеталиев, Сейдене Молдо кызы, 

Н. Сейдиракманов, Т. Бакчиев жана Р. Исаков. «Манас» айтуучу бир эле 

учурда өзүн обончу, аткаруучу, айтуучу, артист катары көрсөтөт. 

 

Ушундан улам манасчы «жалгыз актёрдун театры» деп аталган. (Бул 

маалыматтарды айтып берүүдө мугалим окуучулардын оюн угуп, мээ чабуулу 

ыкмасы менен аңгеме түзүү менен иштесе болот.) 

 

Уктуруу: «Манас» эпосунан үзүндү (үзүндү уктурулгандан кийин, 

аткаруучулук чеберчилик, мазмун боюнча окуучулар менен талдоо. 

Окуучуларга толук сезимдик кабыл алуусун айтууга мүмкүндүк берүү зарыл). 

Сабакты жыйынтыктоо жана бышыктоо үчүн берилген суроолор: 

1. Дастан деген эмне? 

2. Дастан айтуучулук жөнүндө кандай түшүнүк алдыңар? 

3. Кандай улуу дастанчыларды билдиңер? 

4. «Манас» эпосу кандай бөлүктөрдөн турат? 

5. Эпосто кандай жанрлар камтылган? 

6. Эпосто аялдардын образы кандай ачылган? 

7. Эмне үчүн жалгыз актёрдун театры деп аталып калган? 

 

Үйгө тапшырма: (Календардык планда берилди). 

 

Музыкалык коштоошуу: «Манас» эпосунан үзүндү угулуп турат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 5 класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

2-сабак 

 

Сабактын темасы: Сагымбай Орозбаков – улуу манасчы 

Сабактын максаты: 

- улуу манасчы Сагымбай Орозбаков жөнүндө кеңири маалымат берүү; 

- окуучуларды «Манас» эпосун түшүнүп угуусуна шарт түзүү; 

- элдик улуу дастандарга кызыгуусун калыптандыруу; 

- улуу дастандар кыргыз элинин руханий баалуу мурасы экенин билүүгө 

тарбиялоо. 

 

Сабактын жабдылышы: Улуу дастандардын аталыштары жазылган 

баракчалар, С. Орозбаковдун портрети, атактуу манасчылардын портреттери, 

сүрөттөрү, фортепиано, DVD-борбору, видео, аудио жазылмалар, ноталык 

адабияттар, көрсөтмө куралдар. 

 

Музыкалык материал: 1. «Манас» эпосунан үзүндү – уктуруу;  

2. «Манас» эпосунан үзүндү – үйрөтүү. 

 

Сабакты уюштуруу: Окуучулар класска киргенче «Манас» музыкасы 

жаңырып турат. («Манас» операсынын увертюрасы.) Жагымдуу маанай жана 

чөйрө түзүү. 

 

Сабактын жүрүшү 

 

Окуучулардын билимдерин өткөн сабак боюнча актуалдаштыруу: Кластер 

түзүү. 

 

Негизги сөздөр: 1. Улуу эпостор; 2. Улуу манасчылар. 

(Окуучулар эки топко бөлүнүп иштешет. Бири-биринин тапшырмаларын 

толуктаганга да мүмкүндүк берүү керек. Мугалим кошумчалап, тактап, 

балдардын билимин баалайт). 

 

М.: Балдар, биз бүгүн улуу манасчы Сагымбай Орозбаков менен таанышабыз. 

 

Уктуруу: «Манас» эпосунан үзүндү (Балдар менен талкуулоо, манасчынын 

аткаруучулук чеберчилиги, сюжеттин маңызы, көркөм сүрөттөлүшү.) 

М.: Балдар, биз «Манас» эпосунан С. Орозбаковдун вариантында үзүндү 

уктук. 

Мугалимдин маалыматы: Улуу манасчы – Сагымбай Орозбак уулу. Ал «түш» 

көрүп жана манасчы Тыныбектен үйрөнүп «Манас» айта баштаган. Сагымбай 



Орозбаковдун манасчылык өнөрүн Токтогул Сатылганов, Молдобасан 

Мусулманкулов жана Чыңгыз Айтматовдор эң жогору баалашкан. 

Сагымбайдын «Манасынын» өзгөчөлүгү анын өз мезгилиндеги улуу 

манасчылардын дээрлик бардыгын угуп-көрүп, алардан сабак алып, улуу 

манасчылардан алгандарын өзүнүн чыгармачылык шыгы менен кайрадан 

иштеп чыгып, байыркы элдик поэзиянын мыкты үлгүлөрүн бизге жеткире 

алгандыгында. Сагымбайдын «Манасынын» дагы бир баалуулугу – кыргыз 

элинин өткөндөгү көз караштарын, түшүнүктөрүн, үрп-адатын, турмуш 

абалын илиздөөдө эң бай материал таба ала тургандыгында экендигин 

белгилүү «Манас» изилдөөчү Самар Мусаев белгилейт. Ошондой эле анын 

манасчылык өнөрүнө таң калып казак ырчылар «олуя ырчы» деп аташкан. 

Кыргыз элинде Сагымбай Орозбаковдун айтуусунда «Манас» эпосунун 

өзүнчө бир варианты сакталуу, аны «Манас» жыйноочулар жазып алышкан. 

 

Ырдоого даярдоо: Ырдоо көнүгүүлөрүн жасоо, дем алууну туура пайдалануу. 

Ырдын тональностунда үч үндүк жана гамма ырдоо. 

 

Үйрөтүү: «Манас» эпосунан үзүндү. (Үзүндүнү үйрөтүүдө мугалим текстти 

окуучулар менен талдап, түшүндүрмө берип өтөт. Сап-сап менен иштеп, 1 же 

2 куплетти хордук аткарууга жетишкенге болот). 

 

Сабакты жыйынтыктоо: Суроо-жооп иретинде: 

1. Улуу манасчынын таланты кантип байкалган? 

2. Эл арасында Сагымбай кандай сүрөттөлгөн? 

3. Улуу жазуучу Ч. Айтматов ал жөнүндө эмне деп айткан? 

 

Үйгө тапшырма: (Календардык планда берилди.) 

 

Музыкалык коштошуу. «Манас» эпосунан үзүндү угулуп турат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 5 класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

3-сабак 

 

Сабактын темасы: Залкар манасчы – Саякбай Каралаев 

Сабактын максаты: 

- улуу манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө кеңири маалымат берүү; 

- окуучуларды «Манас» эпосун аткара билүүсүнө шарт түзүү; 

- элдик улуу дастандарга кызыгуусун калыптандыруу; 

 

- улуу дастандар кыргыз элинин руханий баалуу мурасын баалоого тарбиялоо; 

 

- эпостун сюжетин сезимдик кабыл алууну тереңдетүү. 

 

Сабактын жабдылышы: улуу дастандардын аталыштары жазылган 

баракчалар, С. Каралаевдин портрети, фортепиано, DVD-борбору, видео, 

аудио жазылмалар, ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар. 

 

Музыкалык материал: 1. «Манас» эпосунан үзүндү – уктуруу;  

2. «Манас» эпосунан үзүндү – ырдоо. 

 

Сабакты уюштуруу: Окуучулар класска «Манас» музыкасынын 

коштоосунда киришет. Мугалим окуучулардын орун алышына көзөмөл 

кылып, жагымдуу маанай түзөт. 

 

Сабактын жүрүшү 

 

Өтүлгөн темаларды кайталоо: Блиц-суроо. (Суроого тез, так жооп берүү.) 

 

Суроолор: 

1. «Манас» эпосу кандай бөлүктөрдөн турат? 

2. Эпосто кандай жанрлар камтылган? 

3. «Манас» эпосунда аялдардын образы кандай ачылган? 

4. Кандай улуу дастанчылар бар? 

5. «Манас» айтуу эмне үчүн жалгыз актёрдун театры деп аталып калган? 

6. Сагымбай улуу манасчынын таланты кантип байкалган? 

7. Улуу жазуучу Ч. Айтматов С. Орозбаков жөнүндө эмне деп айткан? 

 

(Активдүү катышып, суроолорго так жооп берген окуучулардын билимин 

баалоо.) 

 



М.: Балдар, биз бүгүн дагы бир улуу манасчы Саякбай Каралаев менен 

таанышабыз. Силер мурун уктуңар беле бул манасчы жөнүндө. 

Б.: Ооба, жок...... 

 

Мугалимдин маалыматы: Саякбай Каралаев – XX кылымдагы улуу 

манасчы, Кыргыз ССРинин эл артисти. Саякбай Каралаев 1894-жылы Ысык-

Көлдүн Тоң районунун Ак-Өлөң айылында туулган. Талантынын ойгонушуна 

чоң энеси Дакиш түрткү болгон. Ал элдик оозеки чыгармачылыкты жакшы 

билген. Саякбай «Манастын» кара сөз түрүндө баяндалган сюжетин да ошол 

чоң энесинен уккан. Манасчы өзүнүн айтуучулук талантынын ачылышын түш 

көрүү менен байланыштырган. 

 

М.: Балдар, китепти ачып, Саякбайдын түшүн окуп чыгалы, ар бириңер өз 

алдыңарча окугула. (Окуучулар өз алдыларынча бири-бири менен 

талкуулашат.) 

 

М.: Кызык бекен. Келгиле Саякбай Каралаевдин аткаруусунда «Манас» 

эпосунан үзүндү угалы. (Уктурулгандан кийин окуучулардын оюн угуу, 

алардын өз ара талкуулоосу.) 

 

Мугалимдин маалыматы: Ал «Манасты» эл алдында 1925-жылдан тартып айта 

баштаган, 1935–54-жылдары филармонияда артист болуп иштеп, негизги 

репертуарын «Манас» айтуу түзгөн. Анын айтуусунда «Манасты» көп жылдар 

бою элден жыйноого катышып, зор эмгек сиңирген. Ыбырайым Абдыракман 

уулу кагаз бетине түшүргөн. Саякбайдын варианты «Манастын» эң 

көлөмдүүсү болуп саналат. Саякбайдын варианты «Манастын» үч бөлүгүн 

толук камтыйт. Анын вариантында башка варианттарда жолукпаган мотивдер, 

кейипкерлер, алардын иш-аракетин, мүнөзүн, кимдигин сүрөттөгөн сюжеттүү 

окуяларга бай. Ал каармандарды сүрөттөөдө минген атына, кийген кийимине, 

урунган курал-жарагына, ата-теги, эли-жерине кеңири токтолот. 

 

М.: Балдар, китепти ачып «Көңүл бур!» деген бөлүктү бир сыйра ар ким өз 

алдынча окуп чыккыла. (Окуучулар менен талкуулоо, окуучулардын ойлорун 

толук айтууга мүмкүндүк берүү зарыл.) 

 

Ырдоого даярдоо: Ырдоо көнүгүүлөрүн жасоо, дем алууну туура пайдалануу. 

Ырдын тональностунда үч үндүк жана гамма ырдоо. 

 

Кайталоо: «Манас» эпосунан үзүндү. 

 

Сабакты жыйынтыктоо: Окуучулар алдын-ала даярдалган таблица 

менен дептерлеринде иштешет. Эгер окуучулар жетишпесе үйдөн толуктап 

жазып келишет. 

 

 



Билем Билдим Билгим келет 

 

   

 

Мугалим сабакка активдүү катышкан окуучулардын билимин баалап, 

күндөлүктөрүнө баа коюп берип, үйгө тапшырма берет. 

 

Үйгө тапшырма: (Календардык планда берилди.) 

 

Музыкалык коштошуу. Окуучулар класстан чыгуусу да «Манас» эпо- 

сунун коштоосунда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 5 класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

4-сабак 

 

Сабактын темасы: Кенже дастандар жана аны айтуучулар. 

 

Сабактын максаты: 

- кенже дастандардын жаралыш тарыхы жана бөлүктөрү менен тааныштыруу; 

- кенже дастанчылар менен тааныштыруу; 

- кенже дастандар аркылуу эли-жерин сүйүүгө, жашоо, чынчылдыкка, 

камкордукка тарбиялоо; 

 

Сабактын жабдылышы: Кенже дастандардын жана дастанчылардын аттары 

жазылган баракчалар, сүрөттөрү, фортепиано, DVD-борбору, видео, аудио 

жазылмалар, ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар. 

 

Музыкалык материал: 1. Кенже дастан «Саринжи Бөкөй» – уктуруу; 

2. «Жоокердин издери», А. Чикеевдики – кайталоо;  

3. «Сулуу май» Э. Мааданбековдуку – үйрөтүү. 

 

Сабакты уюштуруу: Окуучулар класска киргенче комуздун коштоосунда 

дастандар жаңырып турат. Журнал толтуруу. Окуучулардын ыңгайлуу орун 

алганына көзөмөл кылуу, жагымдуу чөйрө түзүү. 

 

Сабактын жүрүшү 

 

Окуучулар менен буга чейинки өтүлгөн улуу дастандар жана дастанчылар 

темасы боюнча мээ чабуулу ыкмасы менен билимдерин актуалдыштыруу. 

Эгер каалоочу окуучулар болсо кыска «Манас» айттыруу. 

 

М.: Балдар, силер бул биз өткөн улуу дастандары жана улуу дастанчыларды 

дайыма билип жүргүлө, мындан ары да толуктап окугула. Биз бүгүн кыргыз 

элинин кенже дастандары жана аларды аткарган дастанчылар менен 

таанышабыз. Силер кандай кенже дастан-эпосторду билесиңер? 

О.: «Эр Төштүк», «Эр, Табылды», «Кожожаш»... Мугалим окуучулар өздөрү 

эстеп айтканга мүмкүнчүлүк берүүсү зарыл, себеби алар дастандарды андан 

ары да эстеп калганга өбөлгө болот) 

 

М.: Азаматсыңар, ооба, мына бир нече кенже дастан – эпосторду билет 

экенсиңер. А эмне үчүн кенже дастандар деп аталып калган. «Дастан» деген 

эмне эле эстеп көрөлүчү? 



О.: (жооп беришет, бири-бирин толукташат). 

 

М.: Туура балдар, кенже дастандар да элдин турмушун чагылдырып, 

мазмундук маңызына жараша бир нече бөлүктөргө бөлүнөт. 

 

Мугалимдин маалыматы: Элдик «кенже» эпосторду жанрдык формаларына 

карата үч түргө бөлүүгө болот: биринчиси – баатырдык эпостор, экинчиси – 

турмуштук маани-мазмундагы эпостор, үчүнчүсү – лирикалык эпос-

дастандар. Кенже эпостордун ичинен баатырдык дастандар басымдуу орунду 

ээлейт. Мисалы, «Эр Төштүк», «Эр Табылды», «Курманбек», «Жаныш-

Байыш», «Эр Солтоной», «Жаңыл Мырза», «Эр Эшим», «Тайлак Баатыр». 

Аталган эпос-дастандар кыргыз элинин тарыхында оозеки ыр түрдө айтылып 

келген. Турмуштук-социалдык эпостордо эл турмушун – эркин сүйүүгө 

умтулуусу, эски салтка каршы күрөшү, бийлик талашуулары, ар түрдүү 

кырдаалдардагы жашоо-тиричиликке байланышкан окуялары сүрөттөлөт. 

Турмуштук кенже дастандар «Саринжи Бөкөй», «Кедейкан», «Кожожаш», 

«Олжобай менен Кишимжан» ж. б. Кенже дастандардын айтуучулары: 

Токтогул, Мусулманкул, Калык, Сарыкунан Калык Акиев, Ашыраалы 

Айталиев, Роза Аманова, Өмүрзак Кайыпов ж. б. 

 

Уктуруу: Кенже дастан «Саринжи Бөкөй» (үзүндү). 

(Чыгарма уктурулгандан кийин окуучулар менен талкуулоо, аңгемелешүү 

өткөрүү.) 

Ырдоого даярдоо: Ырдоо көнүгүүлөрүн жасоо, дем алууну туура 

пайдалануу. Ырдын тональностунда үч үндүк жана гамма ырдоо. 

 

Үйрөтүү: Э. Мааданбековдун «Сулуу май». (Мугалим ырдын тексти менен 

окуучулар менен бирдикте талдоо жүргүзүп, авторлор боюнча маалымат 

берип өтөт. Андан соң ырды сап-сап менен окуучуларга үйрөтүп, катаркатар 

менен кайталап ырдатып, акырында класс менен биринчи куплетти хордук 

аткарууга жетишүүсү зарыл. Убакыт жетсе «Манас» эпосунан үзүндүнү да 

окуучулар менен бир ирет кайталоо.) 

 

Сабакты жыйынтыктоо: «Ойлон, түгөй менен иште, ой бөлүш». 

Иштөө тартиби: Биринчи ар бир окуучу өз алдынча бүгүнкү өтүлгөн тема 

боюнча талдап, ойлонот. Экинчи окуучу жанындагы окуучу менен талкуулайт, 

ой бөлүшөт. Үчүнчү жалпы класс менен талкуулоо. 

 

Төмөнкү суроолордун негизинде: 

1. Кенже дастандар улуу дастандардан эмнеси менен айырмаланат? 

2. Дастандарда эмнелер чагылдырылган? 

3. Кенже дастандар мазмундук маанисине жараша кандай түрлөргө бөлүнөт? 

Атап өткүлө. 

4. Мага абдан жакты... (Окуучулардын сабакты жыйынтыктоо боюнча ишинен 

кийин, мугалим толуктоо, тактоолорду киргизип, сабакты жыйынтыктайт. 



Сабакка активдүү катышкан окуучулардын билимин баалап, үйгө тапшырма 

берет.) 

Үйгө тапшырма: (Календардык планда берилди). 

Музыкалык коштошуу. (Мугалимдин тандоосу менен же окуучулар чы- 

гып кеткенче сабакта уктурулган дастанды коюп койсо болот.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 5 класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

5-сабак 

 

Сабактын темасы: К. Акиев – төкмө акын, дастанчы 

 

Сабактын максаты: 

- К. Акиевдин өмүрү, чыгармачылык жолу менен тааныштыруу; 

- К. Акиевдин дастанчылык өнөрүн ачып берүү; 

- уктурулган жана үйрөтүлгөн дастан аркылуу чыгармачылык 

активдүүлүктөрүн өстүрүү, кызыгууларын ойготуу; 

- «Курманбек» дастаны аркылуу эли-жерин сүйүүгө, сактоого, достукка бек 

болууга тарбиялоо. 

 

Сабактын жабдылышы: кенже дастандардын жана К. Акиевдин аттары 

жазылган баракчалар, К. Акиевдин портрети, фортепиано, DVD-борбору, 

видео, аудио жазылмалар, ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар. 

 

Музыкалык материал: 1. «Курманбек» дастанынан үзүндү – уктуруу; 

2. «Курманбек» дастанынан үзүндү – үйрөтүү;  

3. Э. Мааданбековдун «Сулуу май» ырын – кайталоо. 

 

Сабакты уюштуруу: Окуучулар класска киргенче дастан жаңырып турат. 

 

Журнал толтуруу, тактоо. Окуучулар орун алып жайгашкан соң, мугалим жа- 

гымдуу чөйрө жана маанай түзөт. 

 

Сабактын жүрүшү 

 

М.: Балдар, биз бүгүн кенже дастандарын аткаруучусу Калык Акиевдин 

өмүрү, чыгармачылыгы менен таанышабыз. Силер бул акындын ырларынан 

окудуңар беле? 

Б.: Ооба, жок... (ар кандай жооптор болот). 

 

Мугалимдин маалыматы: Калык Акиев төкмө акын жана көрүнүктүү 

дастанчылардын бири. Ал акын катары 14 жашынан оозго алынган, устаты 

Токтогул, айтышка чебер акын болгон. Ал Жеңижок, Калмырза, Токтогул, 

Эшманбет, Коргол, Жамбыл, Кенен, Үмбеталы, Айдаралы, Балкы кыз, 

Осмонкул жана башкалар менен айтышкан. К. Акиевдин Эшманбет, 

Айдаралы, Токтогул, Осмонкул менен болгон айтыштары классикалык 

айтыштар деп эсептелип келет. «Жыгачтар менен сырдашуу» деген диалог 



түрүндө жазылган чыгармасында адам менен жаныбарлардын табияттагы өз 

ара мамилесинин трагедиялуу жагдайын чагылдырган. Анын музыкалык 

табити күчтүү чоң комузчу да болгон. Ал элдик күүлөрдөн тарта Ниязалы, 

Айдаралы, Токтогул, Карамолдо, Атай жана башкалардын күүлөрүн аткарган. 

«Акишим», «Татына», «Күкүшкө» аттуу обондору бар.  

К. Акиев «Курманбек», «Жаныш, Байыш» жана «Кедейкан» эпосторун, «Ак 

Мөөр» дастанын драмалык сценадай ар учурду ар башка обонго салып 

айырмалап аткарган. Ал «Жаныш, Байышты» – төрт, «Курманбекти» үч обон 

менен ырдаган. 

 

М.: Биз бүгүн Калык Акиевдин аткаруусунда «Курманбек» дастаны менен 

таанышабыз. Көңүл коюп угуп тургула. 

 

Уктуруу: «Курманбек» дастанынан үзүндү. (Дастандан үзүндү уктурулган соң 

окуучулар менен талкуу. Чыгарманын мазмундук мааниси, аткаруучунун 

аткаруучулук чеберчилиги, музыкалык көркөм каражаттардын колдонулушу 

жана башкалар боюнча.) 

 

М.: Балдар, мына биз дастандын сюжетин билип, угуп алдык, эми биз бүгүн 

сабакта бул дастандан үзүндү да үйрөнөбүз. Ырдоо эрежелерин сактап, туура, 

түз отургула. 

 

Ырдоого даярдоо: Ырдоо көнүгүүлөрүн жасоо, дем алууну туура пайдалануу. 

Ырдын тональностунда үч үндүк жана гамма ырдоо. 

 

Үйрөтүү: «Курманбек» дастанынан үзүндү. (Мугалим үзүндүнүн текстин 

окуучулар менен талдап, түшүндүрүп берет, ырдоо ыкмаларын, колдонулган 

көркөм каражаттарды тааныштырып өтөт. Өзү бир ирет аткарып берип, андан 

соң окуучулар менен сап-сап-сап-сапка бөлүп иштейт. Окуучулар обонду 

эстеп калуусу үчүн бир нече ирет кайталап ырдатуу зарыл.) 

 

Сабакты жыйынтыктоо: 

М.: Балдар, биз өткөн сабакта кандай тема өттүк эле? 

О.: Кенже дастандар жана аларды аткарган дастанчылар. 

М.: Ооба, туура балдар. Эми ошол кенже дастандар боюнча кайталап 

көрөлүчү. Эмнелерди билдиңер? 

 

Кайталоо төмөнкү суроолордун негизинде жүргүзүлөт: 

1. Кенже дастандар маанисине жараша кандай бөлүктөргө бөлүнөт? 

2. Кандай баатырдык кенже дастандар бар? 

3. Турмуштук кенже дастандарда эмне жөнүндө баяндалат? 

4. Кандай лирикалык дастандар бар, сюжеттери эмне жөнүндө? 

 



5. Кенже дастандарчылар кимдер? (Окуучулар менен кайталангандан кийин 

болгондон кийин, мугалим бүгүнкү сабакты бышыктоо жана жыйынтыктоо 

үчүн өзү окуучуларга суроолорду берет.) 

 

Суроолор: 1. К. Акиев кандай таланттардын ээси? 

2. К. Акиев ким деген күчтүү төкмө акындар менен айтышкан? 

3. К. Акиев дастандарды кандай өзгөчөлүк менен аткарган? 

4. К. Акиевдин вариантында «Курманбек» дастанынын сюжети кандай? 

(Мугалим окуучулардын жоопторун угуп, толуктап, активдүү катышкан 

окуучулардын билимин баалап, үйгө тапшырма берүү менен сабакты аяктайт). 

 

Үйгө тапшырма: (Календардык планда берилди.) 

 

Музыкалык коштошуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 5 класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

6-сабак 

 

Сабактын темасы: А. Айталиев – төкмө акын жана дастанчы 

 

Сабактын максаты: 

- А. Айталиевдин дастан айтуучулук чыгармачылыгы менен тааныштыруу; 

- «Карагул ботом» дастанынын сюжеттик мазмуну менен тааныштырып, 

музыкалык көркөм каражаттарын ачып берүү; 

- дастан аркылуу кыргыз элинин мурунку жашоо-шарты менен таанышты- 

рып, тарбиялоо; 

- окуучулардын элдик музыкалык маданиятка кызыгуусун калыптандыруу. 

 

Сабактын жабдылышы: кенже дастандардын жана аттары жазылган 

баракчалар, А. Айталиевдин портрети, фортепиано, DVD-борбору, видео, 

аудио жазылмалар, ноталык адабияттар, көрсөтмө куралдар. 

 

Музыкалык материал: 1. «Карагул ботом» дастанынан үзүндү – уктуруу; 

2. Курманбек» дастанынан үзүндү – толук үйрөтүү;  

3. «Сулуу май» Э. Мааданбековдуку – кайталоо; 4. «Манас» эпосунан үзүндү 

кайталоо. 

 

Сабакты уюштуруу: жагымдуу чөйрө жана маанай түзүү. 

 

Сабактын жүрүшү 

 

Мээ чабуулу ыкмасы менен өтүлгөн сабакты кайталоо. Окуучуларды активдүү 

катышууга, алардын ой жүгүртүп жооп берүүсүнө шарт түзүү. 

 

М.: Азаматсыңар, балдар, биз бүгүн дагы бир дастанчы менен таанышабыз, 

силер аны эстеп көргүлөчү. Анын аты Ашыраалы Айталиев. Биз качан, кайдан 

тааныштык эле бул дастанчы менен? 

 

О.: Бул төкмө акын, өткөнбүз. (Ар түрдүү жооптор болот.) 

 

М.: Ооба балдар, төкмө акын, биз бүгүн Ашыраалы Айталиевдин дастанчылык 

өнөрү менен таанышабыз. Китепти ачып, ар ким өз алдынча «Карагул ботом» 

дастанын сюжетин окуп чыккыла. 

 

Уктуруу: «Карагул ботом» дастанынан үзүндү, А. Айталиевдин аткаруусунда. 



 

М.: Бул чыгармада өзүнүн баласын өзү атып алган трагедиялуу, кайгылуу окуя 

чагылдырылган. Дастанда кыргыз эли башынан өткөргөн оор учурдагы 

мергенчинин жашоосу берилет. Силер мүмкүнчүлүк таап, дастанды толук 

окуп жана музыкалык аткаруусун да толук угуп койгула. 

 

Ырдоого даярдоо: Ырдоо көнүгүүлөрүн жасоо, дем алууну туура пайдалануу. 

Ырдын тональностунда үч үндүк жана гамма ырдоо. 

 

Ырларды ырдоо: 

1. «Курманбек» дастанынан үзүндү – толук үйрөтүү; 

2. Э. Мааданбековдун «Сулуу май» – кайталоо; 

 

3. «Манас» эпосунан үзүндү – кайталоо. (Ырларды ырдатууда окуучулардын 

өз каалоосу боюнча жеке, дуэт, трио, квартет, квинтет жана ошондой эле 

катарлар менен ырдатса болот. Угуу аркылуу кабыл алуу да окуучулардын 

сезимдик кабыл алуусуна, эстеп калуусуна шарт түзөт). 

 

Окуучулардын билимин баалоо, үйгө тапшырма берүү. 

 

Сабакты жыйынтыктоо: 

М.: Балдар, биз чейрекке берилген темаларды толук өтүп бүттүк, силер 

чейрек ичинде алган билимиңерди төмөнкү ыкмаларды пайдаланып текшерип, 

баалап жазып келгиле. 

Эркин тандап алуу. Эгер билбеген суроолор болсо аны да өзүнчө белгилеп 

койгула. 

Үйгө тапшырма: 1. Кластер түзүү; 2. Суроолорго жооп жаз; 3. Таблицаны 

толтур. 

 

Билем Билдим Билгим келет 

 

   

 

4. Синквейн түзүү. 

Синквейн – жазуунун эрежеси: 

1-сап – синквейндин ээси, башкы тема, аталышы; 

2-сап – негизги ойду берген сын атооч; 

3-сап – теманын негизинде кыймылды көрсөткөн үч этиш; 

4-сап – негизги маанини берген сап-сап; 

5-сап – теманы аныктаган жыйынтык. 

 

Музыкалык коштошуу. 

 

 

 



Музыка 5 класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

7- сабак 

 

Сабактын темасы: Чейректин материалдарын кайталоо 

 

Сабактын максаты: 

- чейректе уктурулган чыгармалар боюнча викторина уюштуруу; 

- чейректе үйрөтүлгөн ырларды соло, дуэт, трио же хор менен ырдап берүү; 

- суроолор аркылуу теориялык материалдарга кайталоо жүргүзүү. 

 

Сабактын жабдылышы: Улуу дастандар жана кенже дастандардын аттары 

жазылган баракчалар, дастанчылардын портреттери, иллюстрациялар, 

фортепиано, аккордеон, DVD-борбору, видео, аудио жазылмалар, ноталык 

адабияттар, көрсөтмө куралдар. 

 

Сабактын тиби: билгичтиктерди, көндүмдөрдү текшерүү, кайталоо, баалоо 

сабагы. 

 

Сабактын жүрүшү 

 

Ырларды мугалим сабак-концерт катары хордук аткаруу, дуэт, трио, квартет, 

квинтет ырдатса болот. 

 

М.: Балдар, мына окуу жылы да аяктап баратат, биз бүгүн жыл ичинде угуп, 

таанышкан чыгармаларыбызды эстеп, музыкалык табышмак оюнун ойнойбуз. 

Ал үчүн ар бириң көңүл коюп угуп, өз алдыңарча иштешиңер керек. 

 

(Оюндун башталышында мугалим окуучуларды баракка аты-жөнүн жазып, ар 

бир уктурулган чыгарманы номер коюп белгилөөсүн эскертет. Ар бир чыгарма 

татаалдыгына жараша жарым мүнөттөн бир мүнөткө чейин коюлса болот. 

Баракчаларды мугалим чогултуп алып, текшерип, баалап чыгат.) 

Музыкалык табышмактын тизмеги: 

 

Уктуруу: 1. К. Орозовдун «Камбаркан» күүсү;  

2. Токтогул Сатылганов «Чоң кербез» күүсү;  

3. Нурак Абдрахмановдун «Улуу тоолор» күүсү; 

4. М. Күрөңкөевдин «Кер өзөн»;  

5. «Бурулчанын селкинчек» күүсү;  

6. А. Байбатыровдун «Тагылдыр тоо» күүсү;  

7. «Койчулардын коңур күү» (үйлөмө аспаптар), музыкасы Э. Жумабаевдики;  



8. «Манас» эпосунан үзүндү; 

9. «Олжобай менен Кишимжан» дастанынан үзүндү;  

10. «Курманбек» дастанынан үзүндү;  

11. «Карагул ботом» дастанынан үзүндү;  

12. «Комуз менен чоорчу», музыкасы Б. Глуховдуку;  

13. «Шырылдаң» элдики;  

14. «Оп, майда» элдики;  

15. «Беш ыргай» музыкасы А. Темировдуку;  

16. «Жаштарга» музыкасы А. Огонбаевдики;  

17. Боогачы «Үкөй» ыры. 

 

Сабакты жыйынтыктоо: 

М.: Балдар, кийинки сабак бизде сабак-концерт, силер жыл ичинде өтүлгөн 

бардык ырларды кайталап келгиле. 

 

Музыкалык коштошуу. Уктурулган чыгарманын бирөөнү коюп коюу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 5 класс          IV чейрек 

К.Бобулов атындагы № 88 жалпы билим берүүчү орто мектеп 

Музыка сабагынын мугалими: Турпанова Айдан Асыранбековна 

 

8-сабак 

 

Жылдык жыйынтыктоочу сабак-концерт 

 

Сабактын максаты: 

- жыл ичинде өтүлгөн темаларды бышыктоо жана концерт сабагын өтүү. 

- жыл ичинде алган билимдерди баалоо, бышыктоо; 

 

Сабактын жабдылышы: фортепиано, аккордеон, DVD-борбору, 

комузчулардын, обончулардын, төкмө акындардын портреттери, кыргыз 

элдик музыкалык аспаптарынын сүрөттөрү, видео, аудио жазылмалар, 

ноталык адабияттар. 

 

Сабактын тиби: концерт сабак. 

Сабакты уюштуруу: музыканын коштоосунда класска кирүү. Музыкалык 

саламдашуу. Жагымдуу чөйрө жана маанай түзүү. 

 

Сабактын жүрүшү 

 

Окуучуларды ырдоого үндөрүн даярдоо үчүн, ырдоо көнүгүүлөрдү 

мугалимдин жардамы менен аткаруу. 

 

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

билимибизди, өздөштүргөн чыгармаларыбызды жыйынтыктап сабак 

концертибизди баштайлы. Концертте жыл ичинде үйрөнгөн чыгармаларды 

кайталайбыз,эске салабыз! 

 

Концерттин программасы: 

1. «Комузчу» элдик ыр; 

2. «Кыргыз жери» музыкасы А. Жайнаковдуку, сөзү Т. Байзаковдуку; 

3. «Аталар», музыкасы К. Осмоновдуку, сөзү И. Исаковдуку; 

4.»Шырылдаң» элдик ыр; 

5. «Бекбекей» элдик ыр; 

6. «Фестиваль ыры», музыкасы Ж. Шералиевдики, сөзү Ж. Садыковдуку; 

7. «Нооруз майрамы», музыкасы, сөзү Ч. Сатаевдики; 

8. «Гагариндей болобуз», музыкасы, сөзү Б. Артыковдуку; 

9. «Манас» эпосунан үзүндү; 

10. «Курманбек» дастанынан үзүндү; 

11. «Сулуу май», музыкасы Э. Мааданбековдуку, сөзү И. Исаковдуку. 



 

(Ырларды жеке, дуэт, трио, квартет, квинтет жана хордук аткарууда 

ырдатышса болот. Айрым бир ырларды ырдатпай эле, окуучулардын 

өздөрүнүн жакшы көргөн ырларын ырдатса да болот. «Фестиваль ырын» же 

«Кыргыз жери» ырын жыйынтыктоочу номер кылып, сабакты шаңдуу 

маанайда бүтүрүү.) 

 

М.: Азаматсыңар, балдар! Ырлардын баарын эң жакшы аткардыңар. 

Каникулуңар ыр коштоп, жакшы маанайда көңүлдүү өтсүн! 


