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• Кыргызстандагы белгилүү көлдөр тууралуу 

маалыматка ээ болушат;

• Көлдөрдүн атына байланышкан уламыштар 

менен таанышышат;

• Көлдөрдүн кооздугу жөнүндө сүйлөп бере 

алышат.

АТЫНА ЗАТЫ ТѲП КЕЛГЕН, ЧҮРѲКТѲЙ 

КѲЛДѲР КИМДЕ БАР?

Сабактын 
максаттары:



Сабактын жабдылышы:

Уламыш (аудио)

Кыргызстандын картасы, 
көлдөрдүн фото 

сүрөттөрү

“Ысык-Кѳл” 
Алыкул Осмонов 

(аудио)

https://www.youtube.com/watch?v=R6XbgbH_

iDA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=e
WLVVdR66xA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=R6XbgbH_iDA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eWLVVdR66xA&feature=youtu.be


Сабактын жүрүшү:

Мугалим 
окуучуларга 

Кыргызстандагы 
көлдөр жөнүндө 
маалымат берет. 

Картаны 
пайдаланып 
көлдөрдүн 
жайгашкан 

аймагын көрсөтөт. 

Кыскача баяндама 
жасайт. 



Мугалимдин баяндамасы

Кыргыз жеринин кѳркүнѳ кѳрк кошуп турган дагы
бир улуттук жүзү бар. Ал – кыргыз элинин бермети,
күзгүсү, сыймыгы болгон Ысык-Кѳл, Соң-Кѳл, Чатыр-
Кѳл, Сары-Челек кѳлдѳрү. Бул кѳлдѳрдүн кѳркү
сүрѳттѳѳгѳ сѳз жетпеген ѳзүнчѳ бир керемет. Кѳп
акындар ѳз калемдеринен сулуу кѳлдѳрдү даңазалап
ырларды жаратышкан, музыканын кѳркѳм үнү менен
жуурулуштурушкан.

Чет ѳлкѳдѳн кѳптѳгѳн туристтер келишип,
кѳлдѳрдүн тарыхын, жаралышын изилдеп, эс алып
кетишет. Алардын пайда болушу, аталышы да ѳзүнчѳ
бир узун сабак кеп болот айта келсе. Анда бизге мурас
болгон ушул кѳлдѳрдүн келип чыгышына саресеп салып
кѳрѳлү.



Кыргыз элинин бермети, күзгүсү, сыймыгы болгон

Ысык-Кѳл, Соң-Кѳл, Чатыр-Кѳл, Сары-Челек

кѳлдѳрү

Чатыркѳл



Соң-Кѳл



Чатыр-Кѳл



Сары-Челек



Ысык-Кѳл



“Ысык-Кѳл” Алыкул Осмонов

Ысык-Кѳл – кыргыз кѳлү кылкылдаган,

Кыз-келин кылаасында шыңкылдаган.

Кылымдар колдон түшкѳн маржан болуп,

Кѳрүнбѳй тереңинде жылтылдаган.

Ысык-Кѳл – кыргыз кѳлү шарпылдаган,

Кѳркүнѳ кѳктѳн башка тартынбаган.

Замандар кербенчидей чубап ѳтүп,

Чарчаса саясында салкындаган.

Кѳзү курч, кѳкүрѳгү бек уландары,

Пейли кең, берешен кол адамдары.

Ысыккѳл, касиетиңен айланайын,

Сыйла, сүй бакыт берген замананы.

19/XII 1945 Койсары
https://www.youtube.com/watch?v=eWLVVdR

66xA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eWLVVdR66xA&feature=youtu.be


Илгери типтик тоонун чокусунда хан сарайы бар
экен. Бул сарай бир каардуу ханга тиешелүү эле. Бир
күнү хан бир кедейдин айдай сулуу кызы бар деп угуп
калды. Хан ошол замат жигиттерине ал кызды алып
келүүнү буюрду. Ошентип кызды хандын сарайына
алып келишти. Кыз: “Ханга күң болуп жүргѳнчѳ
ѳлгѳнүм артык”, - деп хан сарайдын терезесинен
секирип кетти.

Ошол замат хандын таштан салынган сарайы
кулап, анын ордуна кѳпкѳк, жылуу бир тоодой кѳл
пайда болот. Ал кѳлдү элдер Ысык-Кѳл деп аташты.

Жайдын ачык күнү, күн батып бара жаткан
мезгилде ал хан сарайдын калдыктары кѳрүнүп турат
жана кыздын муңканып ыйлаган үнү угулат дешет.

“Ысык-Көл” 
уламыш

https://www.youtube.com/watch?v=R6XbgbH_

iDA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=R6XbgbH_iDA&feature=youtu.be


Сабактын жүрүшү:

Текст боюнча 
суроолор
берилет. 

Ысык-Кѳл 
жѳнүндѳ кандай 
уламыштарды 

билесиң?

Залкар ойлор 

чат-группада 

талкууланат



Залкар ойлор (элден)

Кѳл таянычы – жер,

Кѳсѳм таянычы – эл.

Кѳлдү бороон толкутат,

Элди эселек толкутат.

Кѳлдү токтотууга болот,

Элди токтотууга болбойт.



Үй тапшырма: 

• Ысык-Кѳл, Сары-Челек, Соң-Кѳл, Чатыр-Кѳл

тууралуу сүрөт тарткыла.



Пайдаланылган адабият:

• Акматов Кыялбек 
Камутович, Муратов 

Абдыкерим Жаркынбаевич. 
Мектептин тарбиялык 

сабактары. Педагогикалык 
адистик берүүчү окуу 

жайлар үчүн окуу куралы.–
Б.: 2019.-244-246-бб.
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