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Адамзаттын таанып-билүүсү негизги үч 

обьектиге: табият, адамдардын коому, адам-

дын ой жүгүртүүсүнө багытталган. Ошонун 

негизинде илим да үч түргө бөлөт. Табигый 

илимдер (биология, физика, химия, физика-

лык география, астрономия, геология ж.б.), 

коомдук-гуманитардык илимдер (тарых, фи-

лология, социология, саясат таануу, эконо-

мика, юриспруденция ж.б.) жана адамдын ой 

жүгүртүүсү жөнүндөгү илимдер (логика, 

психология. Орто мектепте негизинен ушул 

илимдер жөнүндөгү предметтер, ошондой 

эле бардык илимдердин тили болгон матема-

тика, адамдын дене түзүлүшүнүн туура өнү-

гүүсү жөнүндөгү дене тарбия предмети, 

адамдын образ жаратуу жөндөмдүүлүгүн ка-

лыптандыруучу искусство, адамдын маалы-

матташуу муктаждыгын калыптандыруучу 

информатика жана маалыматтык техноло-

гиялар жөнүндөгү предметтер окутулат. 

Азыркы учурда алар өз-өзүнчө билим берүү 

аймактарына бөлүнүп, жалпы орто билим бе-

рүүнүн мамлекеттик стандартына киргизил-

ген [2]. 

Жалпы билим берүүчү мектептин окуу 

планында табигый илимдер боюнча предмет-

тер өзүнчө областка бириктирилип, анын 

«Табият таануу» деген аталыштагы бөлүгү 1-

5-класстарда, ал эми физикалык география, 

биология, физика, химия, астрономия, 6-11-

класстарда окутулары көрсөтүлгөн. Сунуш-

талган макалада 1-5-класстын окуучуларына 

«Табият таануу» предмети боюнча билим бе-

рүүнүн айрым маселелерине токтолобуз.  

Кыргыз Республикасында башталгыч мек-

тептин окуучуларына табият жөнүндө ата-

йын билим берүү 1930-жылдарда эле баш-

талган. Анын ачык далили катары Э.И. Ара-

бай уулу менен Д. Шамгун уулу түзгөн «Та-

быйат таануу алип бееси» окуу китеби болуп 

эсептелет. Түзүүчүлөр китептин баш сөзүндө 

«Бу китеп баштооч мектептердин соңку 3 

жана 4-класстарынын программасына ыла-

йык 1930-жылы жазылды. Кыргызстан мек-

тептеринде табыйат билимин окутуу үчүн 

китеп да жок, табыйат окутууга жарактуу 

окутуучу да жок» [8], - деп жазышкан. Анын 

мазмуну география, биология, физика, хи-

мия, астрономия, медицина, экология, айыл-

чарба боюнча маалыматтарды камтыган. Ал-

бетте азыркы илимдин жетишкендиги алар-

ды кайталоону талап кылбайт. Бирок та-

бияттын сырларын адам турмушу менен бай-

ланыштырып түшүндүрүү үчүн бул китептен 

жакшынакай методологияны тапса болот. 

Табигый билимдин өздөштүрүү обьектиси 

жандуу жана жансыз жаратылыш экендигин 

даана көрсөтүп турат. Түзүүчүлөр өздөрү 

көрсөткөндөй бул китепте «мүмкүн болгон 

орундарда Кыргызстандын табиятынан мате-

риалдар» кошулган. Бирок алар билим бе-

рүүнүн коомдук аймагына аралашып кеткен 

эмес. 

Кийинчерээк бул предмет «Жансыз жара-

тылыш», «Жаратылышты үйрөнүү» деген ат 

менен окутулуп келген. Аларда да табигый 

илимдердин изилдөө обьектиси өзгөртүлбөй 

жандуу жана жансыз жаратыштын бардык 

түрлөрү жөнүндөгү алгачкы маалыматтар бе-

рилүүчү эле. Акыйкаттап айтсак бул пред-

меттин мазмуну мурдагы «союз» учурундагы 

эрежеге ылайык борборлоштурулган прог-

рамма боюнча түзүлүүчү. Ал табиятты үйрө-

нүүнүн жалпы талаптарына жооп бергени 

менен, ар кайсы республиканын, аймактын 

өзгөчөлүктөрүн толук чагылдыра алган эмес. 

Андай ар тарптуу программаны жана окуу 

китептерин түзүү мүмкүн да эмес болучу.  

Кыргыз Республикасы мамлекеттик өз ал-

дынчалыкка ээ болуп, өзүнүн социалдык 

жактан өнүгүү саясатын жүргүзө баштаган-

дыгына ылайык, өлкөдө билим берүү саяса-

ты да өзгөрүүгө дуушар болгон. Эгемендүү-

лүктүн эйфориясына берилип, жаратылышты 

биз өзүбүздүн мекенибиз аркылуу окутабыз 



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                          ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
51 

   

деген эргүү менен «Мекен таануу» предмети 

киргизилген. Анда үй-бүлөдөн баштап Рес-

публиканын атрибуттарына чейин, элдик 

каада-салттар менен адамдардын күндөлүк 

маселелерине чейинки эрежелер бири-бири 

менен аралышып, табият жөнүндөгү атайын 

илимий билимдер коомдогу эмпирикалык 

билимдердин көлөкөсүндө калып калган. 

Ошондой эле башталгыч класстарда окуту-

луучу «Адабий окуу», «Адеп», «Адам жана 

коом», «Мекен таануу» предметтеринин маз-

мунундагы окшоштуктар, кайталоолор окуу-

чуларды илимий билимдердин негизги маз-

мундук тилкелеринин өзөктөрүнөн оолак-

татып коюда. Бул предметтерди өздөштүрүү 

обьектисине карата табиятты таанып-билүү-

гө, ошондой эле адам менен коомду таанып 

билүүгө арналган предметтер катары эки бө-

лөк окутуу керек. Албетте жыйырма жылга 

жакын убакыт ичинде «Мекен таануу» боюн-

ча көңүлгө аларлык жакшы иштер жасалды, 

изилдөөлөр жүргүзүлүп, диссертациялар 

корголду. Бирок, стандарттагы билим берүү 

аймактарында көрсөтүлгөн предметтердин 

аттары такталганына байланыштуу, бул ма-

селеге кайрадан кайрылуу зарылдыгы пайда 

болду. Биз муну менен адам жаратылыштын 

бир бөлүгү экендигин, анын интеллектуал-

дык жактан өнүгүп-өсүшү өзү жашаган кичи 

мекени менен тыкыз байланышта болорун 

танганыбыз жок. Тек гана мектепте илимий 

билим берилгендиктен, өзүнүн өзөгүнөн 

ажыратпайлы деген ойду айтып жатабыз.  

Балага таалим-тарбия берүүнүн башаты 

анын курсактагы кезинен эле башталат. Ал 

эми жаш бала төрөлгөндө өзгөчө бир таби-

гый чөйрөдөн экинчи бир башка чөйрөгө ке-

лет. Баланын жашоосунун жүрүшү автомат-

тык түрдө аткарылгандай болгон ички чөй-

рөдөн, жашоо үчүн күрөшүүгө мажбур бол-

гон сырткы чөйрөгө келет. Жаңы төрөлгөн 

бала аны аң-сезимдүү кабыл алып билбесе да 

жашоого болгон өзүнүн ички талабын интуи-

тивдүү жолдор менен аткара баштайт. Бала-

нын ар бир жасаган аракети энеси тарабынан 

сезилип-туюлуп, кабыл алынып, анын жа-

шоого болгон муктаждыгы канааттандыры-

лып турат. Балага түздөн-түз таалим-тарбия 

берүү процесси мына ушундан башталат. 

Андан кийин баланын дене түзүлүшү жагы-

нан, акыл аракетинин жана башка адамдарга 

болгон мамилесинин калыптанышы табигый 

чөйрө менен туугандык чөйрөнүн, андан соң 

жалпы социалдык чөйрөнүн таасиринде 

өтөт. Ошондуктан баланын адам катары ка-

лыптанышына эне-ата, үй-бүлөлүк жана туу-

гандык чөйрө, табигый чөйрө, ошондой эле 

коомдук-социалдык чөйрө өзүнүн баа жеткиз 

изин калтырат. Баланын 3-5 жашына, ашып 

кетсе 7 жашына чейин өзүнө кабыл алган эм-

пирикалык билими, үйрөнгөн адаттары анын  

өмүрүнүн акырына чейин сакталып калары 

илимде да, турмуштук практикада да далил-

денген. Баланын акыл-эсинин, жүрүм-туру-

мунун, үй-бүлө мүчөлөрү жана башка адам-

дар менен катар эле мал-жанга болгон мам-

илесинин, чөп-чар менен сууга, абага, топу-

ракка болгон мамилесинин калыптанышы 

өзүнөн улуулардан жугат. Табияттын пред-

меттери менен анын кубулуштарынын орто-

сундагы себеп менен натыйжанын балага 

тийгизген таасири өтө эле күчтүү. Күндүн 

жаркырап чыгышы менен калкып барып ба-

тышы, аба ырайынын ар кандай болуп өзгө-

рүүсү, шар аккан суунун кыймылы менен 

күүлдөгөн үнү, жай аккан кара суунун мел-

тиреп үн чыгарбай турушу, айсыз түндөгү 

жаркыраган жылдыздардын сулуулугу, ар-

кайган аска-зоолордун сүрү, жайнаган гүл-

дөр менен жашыл төрлөрдөгү карагай, арча-

кайыңдардын буркурап аңкыган жыты, кээде 

жай, кээде улуп уңшуган шамалдар, нөшөр-

лөгөн жаан менен күн ачылгандагы мемире-

ген теребел, булуттан чыккан айдын жаркы-

рашы, жамгырлар карга айланып, кырчылда-

ган кыштын суугунун адамдын бети колун 

чымчылап үшүткөндөгү айласыздан амал из-

деген учурлар, төрт түлүк малдын жылдын 
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төрт мезгилиндеги жашоо абалы менен алар-

дын адамдын жашоосуна тийгизген таасири, 

жер-жемиш менен жашылчалардын ажайып 

кооздугуна кошулган пайдалуулугу, деги 

койчу ушуга окшогондордун бардыгы жаш 

баланын адамдык касиеттеринин калыптаны-

шына эч бир адам айтып же көрсөтүп бере 

албагандай таасир берип, жан дүйнөсүнө си-

ңип калат. Ал элести эч ким, жада калса адам 

өзү да өчүрө албайт. Ошондуктан жаш бала-

нын табияттан алган көрөңгөсүн улам жаңы-

лап, аны тийиштүү илимий маалыматтар ме-

нен толуктоо бала бакча менен жалпы билим 

берүүчү мектептердин ыйык милдеттеринин 

бири. 

Бала бакчада, башталгыч мектепте жана 

негизги, орто мектептерде берилүүчү табият 

жөнүндөгү илимий билимдердин системасын 

түзүп, анын мазмунун жана удаалаштыгын 

аныктоо милдети небак эле коюлган. Анын 

мектептик концепциясы [3], биринчи класс-

тан бешинчи класска чейинки «Табият таа-

нуунун» предметтик стандарты [5;6] менен 

программасы [7] түзүлүп, министирлик тара-

бынан бекитилген. Аталган предметтик стан-

дарт менен программалар биринчиден өзү-

бүздүн мектептердин көп жылдык тажрый-

басынын жана табигый билим берүү боюнча 

жүргүзгөн биздин изилдөөлөрүбүздүн на-

тыйжаларынын негизинде түзүлгөн; экинчи-

ден, кошуна мамлекеттердин тажрыйбалары 

да мүмкүн болушунча эске алынган. Ушул 

маселелерге кыскача токтололу. 

1. Башталгыч класстын окуучуларына би-

лим берүү жана табигый кубулуштарды оку-

туп үйрөтүү боюнча биздин республикада 

өтө кеңири тажрыйба топтолгон. Анын дали-

ли катары Советтер Союзу учурунда биоло-

гия мугалими Көкөбай Мамбеталиев менен 

башталгыч класстын мугалими Апыш Кой-

чумановдун эң жогорку даражадагы сыйлык, 

Социалистик эмгектин баатыры наамын ал-

ганын айтсак болот. Бул өткөн замандын 

окуясы болгону менен биз азыр деле ошол 

табиятта жашап, ошол эле аба менен дем 

алып, ошол эле сууну ичип, ошол эле өсүм-

дүктөр жана жаныбарлар менен жанаша жа-

шап келе жатпайбызбы. Күндөн күнгө куну 

качып бара жаткан жерибиз деле өз ордунда 

жатпайбы. Ага мурдагыдай мамиле жасалбай 

калганы үчүн, Жер маданиятын өркүндөтө 

албай калганыбыз үчүн биз кимди күнөөлөй-

бүз. Биздин коомдогу саясий-экономикалык 

өзгөрүүлөр элдин аң-сезимин бүлүнтүп, 

анын таасири табиятты жакырлантып жатка-

ны, анын тескери таасири айланып келип эле 

адамдарга тийип жатканын ким калп деп ай-

та алат. Же буга мектепте окуткан табият 

жөнүндөгү предметтер, же андан алынган 

билимдер күнөөлүбү? Жок. Жерибиздин куу-

рап, соолуп жок болуудан ошол билимдер 

сактап калды. Ошол билимге жуурулушкан 

кыргыз элинин жан дүйнөсү менен табиятка 

болгон таттуу мамилеси сактап калды. Кеп 

мына ушул асыл сапатты сактап калуу жана 

аны өркүндөтүү жөнүндө болуп жатат. 

2. Казакстандын «Назарбаев интеллек-

туалдык мектептери» аттуу билим берүү 

уюму орто билим берүүнүн мазмунун заман-

бап жаңылоо максатында бардык предмет-

тердин программаларын кайрадан иштеп чы-

гууда. Алардын Ы. Алтынсарин атындагы 

Улуттук билим академиясы менен биргеле-

шип түзгөн «Жаратылыш таануу» предмети 

боюнча (I-IV класстар үчүн) программасы 

[1] төмөнкү пунктардан турат: 

1. «Жаратылыш таануу» предметин оку-

туунун максаты жана милдеттери. 

2. Окуу процессин уюштуруудагы педаго-

гикалык технологиялар. 

3. Окуу жетишкендиктерин баалоо техно-

логиялары. 

4. «Жаратылыш таануу» предметинин 

мазмунун түзүү. 

4.1. Окуу жүктөмү: 1-класста жумасына 1 

саат; 2-класста жумасына 1 саат; 3-класста 

жумасына 2 саат; 4-класста жумасына 2 саат. 
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4.2. Окуу предметинин мазмуну. Ал бир 

нече бөлүмдөн жана бөлүмчөлөрдөн турат.  

1-бөлүм. Мен – изилдөөчүмүн. Бөлүмчө-

лөрү: Илим изилдөөчүлөрдүн ролу. Табият-

ты таануу методдору. 

2-бөлүм. Жандуу жаратылыш. Бөлүмчөлө-

рү: Өсүмдүктөр. Жаныбарлар, Адам.  

3-бөлүм. Заттар жана алардын касиеттери. 

Бөлүмчөлөр: Заттардын типтери. Аба, суу, 

табият ресурстары.  

4-бөлүм. Жер жана Аалам. Бөлүмчөлөрү: 

Жер. Аалам. Мейкиндик жана убакыт. 

5-бөлүм. Табигат физикасы. Бөлүмчөлөрү: 

Күч жана кыймыл. Жарык. Үн. Жылуулук. 

Электр. Магнит. 

Ар бир класс боюнча жогоруда аталган 

бөлүмдөр өзгөрүүсүз калат да, бөлүмчөлөр-

дөгү маалыматтардын мазмуну өзгөртүлүп, 

класстан класска өткөндө жаңы маалыматтар 

кошулуп турууга тийиш экен. Албетте прог-

раммада ар бир класста окула турган темалар 

көрсөтүлбөстөн окуу максаттарынын жүйөсү 

көрсөтүлгөндүктөн мазмундук талдоо жүр-

гүзүү өтө татаал. Мисалы, Мен – изилдөөчү-

мүн деген бөлүмдүн биринчи бөлүмчөсү 

«Илим менен изилдөөчүлөрдүн ролу» деп 

аталат. Бул милдеттерди ишке ашыруу үчүн 

1-класста: курчап турган аалам кубулушта-

ры, процесстери менен закондорун изилдөө-

нүн зарылдыгын түшүндүрүү; 2-класста кур-

чап турган аалам кубулуштарын, процессте-

рин, закондорун изилдөөгө зарыл болгон 

жагдайлар менен инсандык касиеттерди 

аныктоо; 3-класста өтө маңыздуу илимий 

жаңылыктар менен алардын адамдардын 

күндөлүк өмүрүндөгү мааниси жөнүндө аң-

гемелешүү; 4-класста өз ой жүгүртүүлөрү-

нүн негизинде изилдөө жүргүзүүнүн өзөктүү 

багыттарын аныктоо максаттары коюлган. 

Бир караганда бул коюлган максат туура, ло-

гикалык жактан ырааттуудай эле сезилет. 

Бирок буларды ишке ашыруу жөнүндө ой 

толгогондо бул максатка жетүү үчүн окуу 

китебинде кандай маалыматтар жазылары, 

аны окуучуларга жеткирүү, алардын окуу иш 

аракеттерин уюштуруу жөнүндөгү ар түркүн 

суроолор пайда болору бышык. 

Программанын кийинки бөлүгү «Узак 

мерчемдүү пландар» деп аталат. Мында ар 

бир класс боюнча бөлүмдөр, андагы бөлүм-

чөлөрдүн окуу максаттары таблица түрүндө 

берилген. Мисалы, Мен изилдөөчүмүн деген 

1-бөлүмдө: 1.1. Илим менен изилдөөнүн ро-

лу. 1.2. Табиятты таануу методдору деген 

эки бөлүмчө бар. Аларга туура келген окуу 

максаттары: 1.1.1. Курчап турган аалам кубу-

луштары менен процесстерин изилдөөнүн за-

рылдыгын түшүндүрүү; 1.1.2.1. курчап тур-

ган аалам кубулуштарына байкоо жүргүзүү; 

1.1.2.2. Көрсөтүлгөн тажрыйбаны түшүндү-

рүү. Бул таблицанын материалдарын талдоо 

да жогоруда белгилегендей эле суроолорго 

алып келет. Бирок, биз талдоого алган прог-

рамманын мазмундук түзүлүшү жана анын 

ар бир бөлүмү жана бөлүмчөсү боюнча окуу-

чулардын окуу максаттарынын аныкталышы 

биздин Республиканын 1-IV класстары үчүн 

«Табият таануу» предметинин жалпы түзү-

лүшүн аныктоодогу илимий-методикалык 

идеялар менен бир багытта экендигин 

көрсөтөт. 

Биздин республиканын мектептери үчүн 

түзүлгөн «Табият таануу» (1-IV кл) боюнча 

стандарттын мазмундук багыттары: «Табият 

жана табияттын кубулуштары. Адам. Адам 

менен табияттын өз ара мамилелери. Айлана 

чөйрөнү кандайча таанып билебиз. Биз Жер 

планетасында жашайбыз» [5], - деп аныктал-

ган. Башталгыч мектепте табият таанууну 

окутуунун максаты: окуучулардын табиятка, 

табигый илимий билимдерге болгон кызы-

гуусун пайда кылуу, табияттан өзүнүн ордун 

таба билүү жана алар менен таттуу мамиледе 

болуунун зарылдыгына ишенүү; окуучулар-

дын табигый билим алуусунун үзгүлтүксүз-

дүгүн жана логикалык жактан улануучулу-

гун камсыздоо; табигый билим берүү мей-

киндигиндеги предметтердин ички жана 
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тышкы байланыштарын, алардын изилдөө 

обьектиси бир гана табият экендигин көрсө-

түү; табигый ресурстарды колдонуудагы тес-

кери таасирлердин алдын алуу менен өлкө-

нүн туруктуу өнүгүүсүнүн принциптерин 

ишке ашырууга активдүү катышууга окуучу-

ларды үндөө; физика, химия, биология пред-

меттерин максаттуу окуп үйрөнүүгө даярдык 

этабы катары кызмат кылуусун камсыздоо 

болуп эсептелет. 

Аталган стандарттын алкагында окуучу-

лардын жалпы базалык предметтик компе-

тенттүүлүктөрү так аныкталып, конкреттүү 

мисалдар менен такталган. Предметти окуп 

үйрөнүүнүн класстар боюнча бөлүштүрүлү-

шү жана ар бир класста окуучулардын окуу 

жетишкендиктери мазмундук багыттар 

боюнча аныкталып берилген. Ошого кара-

бастан кайсы бир себептерден улам бул 

предметтин программасынын иштелбей ту-

рушу, аны коомдук илимдер менен аралаш-

тыруу тенденциясы табигый билим берүүгө 

болгон кыянат мамиле деп түшүнөбүз. Көп-

чүлүк өлкөлөрдө бул предмет ушундай ата-

лышта биринчиден бешинчи класска чейин 

окутулуп келиши биздин ойдун тууралыгын 

далилдеп турат. 

Баштооч мектептин табият таануу боюнча 

предметтик стандартынын логикалык улан-

дысы катары түзүлгөн 5-класстын интегра-

цияланган «Табият таануу» предметинин 

мазмундук багыттары катары төмөнкүлөр 

кабыл алынган: табиятты таанып-билүү ме-

тоддору; материянын курамы – заттар жана 

нерселер; табияттын кубулуштары; Жер пла-

нетабыздагы жашоо. Ушул эле багыттар 

боюнча түзүлгөн окуу программасынын не-

гизинде 5-класс үчүн жаңы окуу китеби, му-

галимдер үчүн методикалык колдонмо жа-

зылды жана мектептерде сынактан өткөрүү-

гө сунушталган. Ал сынак 2017-2018-окуу 

жылынан башталат деген ойдобуз. Эгер ал 

окуу китеби сынактан өтүп, массалык мек-

тепке сунушталса жалпы окуучулар аны 

2018-2019-окуу жылынын 1-сентябрынан 

баштап окушат. Ушул логиканы кармана 

турган болсок, 2019-20-окуу жылында 6-

класс, 2020-2021-окуу жылында 7-класс, 

2021-2022-окуу жылында 8-класс, 2022-

2023-окуу жылында 9-класстын окуучулары 

физикалык география, биология, физика, хи-

мия боюнча жаңы стандарт менен түзүлгөн 

окуу китептерин окушат. 

Мектеп окуучуларынын билимдеринин 

жана ээ болгон компетенттүүлүктөрүнүн са-

паты аларды окуткан мугалимдердин кесип-

тик-технологиялык компетенттүүлүктөрүнө 

жараша болгондуктан, башталгыч мектепте 

жана 5-класста «Табият таануу» предметин 

окута турган мугалимдерди даярдоого өзгөчө 

көңүл бурулушу зарыл. Тилекке каршы жо-

горку окуу жайлардын педагогикалык фа-

культеттеринде жана педагогикалык кол-

ледждерде тил, адабий окуу жана математи-

ка предметтерин окутуу биринчи орунга 

коюлуп, табигый билим берүү алардын көлө-

көсүндө калып калгандыгын атайын жүргү-

зүлгөн изилдөөлөр көрсөттү. Ошондуктан 

окуучуларга табият жөнүндө билим берүүдө-

гү чар жайыттыкты жоюу кечиктирилгис 

милдеттердин бири. Табият, коом жана адам-

дын ой жүгүртүүсү жөнүндө билим берүүнү 

башталгыч класстан баштап таанып-билүү-

нүн обьектисинен ажыратпай кароо, «баланы 

башынан» дегендей эле кеп. 
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Адабияттар:

1. Жаратылыстану. Орто билим берү мазмунын 

жаңарту аясында бастауыш мектепке (1-4 

сыныптар) арналган оку багдарламасы. –

Астана, 2016. 

2. Кыргыз Республикасында жалпы орто би-

лимдин мамлекеттик билим берүү стандартын 

бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 

өкмөтүнүн токтому. Бишкек, Өкмөт үйү, 

2014-жылдын 21-июлу. 

3. Мамбетакунов Э., Мурзаибраимова Б.Б. Кыр-

гыз Республикасынын жалпы билим берүүчү 

мектептеринде табигый билим берүүнүн 

концепциясы жөнүндө / КУУнун жарчысы. –

Бишкек, 2014. 

4. Мекен таануу: 1-4-класстын программасы / 

Башталгыч класстын программалары. – 

Бишкек, 2016. 

5. Предметный стандарт по естествознанию для 

общеобразовательных организаций Кыргыз-

ской Республики (1-4 класс). –Бишкек, КАО, 

2015. 

6. Табият таануу (5-класс) боюнча предметтик 

стандарты. – Бишкек, 2015. 

7. Табият таануу: Жалпы билим берүүчү уюмдар 

үчүн программа 5-класс. – Бишкек, 2016. 

8. Табыйат таануу алип бееси./Түзг. Е. Арабай 

уулу, Д. Шамгун уулу. –Б.; И. Арабаев 

атындагы КМУ, 2013. 
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