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Китепте окуу орус, өзбек жана тажик  тилинде жүргүзүлгөн 

мектептерде кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун илимий негиздери 

жана методикалык маселелери, анын ичинде, окуу-нормативдик багыттагы 

материалдар менен бирге, кыргыз тилинен окуучулар ээ болуучу теориялык 

жана практикалык компетенңиялар, аны текшерүү принңиптери, методдору, 

шарттары, каражаттары, окутуунун коммуникативдүүлүгү, коммуникативдик 

минимум, лексикалык-грамматикалык жана фонетикалык материалдар менен 

иштөө, текстти өздөштүрүү жумуштары, сүрөт аркылуу кеп өстүрүү, 

ошондой эле тил жатыктырууга машыктыруучу көнүгүүлөр системасы ж.б. 

орун алган. Ошондой эле, кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун 

конңепңиясы жана мамлекеттик стандарты тиркеме катары киргизилди. 

 Китеп  мектеп мугалимдерине, методисттерге, изденүүчүлөргө, 

аспиранттарга жана кыргыз тилин  экинчи тил катары окутуу маселелерине 

кызыккан окурмандарга арналат.  

 

АСЫЛ МУГАЛИМ,   

КУЛАГЫҢЫЗГА КҮМҮШ СЫРГА! 

 

Саламатсызбы, асыл Мугалим! 

Сиз өтө жооптуу милдетти аркалап отурасыз. Анткени 

республикабызда жашап жаткан башка улуттун балдарына кыргыз тилин 

үйрөтүүгө кириштиңиз. Ошону менен бирге, кыргыздын жан дүйнөсү, 

салт-санаасы, майрамдары, жалпы эле кыргыз маданияты менен 

тааныштырасыз. Ал үчүн ири алдыда өзүңүз кесиптик билимиңиз терең, 

методикалык чеберчилигиңиз мыкты, кыргыздын жан дүйнөсүн жакшы 

билген улутман инсан болушуңуз керек. 

Анан да, мына буларга өзгөчө көңүл бурушуңуз зарыл:  

– кесиптик билимиңизди, усулдук чеберчилигиңизди күн сайын 

арттырып туруңуз; 

– баланын дилин түшүнүп, көңүл коюусун ойготуп, өзүңүзгө тартып, 

кыргыздын жан дүйнөсүн туйдуруңуз, өз эне тили менен катар эле кыргыз 

тилин да үйрөнө аларына ишенимин жаратыңыз; 



– кыргыз тилин үйрөнүп, бири-бири менен  сүйлөшүүгө машыгуу 

менен катар, сиздин окуучуларыңыз бул тилде жаралган улуу рухий 

дөөлөттөрдү, маданий байлыктарды билүүгө жол алсын; элдин тилин 

билип, дилин туура түшүнүшүү аркылуу гана улуттар бири-бири менен 

дос болорун, ал достук гана улуттардын ортосундагы бекем ынтымакты 

камсыз кыларын түшүнсүн; сиз жана сиздин окуучуларыңыз 

республикабызда жашап жаткан түрдүү улуттардын өкүлдөрү 

экениңиздерди унутпаңыздар; 

– балдар сизден жатыркап, сабагыңызга көңүлүн койбой, сөзүңүз 

талаага кетип, алдыңызда башын төмөн салып турса – ал сиздин кесип 

ээси катары да, методикалык жактан да алсыздыгыңыз жана кайгыңыз; 

– баланын тил үйрөнүүдөгү ар бир «кадамын» акылыңыз менен 

билип, сезимиңиз менен туюп, анын жардамчысы болуңуз; бала сиздин 

мээримиңиз аркылуу кыргыздын мээрмандыгын, сөзүңүз аркылуу 

кыргыздын сөзмөрлүгүн, ыйман-адебиңиз менен кыргыздын  ыйман-

адебин,  жан дүйнөсүн түшүнсүн, аны сүйүп кабыл алсын; анда– бул 

сиздин ийгилигиңиз жана кубанчыңыз. 

– сиз эч качан балдарга мажбурлап тил үйрөтүүгө далбас урбаңыз; 

андан көрөкчө, аларга кыргыз тилин үйрөнүү зарылдыгын жаратыңыз, 

алар менен сүйлөшө билиңиз, дос болуңуз, тил үйрөнүүнүн ачкычын таап 

бериңиз; сиз ар түркүн жол издебей, өзүңүздүн көз карашыңызды жактап, 

кыйналуудан качып, жандын тынчтыгын кааласаңыз – мугалимдик 

кесибиңиз менен эч качан төп келбейт; 

– өзүңүздүн билимиңизди окуучулардан эч качан аябаңыз, элибиздин 

тарыхын, адабиятын жеткириңиз, мыкты уул-кыздары, кооз жаратылышы, 

кыргыз дүйнөсү тууралуу кызыктуу аңгелемелерди айтып бериңиз; 

– сизди өзүңүздүн теориялык-методикалык билимиңиздин 

төмөндүгүнөн, методикалык чеберчилигиңиздин жардылыгынан башка эч 

ким  окуучуларыңыздын алдында басынта албайт жана уятка калтыра 

албайт; 

– баланын алдында өзүңүздүн беделиңизди түшүрбөөгө аракет 

кылыңыз, аныңыз – башка улут элдеринин арасында кыргыз улутунун 

беделин түшүрбөй жүргөнүңүзгө тете болорун түшүнүңүз. 

Бул китеп сизге арналып, толукталып, оңдолуп төртүнчү ирет 

кайрадан чыгарылып отурат. Андан кыргыз тилин экинчи тил катары 

окутуунун теориялык негиздеринен, методикалык принңиптери менен 

ыкмаларынан жана  да, жалпы эле тил үйрөтүү технологияларынан аз да 

болсо маалымат ала аласыздар. Окутуунун коммуникативдүүлүг, 

сабактагы окуучунун теориялык жана практикалык компетенңиялары, 

коммуникативдик минимум, сүйлөшүү кырдаалы, айрыкча маек кебине  

үйрөтүүчү сабактардын системасы, тил жатыктырууга машыктыруучу 



көнүгүүлөр топтому, булардагы окуучунун жетишкен ийгиликтерин 

баалоо багыттары жана каражаттары китептин негизги бөлүгүн ээлейт. 

Ошону менен катар, кыргыз тилин республикабыздын мектептеринде 

экинчи тил катары окутуунун конңепңиясы жана кыргыз тилинен билим 

берүүнүн мамлекеттик стандарты китепке тиркеме катары киргизилди. 

Бул илимий-методикалык жана окуу-нормативдик материалдар менен 

методикалык ыкмалар сиздин күн сайынкы таянычыңыз боло аларында 

шек жок. 

Анан да окуучуларыңыздын ким жана кандай инсан экендигин күн 

сайын изилдеп үйрөнүңүз: 

– шашма болсо, сиз токтоо болуңуз; 

– тартынчаак болсо, батыл болуңуз; 

– унчукпас болсо, сөзмөр болуңуз; 

– жалкоо болсо, эмгекчил болуңуз; 

– унутчаак болсо, тыкан болуңуз; 

– жалганчы болсо, чынчыл болуңуз! 

Анткени, бала деген бала, ал – улууну – сизди карап өсүп-жетилерин 

унутпаңыз! 

 Окуучуңуздагы жетишпеген сапаттарды сиз ошентип жеңесиз, 

урматтуу Мугалим! 

 

М А З М У Н У 

 

Асыл Мугалим,  кулагыңызга күмүш сырга!........................................4 
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