
             

          Адабий окуу     1-4-класс 

 

 

Класс  № Тема, аталышы 

 

Дареги Эскертүү 

2-класс 1 Ойлонуп көрөлүк. Окуучуларды 

ойлонтууга, тапкычтыкка, ой жүгүртүүсүн 

өстүрүүгө багытталган чыгармалар. 

 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

 Сөз үйрөнүп алалы. Сейрек колдонулуп 

бара жаткан сөздөрдү түшүндүрмөлөп 

жазган чыгармалар (маселен, Т. Самудинов 

«Чаң баспасын сөздөрдү» ж. б.) о.э. 

окуучулар үчүн түшүнүксүз деп 

эсептелген сөздөр катышкан чыгармалар. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

 Бабалардан калган сөз.  Элдик оозеки 

чыгармачылыктын окуучулардын жаш 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

 

mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru


өзгөчөлүгүнө ылайык үлгүлөрү.  жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 Менин чыгармам. Ушул жаштагы 

балдардын чыгармалары сунуш 

кылынып, алар окуучуларды чыгарма 

жаратууга, шыктандырууга багытталат.   

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

 Тынчтык жана эмгектин майрамы.  
Тилектештиктин эл аралык күнү–1-

Майга, жаз майрамына, элдердин 

достугуна, биримдигине байланыштуу 

чыгармалар.  

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

 

mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru


m.youtube.com 

3-класс  Гүл жыттанган бул учур.  Жаздын 

көркү, жаратылышы, андагы эмгек–

элдик оозеки чыгармачылыкта, акын, 

жазуучулардын, драматургдардын 

чыгармалары. 

 Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

 Жаздын көркү – майрамдар.  
Аялдардын эл аралык күнү 8-Март, 

Нооруз, Эмгекчилердин 

тилектештигинин эл аралык күнү, Жаз 

майрамы–1-май, Жениш күнү – 9-майга 

байланыштуу чыгармалар.  

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

 Алтын балалык.  Балалыктын 

ыракатын, окуучулардын турмушу, 

мүнөздөрү чагылдырылган чыгармалар. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

 

mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru


программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 Боордош элдердин балдарга арналган 

чыгармалары.  Боордош элдердин балдар 

чыгармаларынын мыкты үлгүлөрү. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

 Ата-энем—алтын бешигим.  Ата-энени 

урматтоого, аларга жардам берүүгө 

багытталган, алардын ыйыктыгы 

чагылдырылган чыгармалар.  

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

 Жеңиш күнү.  9-Майга карата 

чыгармалар.  

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

 

mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru


окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 Жадыраган жайда.  Жай мезгилине 

байланыштуу чыгармалар.3-класс. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

 Менин чыгармам. Окуучулардын 

чыгарма жаратуусуна түрткү боло турган 

шарт түзүү көнүлдүн борборунда болот. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

4-класс  Бабалардан калган сөз.  Элдик оозеки 

чыгармалардын балдарга ылайык үлгүлөрү. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

 

mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru


Сөз өнөрү (жорго сөз, чечендик, төкмөлүк, 

айтыш ж. б.). 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 Элибиздин улуу инсандары. Кыргыз 

элинин улуу инсандары жөнүндөгү 

чыгармалар окулуп үйрөнүлөт.  

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

Телеберүүлөр, театрлар 

 

 Менин чыгармам. Окуучулардын 

чыгарма жаратуусуна көңүл бурулат. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

 

mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru


Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 Кыргыз балдар акын-жазуучулары.  
Кыргыз балдар акын-жазуучуларынын 

чыгармалары автордук бөлүштүрүү боюнча 

берилет. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

Телеберүүлөр, театрлар 

 

 Ой, фантастика! Окуучулардын жаш 

өзгөчөлүгүнө ылайык фантастикалык 

чыгармалар. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com 

 

 Дүйнө элдеринин балдар чыгармалары. 
Дүйнө элдеринин балдарга арналган 

чыгармаларынын үлгүлөрү. 

Ibilim.kg   Адабий окуу 

Edu.qo.kg/ «Келгиле окуйбуз» окуу 

жөндөмдөрүн өркүндөтүү боюнча 

колдонмо 

https://6)Баластан телеканалы: «Келгилей 

окуйбуз долбоору». Агахан фонду 

 

mailto:ncg5@inbox.ru
mailto:ncg5@inbox.ru


 

Балдар үчүн журналар:  Ай данек, Байчечекей, Жеткинчек, мультфильмдер, атактуу инсандар тууралуу чакан баяндамалар, 

тарабынан уюштурулуп өткөрүлүүчү 

балдар үчүн өнүктүрүп-өстрүүчү 

программа. 

ncg5@inbox.ru 

Facebook. Санарип мугалим 

m.youtube.com  

mailto:ncg5@inbox.ru

