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«Кыргыз Республикасынын Президентине кандидат» оюну. (Оюн эрежелери). 

 

Командалар, ошондой эле, айрым оюнчулар катышышат. Ойногондор оюндун ар 

бир турунун тапшырмаларын аткарууга жана мүмкүн болушунча көбүрөөк упай 

(шайлоочулардын добушун) топтоого тийиш.  

— Оюндун аягына чейин көбүрөөк упай топтогон оюнчу (команда) жеңишке 

жетишет (оюнду аяктоонун биринчи варианты); 

— белгилүү сандагы упайды баарынан мурда топтосо жеңишке жетишет (оюнду 

аяктоонун биринчи варианты). 

Оюн алты турдан турат. Ар бир турдун тапшырмасын аткаргандыгы үчүн оюнчу 

(команда) 5 упай (5 шайлоочунун добушун) алат. Эгерде оюнчу турдун тапшырмасын 

аткарбаса, упай албайт. Айрым турларга «Кошумча добуш» деген тапшырма киргизилген. 

Мындай ар бир тапшырма үчүн оюнчу 10 упай алат. Оюнчулардын кошумча 

тапшырмаларды аткарышына чек жок. 

Биринчи тур. Президентке кандидаттын жеке сапаттары 
Тапшырма 

Сиздин оюңузча Кыргыз Республикасынын Президентине кандидатында болууга 

тийиш болгон 10 сапатты санап бергиле. Сиз, эмне үчүн дал ушул сапаттарды 

санагандыгыңызды түшүндүрүңүз. 

Тапшырманы аткаруу убактысы — 5 минут. 

Кошумча упайлар 

«Адамдын саясий маданияты деген эмне?» деген тема боюнча бир баракка 

маалымат же 2 минуталык оозеки доклад даярда 

1. Саясий лидерликтин өзгөчөлүктөрүн сүрөттөгөн тарыхый мисалдарды мүмкүн 

болушунча көбүрөөк келтиргиле. 

Экинчи тур. Президентке кандидаттын экономикалык программасы 
Тапшырма 

Сиз өзүңүздү Кыргыз Республикасынын Президентине кандидат катары 

элестетиңиз. Сиз өзүңүздүн экономикалык программаңызды түзүңүз (тезистер түрүндө). 

Өзүнүздүн негизи экономикалык урааныңыз тууралуу ойлонуңуз. 

Сиз кайсы катмарларга таянасыз? Сиздин экономикалык программаңыз кимдердин 

кызыкчылыгын билдирет? 

Көрүүчүлөрдүн жана башка команданын өкүлдөрүнүн алдында өзүңүздүн 

экономикалык программаңыз менен чыгып сүйлөгүлө. 

Тапшырманы аткаруу убактысы — 10 минут. 

Кошумча упайлар. 

Төмөнкү темалар боюнча бир баракка маалымат же 2 минуталык оозеки доклад 

даярда: 

1. Экономикалык популизм эмнеси менен коркунучтуу? 

2. Эмне үчүн бир эле мезгилде айлык акыны жогорулатууга жана салыктарды азайтууга 

мүмкүн эмес? 

3. Эмне үчүн экономиканын ийгиликтүү өнүгүшү үчүн саясий стабилдүүлүк керек? 

Үчүнчү тур. Кылмыштуулук менен күрөшүү программасы 
Тапшырма 

Сиз өзүңүздү Кыргыз Республикасынын Президентине кандидат катары 

элестетиңиз. Сиз өзүңүздүн кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча программаңызды 



түзүңүз (тезистер түрүндө). Бул программанын маңызын билдирген урааныңызды 

ойлонуңуз. 

Көрүүчүлөрдүн жана башка команданын өкүлдөрүнүн алдында чыгып сүйлөгүлө. 

Тапшырманы аткаруу убактысы — 10 минут. 

Кошумча упайлар. 

Төмөнкү темалар боюнча бир баракка маалымат же 2 минуталык оозеки доклад 

даярда: 

1.  Кылмыштуулукка каршы экономикалык методдор менен кантип күрөшүү керек? 

2.  Балдардын кылмыштуулугу менен кантип күрөшүү керек? 

Төртүнчү тур. Саламаттыкты сактоо жаатындагы программалар 
Тапшырма 

Сиз өзүңүздүн саламаттыкты сактоо боюнча программаңызды түзүңүз (тезистер 

түрүндө). Бул программанын маңызын билдирген урааныңызды ойлонуңуз. 

Көрүүчүлөрдүн жана башка команданын өкүлдөрүнүн алдында чыгып сүйлөгүлө. 

Тапшырманы аткаруу убактысы — 10 минут. 

Кошумча упайлар. 

  Төмөнкү темалар боюнча бир баракка маалымат же 2 минуталык оозеки доклад 

даярда: 

1.  Акы төлөнүүчү саламаттыкты сактоонун оң жана терс жактары. 

2.  Медициналык камсыздоо деген эмне? 

Бешинчи тур. Билим берүү жаатындагы программалар 
Тапшырма 

Сиз өзүңүздүн мектептик билим берүү боюнча программаңызды түзүңүз (тезистер 

түрүндө). Бул программанын маңызын билдирген урааныңызды ойлонуңуз. 

Көрүүчүлөрдүн жана башка команданын өкүлдөрүнүн алдында чыгып сүйлөгүлө. 

Тапшырманы аткаруу убактысы — 10 минут. 

Кошумча упайлар 

Төмөнкү темалар боюнча бир баракка маалымат же 2 минуталык оозеки доклад 

даярда: 

1.  Мектептик акы төлөп билим берүүнүн оң жана терс жактары. 

2.  Элиталык мектептер керекпи? 

3.  Мектепке демократия керекпи? 

Алтынчы тур. Митинг 

Тапшырма 

Митингде сүйлөөгө даярданыңыз. Сөзүңүздө Сиздин шайлоо алдындагы 

программаңыздын (экономикалык, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, саламаттыкты 

сакттоо жана билим берүү) негизги идеяларын так жана даана бөлгүлө, Сиздин 

ураандарыңызды атаңыз. Сиздин сөзүңүз 5 минутадан ашпоого тийиш. Угуучулардын 

көңүлүн кайсы каражаттардын жардамы менен тартуу керектиги тууралуу ойлонуңуз. 

Чыгып сүйлөөгө даярдануу убактысы — 10 минут. Чыгып сүйлөө убактысы — 5 

минут. 

Оюндун аягында жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчү жарыяланат жана алар 

сыйланат. 
 


