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Сабактын максаты: 

• Окуучулардын Ата-Мекенге болгон сүйүсүн козгоо. Атуулдук 
сезимин ойготуу   тууралуу кеңири түшүнүк берүү.

Тарбия берүүчү: 

• Окуучулар мекенди сүйүүгө, аны көздүн карегиндей 
сактоого, коргоого тарбияланышат. 

Сабактын жабдылышы: 

• Сүрөттөр, накыл сөздөр, ырлар, Ата-Мекен тууралуу макал-
лакаптар.



I. Сабактын жүрүшү:

Бүгүнкү темабыз “Эч ким, эч качан унутулбайт!” Ата мекендик согушта  

каза болгондорду унутпашыбыз керек!



• Тарыхты балдарга айтып туруу — биздин милдетибиз.
Азыркы жыргал заман үчүн кан-жанын аябаган биздин эр
азаматтарыбыз Д.Шопоковду, Ч.Түлөбердиевди кантип
унутабыз.



Дүңгүрөтүп жер Ааламды чууга салган душмандардын изин артка
кайтарышкан канча аталар канын төгүп эл-жер үчүн тайманбастан
танк алдында калышкан! Эр жүрөктөр төшүн тоскон дзотко. Ал
эми канчасы окоптон чыкпай калгандар бар. Кол бутунан
айрылышып келгендер андан көп болгон.



• «1941-ж. 22-июнь – бул бардыгыбыз үчүн унутулгус дата.
Эч качан согуш болбосун. Айткым келгени, бүгүнкү
күндө да балдарыбыздын ичинде патриотторубуз абдан
көп, ошондуктан улуу муундун эрдиги унутулбай
муундан -муунга өтө берет.

• Улуу Ата Мекендик согушта Совет эли эркиндик, көз
каранды эместик үчүн жан аябай салгылашкан. Көп
улуттуу Кызыл Армиянын катарында Кыргызстандан
барган 300 миң жоокер да Ата Мекенди коргоонун
үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктери үчүн 10
миң кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен
сыйланышкан.



Алардын 76сы Советтер Союзунун Баатыры деген
наамга татыктуу болушуп, ал эми 29 жоокер Даңк
орденинин үч даражасын тең алышкан.



Кыргызстандык жоокерлер дагы мекенинин, өз элинин эркиндиги
үчүн эрдиктин үлгүсүн көрсөтүү менен баатырларча кармашып,
Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Түлөбердиев, Асанбек Оторбаев,
Дайыр Асанов, И.В. Панфилов өңдүү баатырлар менен бирге
согушка катышкан ар бир кыргызстандык душманга каршы
татыктуу күрөшүп Ата Мекен учүн баатырларча курман болушкан.



Миллиондогон адамдын өмүрүн алган Улуу ата Мекендик согушка

боордош элдердин катарында Кыргызстандыктар да катышып, согуш

талаасында канчалаган эрдиктерди жаратышты.



• Башкасын айтпаганда да, легендарлуу Панфилов дивизиясын,
дзотко тоскон Чолпонбек Түлөбердиевдин, же Дүйшөнкул
Шопоковдун эрдигин кайра-кайра уга бергиң келет. Согуш
талаасындагы эрдиги үчүн 73 кыргызстандык советтер Союзунун
баатыры наамына татыган.



Тилекке каршы жыл өткөн сайын өлкөбүздө Улуу Ата Мекендик согуштун
катышуучулары, ардагерлери азайып баратат.

Дагы бир ирет Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларына, Мекенибизди
коргогон эр жүрөк баатырларыбызга баштарыбызды ийип, таазим кылалы. Эч ким,
эч нерсе унутулбайт!



Бабалар сөзүн билип ал!

• Баатыр өлсө аты калат, коркок өлсө эмнеси калат.

• Баатыр өлсө да куралын таштабайт.

• Баатыр элден чыгат, байлык жерден чыгат.

• Баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун.

• Баатыр туулса эл ырысы, жамгыр жааса, жер ырысы.

• Эр жигит эл четинде, жоо бетинде.



Бышыктоо.

1. “Балдар, баатыр өлсө аты калат, коркок өлсө 
эмнеси калат” деген макалды  кандай  
түшүндүңөр?
2. “Баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун” –
деген макалды чечмелеп бергиле.
3. Кимиңердин чоң атаңар согушка барган?



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:   

•Улуу Ата-Мекендик согуш жөнүндө эссе жазып 
келгиле!


