
 Көркөм өнөр предмети боюнча 2021-2022-окуу жылы үчун 

1-2-3-4 - класстардын I чейректеринин темалары 

ДОЛБООР 

 Тематикалык план  1-класс 

 Жылдык тема “ Адам жана жаратылыш” 

(жыл ичиндеги сааттардын жалпы саны 68 саат) 
 

№ Мазмуну Колдонулуучу каражаттар 

1 1-2 сабак. Көркөм өнөрүнө киришүү.  

Сүрөтчү деген ким? Сызыктар, 

чекиттер, тактардын түрлөрү, алардын 

аталышы, мааниси, аткарылышы. 

Каалосу боюнча эркин тема (графика). 

Сүрөтчүлөрдүн чыгармалары. 

Альбом, жөнөкөй жана түрдүү 

түстөгү карандаштар. 

Колдонуучу көркөм 

каражаттар. 

 

2 

 

3-4-сабак. Түрдүү нерселерди сүрөттөп 

тартууда сызыктар жана чекиттердин 

колдонулушу. Сырткы көрүнүшү, 

көлөмү. (айлана, тегерек, квадрат жана  

үч бурчтук). 

Түрдүү графикалык каражаттар 

менен аткарылган өнөр 

инсандардын чыгармалары. 

Көнүгүүлөрдү аткаруу боюнча 

үлгүлөр. 

3 5-6-сабак. Курак (аппликация) 

геометриялык формалардын  

негизинде жөнөкөй нерселердин  

элесин кураштырып түзүү.  

Көркөм каражаттар, түрдүү 

формадагы геометриялык 

фигуралар, түстүү кагаздар, 

кайчы, клей. 

4 7-8-сабак. Графика. “Жалбырактар 

жана алардын түрлөрү.” Күзгү 

жаратылышка байкоо жүргүзүү 

(саякат).  

Түрдүү формадагы түстөгү 

жалбырактар. Альбом, түстүү 

карандаштар. 

5 9-10-сабак. Түрдүү формадагы «Бак –

дарактар» Графикалык иштер (эске 

тутуусу боюнча). 

Көркөм каражаттар. Пейзаж 

жанрындагы сүрөтчүлөрдүн 

чыгармалары. 

6 11-12-сабак. Жаратылыш 

материалдары менен түрдүү ыкмада 

иштөө. Күзгү жаратылышка саякат. 

Түрдүү формадагы, түстөгү кооз 

гүлдөрдү, жалбырактарды чогултуп, 

боектор аркылуу чогулган жаратылыш 

Табигый каражаттар жана 

көркөм каражаттар. 

Түрдүү формадагы түстөгү 

жалбырактар. Альбом, 

акварель, гуашь, кыл калем, 

карандаш. 
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материялдарына боектор сүртүп 

тегиздикке бастыруу аркылуу 

композиция түзүү.  

 

7 13-14-сабак. Жалбырактардан гербарий 

даярдоо. Күзгү жалбырактардан  

жаныбарлардын элесин чагылдыруу, 

чаптоо. (балык, көпөлөк ж.б.) 

Табигый каражаттар жана 

көркөм каражаттар. 

Түрдүү формадагы түстөгү 

жалбырактар. Альбом, 

акварель, гуашь, кыл калем 
8 15-16-сабак. Пейзаж. «Алтын күз». 

Күзгү жаратылышка байкоо жүргүзүп, 

өзүндөй кылып cүрөтүн тартуу. (асман, 

жер жана бак-дарактар). 

Көркөм каражаттар, акварель, 

гуашь боёктору, кыл калемдин 

түрлөрү. Сүрөтчүлөрдүн 

эмгектери. 

9 17-18-сабак. Тегиздикте пластилин 

менен иштөө. Түрдүү формадагы күзгү 

бак-дарактардын көрүнүшүн 

пластилин менен картондун бетинде 

чагылдыруу.  

Картон жана пластилин, стек. 

Түрдүү формадагы күзгү бак-

дарактардын үлгүлөрү 

 

Тематикалык план  2-класс 

Жылдык тема “ Көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү жана жанрлары” 

№ Мазмуну Колдонулуучу каражаттар 

1 1-2-сабак. Тематикалык сүрөт. “Жайкы 

каникул”. Каникул мезгилиндеги  

кызыктуу окуяларды баяндаган эссе 

жазып талкулоо, топтолгон ойду 

көркөм каражаттар менен сүрөттөп 

чагылдыруу. 

 

Акварель, гуашь, кыл калемдер, 

кагаздар. Белгилүү 

сүрөтчүлөрдүн чыгармалары. 

2 3-4-сабак. Натюрморт. Күндөлүк 

жашоо турмушубузда колдонулган 

жөнөкөй формадагы буюм жана 

жемиштерден түзүлгөн натюрморт 

(живопись). 

 

Натюрморт жанрындагы 

сүрөттөрдү тартуунун этаптары 

көрсөтүлгөн плакаттар, боектун 

түрлөрү жана кыл калемдер. 

3 5-6-сабак. Деңгээл (горизонт) сызыгы 

жана Перспектива. “Туулган жер”. 

Графика. 

Көркөм каражаттар, белгилүү 

сүрөтчүлөрдүн чыгармалары. 

4 7-8-сабак. “Күндүн желеси” (радуга). Көркөм каражаттар, Пейзаж 

жанрындагы күн желеси 



Тематикалык сүрөт тартылган сүрөтчүлөрдүн 

эмгектеринин үлгүлөрү. 

5 9-10-сабак. Пейзаж жанрындагы аба 

перспективасы. «Күзгү боёктор». 

Тематикалык сүрөткө композиция.  

Акварель, гуашь, түстүү 

карандаштар, пастель ж.б. 

6 11-12-13-сабак. Жаратылышка саякат. 

Гербарий күзгү жалбырактардан 

композиция түзүү. 

Гербарий (түрдүү жалбырактар, 

ар кандай түстөгү 

өсүмдүктөрдүн түрлөрү) 

7 14-15-сабак. Курактын түрлөрү, 

жасалгалоо иштериндеги 

мүмкүнчүлүктөрү. Китептер үчүн “Чөп 

кат” (закладка) даярдоо. 

Түстүү кагаздар, желим, кайчы, 

түстүү картон жана чөп каттын 

түрдүү ыкмада аткарылган 

үлгүлөрү. 

8 16-17-сабак. Графика. Жашылча 

жемиштерди натурадан тартуу. 

 

Карандаштын түрлөрү, 

фламастер ж.б. Жашылча 

жемиштердин көлөмдүү 

үлгүлөрү(муляж) жана этаптуу 

тартылган темага ылайыктуу 

сүрөттөр 

9 18-сабак. Чейрек ичинде аткарылган 

иштерге анализ. Көрсөтмө уюштуруу. 

Түстүү барактар, картондор, 

клей, кайчы. 

 

                                      Тематикалык план  3-класс   

                     Жылдык тема “ Ата-бабалардан калган мурас” 

№ Мазмуну Колдонулуучу каражаттар 

1 1-2-сабак. “Мекеним Кыргызстан”. 

Пейзаж жанрында  тематикалык сүрөт. 

Акварель, гуашь, кыл калемдер, 

кагаздар. Белгилүү 

сүрөтчүлөрдүн чыгармалары. 

2 3-4-сабак. Графика. Эки же андан көп 

буюмдан түзүлгөн  натюрмортту 

тегиздикте аткаруу.  

Гуашь, кыл калемдер, 

карандаштар. Натюрмортту 

тартуунун этаптары 

көрсөтүлгөн плакаттар. 

3 5-6-сабак. Кыял чабыттары (фантазия) 

жаратылышка саякат.  Күзгү 

жалбырактардан кызыктуу 

композицияларды түзүү. 

Көркөм каражаттар, белгилүү 

сүрөтчүлөрдүн чыгармалары. 

4 

 

7-8-сабак. “Жаныбарлар дүйнөсү.” 

Көлөмдүү иштерди аткарууда көркөм 

каражаттардын мүмкүнчүлүктөрү. 

Көркөм каражаттар, түрдүү 

каражаттардан даярдалган чөп 

каттардын үлгүлөрү. 

5 9-10-сабак. Колдонмо - жасалга өнөрү. 

Улуттук баш кийимдердин түрлөрү. 

Темага ылайыктуу сүрөттөр. 

Улуттук баш кийимдердин 



Эркин темада чыгарма жаратуу. түрлөрү.Боектун түрлөрү. 

6 11-12-сабак. Көркөм сүрөт өнөрүндө 

силуэт жана контраст терминдеринин 

мааниси.  

Боёктун түрлөрүн колдонуу. 

Темага ылайык сүрөтчүлөрдүн 

иштери. 

7 13-14-сабак. Архитектура. Түрдүү 

ыкмада аппликация менен композиция 

жараттуу. 

Түстүү кагаздар, картон, 

желим, кайчы ж.б. 

Имараттардын макеттеринин 

үлгүлөрү. 

8 15-16-сабак. Живопись. Ваза жана 

анын түрлөрүнүн сүрөтүн натурадан 

тартуу (керамика же айнек же 

пласстмасса вазалар).  

Боектун түрлөрү, кыл калемдин 

түрлөрү, альбом. Вазанын 

түрлөрү. Этаптуу сүрөттөр. 

9 17-18-сабак. “Биздин үй-бүлө”. 

Портрет жанры. Эстеп, элестетип 

сүрөт тартуу. 

Боектордун түрлөрү.  Этаптуу 

сүрөттордүн үлгүлөрү. 

 

Тематикалык план  4-класс 

Жылдык тема  “Кыял чабыт жана  дизайн” 

№ Мазмуну Колдонулуучу каражаттар 

 1 1-2-сабак. Аӊгемелешүү. Белгилүү 

өнөр инсандарынын өмүрү, 

чыгармачылыгы менен таанышуу.   

Белгилүү өнөр инсандарынын 

өмүрү, чыгармачылыгын 

чагылдырган китеп, журнал 

жана фотолор, 

сүрөттөр.(кыргыз, дүйнөлүк 

сүрөтчүлөрдүн чыгармалары) 

2 

 

 

3-4-сабак. Адамдын тулку бою, кулк 

мүнөзү, чен өлчөмдөрдөгү 

шайкештиктер.  

Темага ылайык сүрөттөр, 

карандаштын түрлөрү, 

барактар. 

3 5-6-сабак. Графика.“Менин досумдун 

портрети”. Натурадан  көрүп сүрөт 

тартуу. 

Карандаштын түрлөрү. Темага 

ылайык сүрөттөрдүн үлгүлөрү. 

4 

 

7-8-сабак. Мозаика. “Күз мезгили”-

деген темада мозаика ыкмасын 

композиция  түзүү.  

Боёктордун түрлөрү, кыл 

калем, айнек, барактын 

түрлөрү. Темага ылайык 

сүрөттөрдүн үлгүлөрү.. 

5 9-10-сабак. Стилдештирүү. 

Жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн 

Улуттук буюм-тайымдардын 

сүрөттөрү, боектун түрлөрү. 



формасынан алынган окшош кызыктуу  

оюмдардан композицияларды түзүү.  

Оюмдун түрлөрүнөн түзүлгөн 

көрсөтмө. 

6 11-12-сабак. Түрдүү формадагы 

вазаларды табигый каражаттар менен 

кооздоо, көркөмдөө, жасалгалоо (урук, 

данек, буурчактын түрү менен  ж.б) 

 

Жаратылыш материалдарынын 

түрлөрү, желим, картон, кайчы. 

7 13-14-сабак. Колорит. Элестетип сүрөт 

тартуу. Жаратылыштын ар кандай 

абалы, көрүнүшү. Монотипия 

техникасы. 

 

Боектордун түрлөрү, кыл 

калем, айнек, барактын 

түрлөрү. Темага ылайык 

сүрөттөрдүн үлгүлөрү. 

8 15-16-сабак. Дизайн түшүнүгү 

тууралуу маалыматтар алуу. Куттуктоо 

баракчаларын, открыткаларды, 

конверттерди жасалгалоо.  

Кагаздын түрлөрү, кайчы, клей. 

Открытканын, конверттердин 

үлгүлөрү. 

9 17-18-сабак. Эске тутуусу боюнча 

“Кино каармандары”-деген темада, 

түрдүү ыкмаларды колдонуп сүрөт 

тартуу.  

 

Боёктордун түрлөрү, альбом, 

кыл калем. Ч.Айтматовдун 

чыгармаларынын негизинде 

тартылган кинолордон 

белгилүү композициялардын 

сүрөттөрү.  
 

ТҮШҮНДҮРМӨ 

Көркөм өнөр предмети 2021-2022-окуу жылына карата Базалык окуу план 

боюнча окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 1, 

2, 3, 4-класстарга жумасына – 2 сааттык жүктөм менен окутулат. Буга чейин 

программалык материалдарды аткарууда убакыт жетишпей келсе, эми 

окуучулардын чыгармачылык ой чабыттарын түрдүү көркөм каражаттар 

аркылуу моторикасын эркин өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. 

Программанын чегинде мугалим өзүнүн чыгармачылыгына ылайык 

мамлекеттик билим берүү стандартына жана предметтик стандартта 

белгиленген максат, милдеттерди ишке ашыруу менен предмет боюнча 

окуучуларда керектүү компетенцияларды калыптандырууга жетишүүсү 

керек. 

Бул окуу жылында Көркөм өнөр предмети жаңыланган БОПда 1-4-

класстарда 2014-жылкы окуу программанын негизинде түзүлгөн окуу-



усулдук материалдары менен окутулат. Мурда бир сааттык жүктөм менен 

окутулса, эми жумасына эки сааттык жүктөм менен атайын адистиги бар 

мугалимдер окутушат. Бул маалыматты 2021-жылдагы 18-июнундагы №23 

(10912) Кут Билим газетасынын 11 бетинде Кыргыз Республикасынын 

“Мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзамынын” 4-бөлүмүнө ылайык 

“Көркөм өнөр” сабагы мыйзамда аныкталган билимге жана тийиштүү 

педагогикалык квалификацияга ээ мугалимдер тарабынан окутуулары 

белгиленген. Башталгыч класстары үчүн эки сааттык жүктөм менен окутуу 

боюнча КТП (календарлык тематикалык планды) түзүү үчүн практик 

мугалимдерден түзүлгөн жумушчу топ I чейректин болжолдуу темаларын 

Кыргыз билим берүү академиясынын (www.kao.kg) сайтынан стандарттар 

жана окуу программалары бөлүмүнөн алып пайдалансаңыздар болот. 

Кийинки II, III, IV чейректердин темаларын аталган сайттан аласыздар. 

Белгиленген темалар боюнча үлгү катары даярдалган КТП (календарлык 

тематикалык планды) 0709 137 577 жана 0555 811 417 телефондоруна чалып 

билсеңиздер болот. 

 

 

http://www.kao.kg/

