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Сабактын максаты: окуучуларга Уулу Жеңиш күнүнүн мааниси,  

Жеңиш күнүнүн келиши тууралуу маалымат берүү. 

Тарбия берүүчү: окуучулар мекенди сүйүүгө, аны көздүн  

карегиндей сактоого, коргоого тарбияланышат.  

Сабактын жабдылышы: сүрөттөр, накыл сөздөр, макалдар 

 

Уулу Жеӊиш күнү жөндөн жөн оӊой эле келе койгон жок.  

Канчалаган өмүрлөр кыйылды.  

Канчалаган тагдырлар талкаланды.  

Канчалаган айыл – кыштак шаарлар өрттөлдү. 

 

 

 



 

 

Сабактын жүрүшү: 

9 – май Жеӊиш майрамы – совет элинин эӊ ыйык, эӊ улуу 
майрамы. Анткени булл күнгө жетүү үчүн совет эли 27 млн 

адамынан ажыраган. Булкүн – совет элинин 4 жылга созулган 

эӊ оор, эӊ кайгылуу Уулу Ата Мекендик согуштагы 

фашисттик Германиянын үстүнөн жеӊишке жетишкен күн. 

 

 

 

 



1945 – жылдын 8 – май күнү саат 22 ден 43 мүнөт өткөндө 

фашистик Германия баш ийип беришкен.  
Бул мезгилде Москва шаарында 9 май кирип калган эле 

Иосиф Сталин ошол замат 9 – майды Жеӊиш күнү деп 

жарыялаган. Бул күндөгү, эӊ биринчи согуш күнүн майрамдоо 
болуп көрбөгөндөй майрамдалган. 

 

 

Көчөдөчогулган эл бирин – бири куттуктап, ыйлап, өөп, 
куттуктап жүргөн. Кечинде саат 22: 00дө Москвада 1000 зам 

биректен СССРдин тарыхында болуп көрбөгөндөй масштабдагы 

30 залп менен Жеӊиш салюту берилген. 

 

 



 

Дүйшөнкул Шопоков Кыргыздан чыккан 

биринчи Советтер Союзунун баатыры.  

1941-жылы 16-ноябрдагы салгылашууда 

Дубосеково разъездинде душмандын 50 

танкынын чабуулун токтотуу учурунда өлбөс-

өчпөс эрдик көргөзүп, теңдешсиз салгылашууда 

курман болгон. 
 

 

Чолпонбай Түлөбердиев, СССРдин баатыры.  

1942-жылы 6-августта 

Воронежде Дон дарясынын жээгинде душмандын 

дзотун жок кылуу максатында амбразуранын 

оозун денеси менен жапкан. 

 

Дайыр Асанов, СССРдин баатыры.  

1943-жылы 23-мартта Харьковдун алдындагы 

Пятницкое кыштагы үчүн болгон салгылашууда 

өзгөчө эрдик көргөзгөн. Ал 4 сааттын ичинде 

душмандын 8 танка, 6 бронемашинасын 

жана 40ка жакын фашистти жок кылып, алардын 

чабуулунун мизин кайтарган.  

 
 

 



 

 

Кана балдар согушка кеткен аталар, чон аталар, байкелер 

жөнүндө кандай ырларды билесиңер?   

Балким аталар жөнүндө ыр чыгарарсыңар? 
 

Азыр бул ырларды окуп көрөлү, эмне жөнүндө айтылат?  

Өзүңөр түшүнгөнүңөрдү дептерлериңерге жазгыла. 

 

Атасы кеткен бирөөнүн, 

Айлына кайра келген жок. 
Бешикте иий, бешикте оой калган баласын, 

кайрылып кайра көргөн жок. 

 
Агасы кеткен бирөөнүн 

Айлына кайра келген жок 

Бешикте иий, бешикте оой калган инисин, 
Кайрылып кайра көргөн жок. 

 

Баласы кеткен бирөөнүн, 
Айлына кайра келген жок. 

Карыгаан иий, карыган оой апасын,  

кайрылып кайра көргөн жок. 
 

 

 



 

 

 

Өлгөн жоксуӊар   

Кечээ жаштык түтүн эле жана элек, 

Жүзүм эле тамчы суу тама элек. 

Тагдыр кошуп жолдош кылган турмушка, 

Тамашалуу бир топ, бир топ бала элек. 

Бир топ бала сен гана да, мен гана?.. 

Көп азайдык жалган айттып не керек. 

 

Көп азайдык күн батышта жоо жеӊдик, 

Жеӊиш үчүн тобо келдеп жан бердик. 

Жылуу үйгө, жумшак сыйлуу төшөккө, 

Бир кайрылып, канат серпип келбедик. 

Бакыт үчүн муздак жерди кучактап, 

Өмүрлүккө чоочун жерди жердедик. 

 

Алыкул Осмонов 
 

 



 

Мугалим: Балдар  азыр биз макал-лакаптарга  

орун берсек. 
 

 Эр энеден туулат, эли үчүн өлөт. 
 Коенду камыш, эрди намыс өлтүрөт. 

 Жолборс изинен кайтпайт, 

 Жигит сөзүнөн кайтпайт. 
 Чептен эрдин күчү бек. 

 Булбул гүлзарын сүйөт, адам мекенин сүйөт. 

 Ата Журтуңду Манастай сүй, Ала-Тооңо Кошойдой күй. 
 Баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт. 

 

 Балдар силер Жеңиш күнү жөнүндө кандай макалдарды билесиңер? 

Дептерлериңерге жазгыла. 

 

Жыйынтыктоо: 

 

Окуучулардан жогорку суроолорго жооп алгандан кийин  

сабакты төмөндөгүдөй жыйынтыктасак болот. Балдар Жеңиш 
күнү жөнүндө маалымат алат. Кыргызстандык эр жүрөктөр 

кимдер болгон жана алар кандай эрдиктерди көрсөтүшкөн. 

 
Үйгө тапшырма: Жеңиш жөнүндө ырларды жаттап келүү. 

 
 

 
 


