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Башталгыч класстарда кыргыз тилинен жат жазуу жумуштарын 

жүргүзүүнүн технологияларын өркүндөтүү 

 

Башталгыч класстарынын мугалимдери үчүн методикалык колдонмо – 

Б:, 2010 –  39 б. 

 

 Колдонмодо кыргыз башталгыч класстарында эне тилинен жазылуучу 

жатжазуу ишинин түрлөрү, типтери, дидактикалык көлөмү, баалоо чен-

өлчөмдөрү, кетирилүүчү каталар, алардын типтери, жаздыруу ыкмалары 

жана жазуу жумуштарына коюлуучу гигиеналык талаптар тууралуу сөз 

болот. Айрыкча, жат жазуу учурундагы жазуу ылдамдыгы, дидактикалык 

тыным жана жазуу маданияты туурасындагы нукуралуу ойлор жатжазуу 

ишин жүргүзүүнүн технологияларын өнүктүрүүгө салым кошору шексиз. 

 

Алгы сөз 

 

 Адамдын билимдүүлүгү - анын маданияттуулугунун бир белгиси деп 

эсептелген болсо, анын сабаттуулугу - билимдүүлүгүнө эшик ачкан алгачкы 

кадам. А адам сабаттуу жана билимдүү гана болбостон, рухий дүйнөсү бай, 

ички маданияты кең болушу үчүн кам көрүү башталгыч мектептен баштап 

эле окутуу-тарбиялоонун эң негизги факторлорунан болуп саналат. Буга 

кошумча мектепте баланын окуу ишкердүүлүгүн калыптандыруу, өстүрүү эң 

эле маанилүү иш аракет экени талашсыз. Окуу ишкердүүлүгү адегенде 

баланын эне тилиндеги кеп ишкердүүлүгүнүн түптөлүшү, калыптанышы 

жана андан ары жетилүүсүнүн деңгээли менен өлчөнмөкчү.  

 Баланын окуу жана кеп ишкердүүлүгүн баалоо – көп жактуу проңесс 

экендиги маалым. Мында ал - баланын инсандык жетилүүсүнүн күзгүсү, 

ошондой эле, мугалимдин да интеллектуалдык, кесиптик жана методикалык 

аброюнун деңгээлин туюнтуучу татаал педагогикалык, этикалык 

(философиялык) чен-өлчөмдөрдүн өзгөчө бир көрүнүшү болуп калат. 

 Баланын билимин баалоо үстүртөн, формалдуу болбошу керек. 

Антпесе, ал баланын билим жана инсандык сапаттарынын туура өнүгүүсүнө 

тескери таасир этери бышык. Ошол үчүн, баланын билимдүүлүгүн жана 

сабаттуулугун туура баалоо - мугалимдин негизги жана артыкча 

милдеттеринин бири катары бааланмакчы. Мындай талаптарды ишке ашыруу 

менен окуучунун билимин, билгичтигин, машыккандыктарын туура баалоо, 

баланын объективдүүлүгү, биринчи кезекте, окуучунун окууга болгон 

кызыгуусун арттырат, аларды ар кандай маселелерге объективдүү мамиле 

кылууга үйрөтөт, балада өзүн-өзү аңдап көрө билүүсүн калыптандырууга 



жардам берет. (Кыргыз тили жана адабиятынын программасы, “Мектеп”, 

1987, 152-б.). 

 Учурда коомдук турмушубузда түп-тамырынан тарта өзгөрүүлөр 

жүрүп жатат. Анын ичинде, билим менен тарбияга, нравалык-эстетикалык 

баалуулуктарга болгон баа да өзгөрдү. Мунун баары педагогика, психология 

илиминде, баланын билими менен тарбиясына баа берүүнүн критерийлерин 

да кайра карап чыгуу, өркүндөтүү маселелерин алдыга коюуда. 

 Анын үстүнө, жаш адамга, анын билимине жана нравалык сапатына 

болгон талап да өзгөрдү. Өлкөбүзгө билимдүү да, нравалык да жактан 

жеткиликтүү, маданияттуу адам мурун болуп көрбөгөндөй керек болууда. 

 Суроо туулат: өлкө билимдүү адамдары менен бааланабы, же 

нравалык-этикалык жактан жеткилең адамдары менен бааланабы? Же өлкө 

ушул эки түшүнүктү өзүнө синтездеген, ар тарабынан өнүккөн атуулдары 

менен сыймыктанабы? 

 Кийинкиси жөндүү экендиги ырас. Андыктан, адам бир жактуу 

сапаттары менен гана баалануусу жетишсиз экен. Ошондуктан, мектепте 

мугалим баланы баалоодо анын жеке өзгөчөлүгүнө, жөндөм-шыгына, 

мүнөзүнө, адеп-ыйманына карап, жүрүм-турумуна биринчи кезекте көңүл 

бөлүүсү да жөндүү көрүнүш. Андай баланы тарбиялоо, өстүрүү жеңил иш 

эмес экендиги практикада белгилүү. Бирок баланын билим сапатын баалоодо 

анын окуу ишкердүүлүгү гана көңүлгө алынмакчы. Ошондуктан, балага баа 

берүүдөн мурда, ага билим берүү менен тарбияны бирдиктүү талаптын 

деңгээлинде жүргүзүүбүз гана ошол ишкер аракетибиздин натыйжасы 

катары өзүбүзгө өзүбүз баа бергенибиз акыйкаттуурак. 
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