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Менин сүйгөн кесибим

Сабактын 
максаттары:

кесип эмне экендигин биле 
алат;

кесип тандоого багыт алат;  

келечекке максат коё билет.



Сабактын жабдылышы:

дубал 
газеталар, 

китептер,

ар кандай 
лозунгдар, 

маркер ж.б.

ватман,



I. Сабакка чейин:

• - кесип жөнүндө түшүнүк 
алышат;

• - бүгүнкү күндөгү кайсы кесип 
эң актуалдуу экендигин 
билишет;

• - кесип тандоого үйрөнүшөт;

• - келечектеги кесиби аркылуу 
өздөрүн тааный алышат.

Бул 
сабак 
эмне 

берет?

Сабактын өбөлгөсү: Окуучулардын априордук билими.



Чат-группа 

Кандай 
кесиптер бар?

Жазып 
берсенер

Ар бир окуучу 
билгендерин 
жазып чыгат



Мисалы:

мугалим, дарыгер, юрист, сот, адвокат, геолог, 

археолог, архитектор, инженер, дизайнер, 

актер, актриса, режиссер, оператор, 

программист, стилист, экономист, стюардесса, 

ашпозчу, котормочу, дипломат, бухгалтер, 

бакчы, астроном, космонавт, диктор, 

журналист, спортсмен, менеджмент, банкир, 

диетолог, минеролог, шахтер, фермер, уста, 

чебер (уз) ж.б.



Мугалим:

Балдар, жогоруда бир канча кесиптердин бар экендигин жаздыңар жана
билдиңер.

Азыр мен чатка жазган кесиптерге тиешелүү сөздөрдү, терминдерди,
заттарды, нерселерди атаймын, силер кайсы кесипке тиешелүү экендигин бир
бирден айтасыңар. Бул “Кесип атоо” оюну болот.

Мисалы: бор, диск, дары-дармек, кариес, блок, укук, кылмыш, акт, дор,
репортаж, концерт, операция, особ, реакция, пайдубал, бурч, программа, теорема,
оазис, макал-лакап, камчы, комуз, скрипка, конституция, дисплей, кино, ийне,
микрофон, драма, ыр, күбө, чач, мода (үлгү), бак, сабиз, пияз, самолет, мотор ж.б.

Мугалим окуучуларга сүйгөн кесибин тандатат. Андан соң тамыры бир
кесиптерди тандагандарды топ-топко бөлүп, топтоштурат.

Мисалы:

Биринчи топ: хирург, терапевт, фармацевт, окулист

Экинчи топ: диктор, журналист, сценарист

Үчүнчү топ: математик, химик, тилчи, тарыхчы

Төртүнчү топ: юрист, адвокат, нотариус, прокурор



Топтор менен иштөө

Т схемасы төмөнкүдөй тартипте толтурулат.

ЭКОНОМИСТ

Экономисттин 
пайдасы        

Экономисттин 
зыяны



Мугалим: 

Дүйнөдө ар бир адам ар кандай кесиптерди 

тандап, иштеп келишет. Алар өздөрүнүн 

нукура жөндөмдүүлүктөрү жана 

аракетчилдиги менен тандаган кесибинин 

сырын ачышкан. Ошону менен катар, 

атактуулукка жетишкен. Анда алардан атай 

кетсек.                                                                                                     



Мугалим кесиби аркылуу атактуулукка жетишкен 

адамдарды атайт жана сүрөтүн жиберет

Чыңгыз Айтматов

• кыргыз элинин 
дүйнөлүк жазуучусу, 

билингивист, 
котормочу, коомдук 
жанан мамлекеттик 

ишмер. Кыргыз 
Республикасынын Эл 

Баатыры. 

• Кесиби боюнча 
зоотехник



Мугалим кесиби аркылуу атактуулукка жетишкен 

адамдарды атайт жана сүрөтүн жиберет

Курмангазы Азыкбаев –
белгилүү обончу, 

аткаруучу, искусство 
изилдөөчү. 

Кыргызстандагы эң көп 
музыкалык аспап 
черткен, “Гиннес” 
китебине кирген 

композитор.



Саламат Садыкова –
Кыргыз 

Республикасынын, Казак 
Республикасынын Эл 

артисти, аткаруучу

Мугалим кесиби аркылуу атактуулукка жетишкен 

адамдарды атайт жана сүрөтүн жиберет



Тургунбай Садыков –

Кыргыз 

Республикасынын Эл 

Баатыры, атактуу 

сүрөтчү, скульптор.

Мугалим кесиби аркылуу атактуулукка жетишкен 

адамдарды атайт жана сүрөтүн жиберет



Салижан Шарипов -

1998-жылы 23-январда 

түбү Кыргыз жергесинен

болгон орусиялык учкуч-

космонавт Салижан

Шарипов америкалык

89-экспедициянын 

курамында биринчи

жолу космоско учкан.

Мугалим кесиби аркылуу атактуулукка жетишкен 

адамдарды атайт жана сүрөтүн жиберет



Мугалим: 

Мына балдар, жогорудагы тапшырмаларды
активдүүлүк менен аткарып, ар бир кесиптин
пайдалуу жана пайдасыз жактарын билдиңер. Эми
келечекте кандай кесипти тандаарыңарга бир аз
болсо да топтордогу жумуштарыңар жардам берет
деген ишеничтемин. Сабакты аяктап жатып:
“Кандай гана кесип болбосун, бардыгы “Мугалимдин”
колунан чыгат” – деген сөздү эскертким келди.

Анда, бардыгыңар келечекте өзүңөр сүйгөн
кесиптин ээси болууңарга тилектешмин. Эли-
жериңердин мекенчил уул-кыздарынан болгула.



Үй тапшырма: 

“Кесибим аркылуу өлкөмө кошкон 

салымым” деген темада ой жүгүртүү  

дил баянын жазып келүү.



Сабактан кийин:

• окуучулар келечегин пландаштырууну 

үйрөнөт;

• жекече, топто иштөөнү өздөштүрөт;

• эки же андан көп кесиптин ээси болгонду 

да пландаштырат;

• кесипти тандоого үйрөнөт.



Адабият:

• Акматов Кыялбек 

Камутович, Муратов 

Абдыкерим 

Жаркынбаевич. 
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сабактары.

Педагогикалык адистик 

берүүчү окуу жайлар 
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