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КИРИШҮҮ. ИЗИЛДӨӨ ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ 

 

Изилдөөнүн актуалдуулугу. Азыркы ааламдашуу доорунда балдардын 

адабий чыгармалар, анын ичинде ырлар менен таанышуусу улам солгун 

тартып, поэтикалык чыгармаларды түшүнүү деңгээли төмөндөп баратат. 

Кыргыз балдары бешик ыры менен уктап, бешик ыры менен ойгонгон замандар 

артта калып, аларды жаш чагынан компьютер, мобилдик байланыш 

аппараттары, ноутбук, планшет, телевизор, видео сыяктуу замандын улам 

жаңыланып жаткан технологиялары курчап, адабият дүйнөсүнөн бир топ 

алыстап кетти. Мунун өзү балдардын көркөм чыгармалардан алуучу руханий, 

эстетикалык, адептик тарбиясына терс таасирин тийгизип, арасынан 

«компьютер баштуу» (М.Шаханов) балдардын көбөйүшүн, адамдардын 

технологиялашуусун шарттап жатат. Натыйжада ата-энесин укпаган, улууну 

урматтабаган, кыргыздардын менталитетине ылайык келбеген сапаттарды алып 

жүргөн жаштар улам көбөйүп баратат. «Кыргыз Республикасынын 

жарандарын, жаш муундарын рухий-адептик, патриоттук жактан тарбиялоо 

концепциясында» өлкөнүн экономикасын көтөрүү коомдун руханий-адептик, 

ыймандык негиздерин чыңдоо менен байланышары, материалдык өсүү, 

алдыңкы цивилизацияларга теңелүү биринчи кезекте жаштардын адептик 

сапаттарын тазалоо менен бекемделери айтылган [Концепция, 237]. Мындай 

милдетти аткарууда балдар бакчаларындагы, мектептердеги адабий билим 

берүүнүн ролу зор. Балдар ырларды окуу менен эмоционалдык сезимдерин 

өстүрүп, алардагы каармандардан өздөрүнө өрнөк алат, турмушту таанып 

билүүгө жана эне тилинин байлыктарын үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. 

Балдар ырлары – кыргыз адабиятынын бир бөлүгү, андай чыгармалар 

окуучунун курактык, психологиялык өзгөчөлүктөрүнө ылайык окууга, 

жаттоого жеңил болуп, сюжети жана композициясы жөнөкөй келип, тилдик 

жактан балдар үчүн татаалдык жаратпайт, эң негизгиси бул чыгармалардын 

тарбиялык таасири түздөн-түз көрүнүп турат. Мындай чыгармалар элдик 

оозеки адабиятта, б.а., улуттук фольклордо да, төкмө жана жазгыч акындар 
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чыгармачылыгында да, профессионал адабиятта да кеңири учурайт. Кыргыз 

адабиятынан билим берүүнүн мамлекеттик стандартында адабий чыгармаларды  

окуп үйрөнүү аркылуу азыркы окуучулар: биринчиден, маалыматтык; 

экинчиден, социалдык-коммуникативдик; үчүнчүдөн, өз ишин уюштуруу жана 

маселе чече билүү компетенттүүлүктөрүнө ээ болушу керектиги айтылат. 

Кыргыз адабият таануусунда балдар ырларынын теориялык 

проблемалары, тарыхый өнүгүшү, айрым балдар акындарынын портреттери бир 

кыйла изилденди (Абакиров К.А., Исаков К.А., Култаева Ү.Б., Сулайманов 

М.С., Сооронов О.С., Саттарова А.Т., Түлөгабылов М.Т., Орозова Г.Ж., 

Өмүрбай М. ж.б.), бирок аларды окутуу технологиялары айрым бир 

диссертацияларда (Абдраева Н.Э., Каранова Т.Н., Рахимова М.Р., Рысбаев С.К., 

Сакиева С.С., Токтомаметов А.Д. ж.б.) жалпыланган түрдө гана каралып өткөнү 

болбосо, негизинен атайын изилдөөнүн объектине алына элек. Ошол эле учурда 

кыргыз адабиятын окутуу методикасы илиминде (Алымов Б., Акматов Б., 

Акматов К., Байгазиев С.О., Батаканова С.Т., Исамидинов И.Ч., Иманалиев К., 

Ишекеев Н., Момуналиев С., Муратов А.Ж., Сартбаев К., Оторбаев Б., 

Турдугулов А., Шаимкулов О. ж.б.) ырларды окутуунун теориялык-

методикалык негиздери иштелип чыккан. Алдыңкы мугалимдер (Абдесов Н., 

Исаков Б.С., Сманбаев А.) андай чыгармаларды окутуунун практикалык 

жолдорун көрсөткөн. Булардын ичинен биздин диссертациялык изилдөөгө 

жакын эмгектер С.К.Рысбаевдин докторлук диссертациясында башталгыч 

класстарда фольклордук чыгармаларды этнопедагогикалык негизде өркүндөтүп 

окутуу проблемасы каралса, С.С.Сакиеванын диссертациясы «Адабий окуу» 

предметинин мазмунун, окутуу усулдарын ачууга арналат. Бул эмгектерде 

балдар ырларын окутууну караган айрым бир учурлар кездешет, бирок алар бир 

гана ушул проблеманы ачуу милдетин койбойт, ал эми Н.Э.Абдраева менен 

Т.Н.Каранованын кандидаттык диссертациялары жогорку окуу жайларында 

балдар адабияты дисциплинасын үйрөтүү маселесине арналат. 

Жогорудагы айрым эмгектердин жазылганына карабай мектепте балдар 

адабиятын, анын ичинде ырларды окутуу проблемасы актуалдуу бойдон турат. 
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Анын башкы себептери жана карама-каршылыктары төмөнкүлөр менен 

түшүндүрүлөт:  

азыркы учурда балдардын акыл-сезимин, тарбиясын, эстетикалык 

табитин өстүрүүдө ырлардын мааниси чоң болсо да, аны ишке ашыруунун 

илимий-методикалык негиздеринин толук аныкталбагандыгы; 

  балдар адабиятын изилдөөнүн адабий-теориялык базасы, филологиялык 

негиздери аздыр-көптүр түзүлүп жатса да, ал эмгектерди мектепте колдонуунун 

технологиялары жеткиликтүү иштелбегендиги; 

  мектеп практикасында балдар ырларынын көп окутулгандыгына карабай, 

университеттерде болочок мугалимдерди балдар ырлары аркылуу 

компетенттүүлүктөрүн калыптоо ишмердүүлүктөрүнүн өз деңгээлинде 

жүргүзүлбөй келиши; 

  алдыңкы мугалимдер тарабынан балдар ырларын окутуунун ар кандай 

жолдорунун, ыкмаларынын иштелип жаткандыгына карабастан, алардын 

кыргыз педагогикасында илимий жактан үйрөнүлбөгөндүгү, 

жыйынтыкталбагандыгы жана практикага кеңири таратылбагандыгы; 

  I-VII класстарда балдар үчүн жазылган ырларды окутууга көп 

сунушталып жатканы менен кара сөз түрүндөгү чыгармаларга караганда 

окуучулардын ыр түрүндөгү чыгармаларды кабыл алуу деңгээлинин төмөн 

турушу ж.б.. 

  Дүйнөнүн образдуу картинасы азыркы балдардын окурмандык 

маданиятын калыптоого, алардын руханий-адептик сапаттарын өстүрүүгө 

жардам берет, а бул балдар ырлары аркылуу ишке ашат жана педагогиканын 

актуалдуу милдеттеринин бири болуп эсептелет. 

Жогоруда белгиленген карама-каршылыктарды чечүү изилдөөнүн 

проблемасын аныктап, темабызды «Балдар ырларын мектепте окутуунун 

технологиялык негиздери»деп атадык.  

Теманын ири илимий программалар (долбоорлор) же негизги 

илимий-изилдөө иштери менен байланышы. Диссертация «Кыргыз 

Республикасынын жарандарын, жаш муундарын рухий-адептик, патриоттук 
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жактан тарбиялоо концепциясы» аттуу нормативдик документтин идеяларын 

ишке ашыруу жана ОшТУнун орус жана кыргыз тилдери кафедрасынын 

илимий-изилдөө иштери менен байланышат. 

Изилдөөнүн максаты – мектептерде балдар ырларын үйрөтүүнүн 

технологияларын теориялык жактан негиздөө жана аларды практикага 

киргизүүнүн жолдорун иштеп чыгуу, иштелип чыккан сунуштардын 

натыйжалуулугун педагогикалык эксперимент аркылуу текшерүү.  

Изилдөөнүн милдеттери: 

1. Балдар ырларынын табиятын, спецификасын, ааламдашуу доорундагы 

таалим-тарбиялык функцияларын аныктап, аларды системалаштыруу. 

2. Мектепте балдар ырларын окутууну изилдөөнүн материалдарын, 

методдорун, методологиялык негиздерин талдоо жана аларды темага ылайык 

жыйынтыктоо.   

3. Мектептерде балдар ырларын окуп-үйрөнүүнүн тарыхына, 

изилденишине обзор берүү.  

4. Балдар ырларын окутуу боюнча алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүү, 

аларды талдоо жана илимий багытта жалпылоо. 

5. Кыргыз балдар ырларын окутуунун проблемаларын анализдеп, андай 

чыгармаларды үйрөтүүнүн технологиялык негиздерин иштеп чыгуу. 

6. Балдар ырларын I-VII класстарда окутуунун технологияларын 

эксперименттик сыноодон өткөрүү жана оптималдуу технологияларды мектеп 

практикасына сунуштоо. 

Изилдөөнүн жүрүшүндө төмөнкүдөй божомолдор коюлду жана 

текшерилди. Мектеп программасында сунуш кылынган балдар ырларын 

окутуу технологияларын дагы өркүндөтүүгө болот, эгерде: 

 балдар ырларын окуп-үйрөнүүнүн методологиялык негиздери туура табылса; 

 балдар ырларын окутууда алардын жалпы өзгөчөлүктөрү, тематикалык, 

жанрдык, тилдик бөтөнчөлүктөрү, авторлордун чыгармачылык 

индивидуалдуулугу эске алынса;  
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 балдарга арналган ырларды окутуунун тарыхый тажрыйбалары, практикасы 

натыйжалуу пайдаланылса; 

 аталган багыттагы ырларды окуп-үйрөнүү ишмердүүлүгүндө педагогикалык 

технологиялардагы салттуулук менен жаңычылдыктын катышы натыйжалуу 

пайдаланылса; окуучулардын курак жана психологиялык өзгөчөлүктөрү 

көңүлгө тутулса; 

 балдар ырларын окутуунун технологиялык мүмкүнчүлүктөрү оптималдуу 

табылып, эффективдүү колдонулса; балдар ырларын окутууда текстти талдоо 

жумуштары максаттуу түрдө балдардын турмушу, социалдык процесстер менен 

байланыштырылса; окутуу менен тарбиялоонун биримдиги ишке ашырылса; 

 педагогикалык эксперимент туура жана максаттуу жүргүзүлүп, алардын 

жыйынтыктары билим берүү ишмердүүлүгүндө эске алынса. 

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы: мектепте балдар ырларын окутуунун 

технологиялары заманбап талаптарга ылайык адабият таануу, педагогика 

психология илимдеринин соңку жетишкендиктерине негизделип ырааттуу 

түрдө, алгачкы жолу иштелип чыкты; балдар ырларын окутуунун тарыхы, 

учурдагы абалы, өзгөчөлүктөрү, буга чейинки изилдениши атайын максатта 

талдоого алынды; балдар ырларынын мектептин окуу программаларында, окуу 

китептеринде берилиши, бул багытта методисттердин, мугалимдердин 

тажрыйбаларын анализдөө дүйнөлүк педагогиканын методологиясына ылайык 

өркүндөтүлдү; мектепте балдар ырларын окутуу технологияларынын биз 

колдонгон түрлөрү педагогикалык эксперименттен өткөрүлүп, практикага 

сунушталды. 

Изилдөөнүн практикалык мааниси: Изилдөөдөн улам айтылган 

тыянактар жана сунуштар мектепте балдар ырларын окутууда кыргыз адабияты 

мугалимдеринин сабагын, балдар акындарынын чыгармачылыгын 

өркүндөтүүгө жардам берет. Биздин сунуштар, табылгалар окуу 

программаларын, окуу китептерин, методикалык колдонмолорду жакшыртууда 

жана университеттерде курстук, дипломдук, магистрдик иш жаздырууда 

тиешелүү адистерге көмөк көрсөтүшү мүмкүн.  
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Коргоого коюлуучу негизги жоболор: 

 атуулдук жана адептик позициясы бекем, искусство чыгармаларына жогорку 

эстетикалык табит менен баа бере алуучу, руханий дүйнөсү бай, тил 

байлыктары жогору инсанды мектепте үйрөнүлүүчү балдар ырлары аркылуу 

калыптандыруу. 

 балдар ырлары аркылуу окуучулардын поэтикалык чыгармаларды окуп-

түшүнүүсүн, адабий чыгарма окууга кызыгуусун өнүктүрүү, эмоционалдык 

сезимдерин өркүндөтүү. 

 адабий чыгармаларды окутуунун заманбап теориялык-методологиялык, 

психологиялык, педагогикалык, адабият таануучулук негиздерин колдонуу 

мектепте балдар ырларын үйрөтүү технологияларын компетенциялык негизде 

иштеп чыгуу зарылдыгын талап кылат. 

 балдар ырларын I-VII класстарда этап менен системалуу окутуу мындай 

ырлар тууралуу бүтүн (целостное) түшүнүктү калыптандыруу менен кыргыз 

адабияты предметинин жалпы контексттинде компетенттүүлүктөргө 

жетишүүгө салым кошот. 

 балдар ырларын мектепте үйрөтүү ар бир класстын окуучуларынын 

поэтикалык текстти кабылдоо өзгөчөлүктөрүн, кызыгууларын эске алуу менен 

окутуу технологияларын тандайт. 

Изденүүчүнүн жеке салымы: балдар ырларын окутуунун натыйжалуу 

технологиялык негиздери изденүүчүнүн темага байланыштуу илимий-

теориялык, илимий-методикалык эмгектерди талдоого алган соң  өзү тарабынан 

табылды; аталган багытта окутуунун тарыхы, өзгөчөлүктөрү, изилдөөнүн абалы 

жеке өзүнүн изилдөөсүнө ылайык аныкталды; балдар ырларын үйрөтүүнүн 

салттуу жана инновациялык технологиялары изденүүчү тарабынан иштелип 

чыгып, бул технологиялардын оптималдуулугу педагогикалык эксперимент 

аркылуу далилденди жана айтылган сунуш-пикирлер изденүүчүнүн жеке өзү 

тарабынан апробацияланды; илимий кеңешчи менен авторлоштукта жазылган 

эки макалада анын жеке өзүнүн тема боюнча концепциялары чагылдырылды.  

Изилдөөнүн натыйжаларынын тастыкталышы: Диссертациялык тема 
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боюнча илимий-практикалык конференцияларга докладдар даярдалган: 

М.М.Адышов атындагы ОшТУда өткөн «Современное состояние, направления, 

развитие инженерной техники и технологии» (Ош, 2014), «Педагогика и 

психология в современном мире» деген аталыштагы V эл аралык илимий-

практикалык (Москва, 2017), ОшМУда  «Ыйман, адеп жана маданият жылына» 

арналган «Этнопедагогика – заманбап социумдагы этномаданий дөөлөттөрдү 

сактоонун фактору катары» (Ош,  2017), «Инновационные подходы в 

современной науке» деген аталыштагы  VIII эл аралык илимий-практикалык 

(Москва, 2017) конференция ж.б.. Тема боюнча   иш аткарылган жерде – 

ОшТУда, кыргыз жана орус тил кафедрасынын кеңейтилген жыйынынын 

отурумунда,  мектептерде, диссертациялык кеңештин алдын ала коргоо 

отурумунда талкууланып, иштин теориялык жана практикалык маанилүүлүгү 

тастыкталган. 

Диссертациянын жыйынтыктарынын толук жарыяланышы: Илимий 

изилдөөнүн материалдары жана анын сунушталган жоболору 1 монографияда, 

3 усулдук колдонмодо, чет өлкөдө жарыяланган 14, КРда чыккан 11 илимий 

макалада чагылдырылган.   

Диссертациянын көлөмү жана түзүлүшү: Эмгектин жалпы көлөмү – 

285, анын ичинен диссертациянын көлөмү – 244, пайдаланылган адабияттардын 

тизмеси – 457 аталышты түзөт, таблицалар – 19, сүрөттөр – 19.  
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БИРИНЧИ БАП. БАЛДАР ЫРЛАРЫН МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ЖАНА 

АЛ ПРОБЛЕМАНЫН ИЗИЛДЕНИШИНИН ТАРЫХЫ, АЗЫРКЫ 

АБАЛЫ ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ 

1.1 Балдар ырларынын табияты жана аларды окутуу проблемасынын 

тарыхый эволюциясы 

1.1.1  Балдар ырларынын табияты, спецификасы, классификацияланышы 

Балдар – али инсан катары калыптана элек, ой жүгүртүүсү чектелүү, 

турмуштук тажрыйбасы жокко эсе, адамдардын арасындагы ак менен караны 

жакшы ажырата элек курактагылар. Алар көп нерсеге сынчыл көз караш менен 

карай албайт, бул же тигил идеяларга жетеленме келет, сөз байлыктары аз 

болот. Мына ошол өзгөчөлүктөрүнө карап алар үчүн адабият да спецификалуу 

айырмачылыктарга ээ. Бул биринчи кезекте, балдардын курак жана андан келип 

чыккан психологиялык өзгөчөлүктөрү менен байланышат. Бала жана балалык 

учурду дагы майдалап курактарга бөлүштүрүү, алар үчүн ошол курактарга 

ылайык, өзгөчөлүктөргө ээ атайын адабияттарды жаратуунун зарылдыгын 

шарттаган. Балдар үчүн советтик учурда Кыргызстанда бөбөктөргө деп 

«Байчечекей» журналы, кенже мектеп жашындагы окуучуларга жана 

өспүрүмдөргө арналып «Жаш ленинчи» журналы, «Кыргызстан пионери» 

газетасы чыккан. Ал басылмаларда балдарга арналган ырлар үзгүлтүксүз 

жарыяланып турган. Балдар жана жаштар үчүн «Мектеп» басмасынан жылына 

жүздөгөн оригиналдуу жана котормо китептери жарыяланган. Тилекке каршы, 

Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондон кийин, рынок катаал талаптарды коюп, 

жогорудагы басылмалардын бир тобу чыкпай калса, бир тобу аз нуска менен 

тар чөйрөгө гана тарап жатат. 

Балдар адабияты адамдын жашын ар түрдүү куракка бөлүштүрүү менен 

түздөн-түз байланышат. Айрым адистер сунуш кылган ушундай 

бөлүштүрүүлөрдү карап көрөлү. 

В.Н.Татишевдин балдар курагын бөлүштүрүүсү: 

1. Баланын жаш кези (младенчество) өлкөсү – туулгандан 12 жашка 

      чейинкилер. 
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2. Жаштык өлкөсү (юношество) – 12-25 жаштагылар. 

3. Эрдик (мужество) – 25-50 жаштагылар. 

4.  Старость(карылык) – 50 жаштан жогоркулар. 

Орус азбукасындагы (1783-жылы чыккан)бөлүштүрүү:  

1. 7 жашка чейин – младенец. 

2. 7 жаштан – отрок. 

3. 15 жаштан – юноша. 

В.И.Дальдын «Толковый словарындагы» куракка ажыратуу:  

1. Балалык (детство) – 14-15 жашка чейинкилер. 

2. Өспүрүм кез (подросток)  – 14-15 жаштагылар. 

3. Жаштар (юность) – 15 жаштан 20 жашка чейинкилер. 

Жогорудагы мисалдарды айтып келип Ф.И.Сетин орустарда ушундай 

бөлүштүрүү болгондуктан, китеп чыгарууну да төмөнкүдөй үч группага 

ажыратып иштешкенин белгилейт: 

1. Окууга үйрөтүүнүн башталгыч этабы үчүн (азбука, грамматика); 

2. Жазууга үйрөтүү үчүн (тез жазуунун азбукасы); 

3. Өз алдынча окууга ылайыкталган энциклопедиялык мүнөздөгү китептер 

(үйрөтүүнүн үчүнчү баскычы үчүн) [ Сетин, 387, 24-25]. 

«Педагогикалык энциклопедиядагы» куракка бөлүштүрүү мындай: 

1. Мектепке чейин (дошкольный) – 3-7 жаш. 

2. Башталгыч мектеп (младший школьный) – 7-8 жаштан 11-12 жашка 

      чейинкилер. 

3. Өспүрүмдүк курак (подростковый возрост) – 11-12 жаштан 15-16 жашка 

чейинкилер. 

4. Жаштык (юношеский) мезгил – 15-18 жаштагылар. 

М.Түлөгабыловдун бөлүштүрүүсү:  

1. Бөбөктөр (мектеп жашына чейинкилер). 

2. Жеткинчектер (мектеп жашындагы кенже балдар). 

3. Тестиерлер жана өспүрүмдөр (жогорку класстын окуучулары) [415, 3]. 

А.Муратов менен К.Исаков сунуш кылган бөлүштүрүү: 
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1. Мектеп жашына чейинки балдар (бөбөктөр) – 2-3 жаштан 7 жашка 

чейинкилер. 

2. Мектеп жашындагы кенже балдар – 7ден 11-12 жашка чейинкилер. 

3. Мектеп жашындагы орто жана чоң балдар (өспүрүмдөр) – 11-12 жаштан 

17-18 жашка чейинкилер [Муратов, 282, 12]. 

Биз болсо бөбөктөр (мектепке барганга чейинки курактагылар); кенже 

балдар (7-11 жаштагылар); өспүрүмдөр (11-15 жаштагылар) деп бөлүштүрүп, 

балалык куракты 15 жашка чейин эле болгону туура деп эсептейбиз. Андыктан 

балдар адабиятын да үчкө ажыратуу ылайыктуу: 

1. Бөбөктөргө арналган чыгармалар (2-7 жаштар үчүн). 

2. Кенже балдарга арналган чыгармалар (7-12 жаштар арасындагылар). 

3. Өспүрүмдөргө арналган чыгармалар (12-15 жаштар ортосундагылар). 

Балдар адабиятынын эң негизги спецификасы ушунда: ар бир куракка 

ылайыктуу тематикасы, сюжети жана композициясы, каармандары, сүрөттөө 

каражаттары болот. Мисалы, манасчы бөбөктөрдүн арасында Чоң казатты 

айтып кирсе, адресат (балдар) эч нерсени түшүнбөй, айтуучунун эмгеги талаага 

кетет. Ал курактагы балдарга чакан-чакан жомоктор, кыска чыгармалар 

айтылат, өзгөчө оюн менен коштолгон ырлар пайдалуу. Ошол чыгармаларды 

алар кабыл алып, окуяларына кызыгып, тил байлыктарын өстүрө алат. 

Балдар ырлары – балдардын курагына, психологиясына арналган 

поэтикалык формада (ыр түрүндө) айтылган, жазылган чыгармалар. Аларда 

узак баяндоолор, ыксыз чоюлган сюжет, татаал тил болбойт, жатыктык, 

балдардын айлана-чөйрөсүнө жакындык мындай - чыгармалардын негизги 

белгиси.  

Өзбек балдар адабияты боюнча окуу китебинде балдар адабиятынын 

өзгөчөлүктөрү төмөнкүдөй белгиленген:  

«А) Көркөм образдын конкреттүүлүгү, көзгө көрүнөрлүк деңгээлде анык, 

так болушу. Бул нерсе балдардын кабылдоосунун предметтүүлүгүнүн, 

аныктыгынын жана көрсөтмөлүүлүгүнүн натыйжасы... 

Б) Баяндоодо (аңгемелөөдө) лирикалык маанайдын күчтүүлүгү. 
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В.Г.Белинский балдар адабиятынын негизги касиети – анын эмоционалдуулугу 

деп көрсөтүп, балдар китептери «ички сезимдерге толуп-ташышы» 

зарылдыгын, балага «образдар, боёктор жана үндөр керектигин», балдар үчүн 

жазгандар «бардык дүйнөгө жана бүт жаратылышка жан берип жибериши» 

зарылдыгын кайра-кайра белгилеп кеткен. Н.Г.Чернышевский көркөм 

чыгармада «Оо, кандай азап!» же «Ээ, мынча күлкүлүү», болбосо «Эй, эй, 

кандай сонун!» дегендей сезимдерди козгоочулук касиеттери болбосо, жаш 

окурмандарды толкундата албайт деп эсептеген эле. Психологиялык 

эксперименттер да балдардын акыл-туюмунда лирикалык көтөрүңкүлүк менен 

баян кылып берилген окуялар көпкө эсте болуп, узак убакыт сакталат деп 

тастыктаган. Баяндоодо лиризм канчалык терең жана олуттуу болсо, 

чыгарманын эстетикалык таасири да ошончолук терең жана олуттуу болот. 

Н.А.Некрасовдун «Мазай баба жана коёндор», А.П.Чеховдун «Каштанка», 

И.С.Тургеневдин «Муму» сыяктуу чыгармалары ушундай өзгөчөлүктөргө ээ... 

В) Мүнөздөр жана көрүнүштөрдүн динамикалуулугу. Психологдор балдар 

буюмдардын жана көрүнүштөрдүн кыймыл-аракети же эмнеге 

багытталгандыгы, кийинчерээк алардын пайда болуу себептерине 

кызыгышарын узак эксперименттердин негизинде далилдешти. Бул нерсе болсо 

баяндоодо кызыгууну жаратат. Неге дегенде кызыктуулук аракеттенүүнүн 

негизинен келип чыгат. Мындай кыймыл-аракеттүүлүк баяндалып жаткан окуя 

үчүн тандалган конфликттин курч болушун, сюжеттин тез уюштурулушун, 

мүнөздөрдүн эркиндигин ж.б. ушундай усулдарды шарттайт, ушуларда 

жаралат. Мындай кызыктуулук - балдар адабиятынын бардык классикалык 

чыгармаларына мүнөздүү көрүнүштөрдөн. 

Г) Тилдин тактыгы, дааналыгы жана эмоционалдуулугу. Балдар китебинин 

тили жалпысынан адабий тилдин нормаларына жана грамматикалык 

түзүлүшүнө ылайык келмеги,  ушу менен бирге балдардын кеп корун 

байытышы, өстүрүшү керек. Балдар китептеринин тили канча даана, кыска 

жана образдуу болсо, ошончо таасирдүү болот, анда ага коюлган идея ошончо 

тез жаш окурмандардын интеллектуал дүйнөсүнүн кенчине айланат. 
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Бул белгилер балдар адабияты үчүн жетектөөчү жана мүнөздүү белгилер 

болуп саналат» [Шермухамедов, 436, 14-15]. 

Албетте, өзбек балдар адабияты хрестоматия-окуу китебин жазышкан 

П.Шермухамедов, Ж.Турсунов, О.Сафаров, Х.Эгамов айткан жогорудагы 

пикирлер бир гана ошол улуттар үчүн мүнөздүү эмес, жалпы эле дүйнөдө 

балдар чыгармалары ушундай чен-өлчөмдөр менен талданат.  

Ал эми кыргыз балдар адабиятын изилдөөчүлөр [Муратов, 282, 18], 

жогорудагы пикирлерди жалпылап келип, улуттук балдар адабиятыбыздын 

мисалында анын спецификалык белгилери катары төмөнкүлөрдү көрсөтөт:  

 чыгармаларда балдарга негизги ролду берүү; 

 көбүрөөк учурда башкы каармандар катары балдарды катыштыруу;  

 тематикасы боюнча балдардын курагына ылайык келиши;  

 башка чыгармаларга салыштырмалуу  көлөмүнүн кыскалыгы; 

 китептердин сүрөттөр,  иллюстрациялар менен коштолушу, кооздолушу; 

 тамгаларынын (шрифт) чоңураактыгы;  

 тилинин жөнөкөйлүгү, түшүнүктүүлүгү, диалогдорду көбүрөөк пайдалануу; 

 сүрөттөөлөрдү чексиз созо бербөө, кызыктуу окуялардын (приключение) 

арбындыгы;  

 сюжетинде кескин бурулуштардын, чексиз ретроспекциялардын 

кездешпеши, сюжети чыңалуу, жыйнактуу алып барылышы;  

 окуялардын тезирээк алмашып, биринин ордуна улам экинчисинин келип 

турушу;  

 каармандардын мүнөзү предметтүү, балдардын көз алдында алардын иши 

жана жүрүш-турушу менен ачылышы;  

 бактылуу бүтүмү (кара ниеттиктин үстүнөн ак ниеттиктин салтанат курушу); 

 тарбиялоо максатынын түздөн- түз көрүнүшү.  

Демек, балдар адабияты, анын ичинде балдар поэзиясы чоңдорго арналган 

ырлардан айырмаланып турат. Алсак, А.Осмоновдун «Чын жолдош» деген ыры 

философиялык мааниде, андагы чын жолдоштун өлүм экенин балдар аңдай 
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албайт, ырда мындай саптар кездешет: 

Азбаган, картайбаган, жүдөбөгөн, 

Мүлдө аалам түгөнмөйүн, түгөнбөгөн. 

Эринбей, шашпай басып, жалгыз гана 

Укумдан тукум кууп жүрө берген. 

 

Сен айтчы, жан шеригим, мен сүйгөн жар, 

Жана да улуу-кичүү жан курбулар: 

Шум өлүм өлбөй турган дос болгон соң, 

Кандайча жаман көрөр жөнүбүз бар?.. [Осмонов, 301, 93-94] 

Бул ырдагы маани – адамзатты түбөлүк коштоп келе жаткан өлүм деген 

нерсенин ар бир адамдын башына келе тургандыгы, андан качып кутулуу 

мүмкүн эместиги, бала туулары менен аны аңдып, «бизден мурда тосуп 

алышы», «эң башкы Адам ата, Обо энеден» тартып адамды тооруп келе 

жатышы, ал чын жолдош «кайгырсаң – кайгырат да, күлсөң күлөт, уктасаң 

кошо жатат, жүрсөң – жүрөт», «ал өзү ушунчалык адил жолдош, калп айтпайт, 

жамандабайт, ушактабайт...» Мына ушул ырдагы идеяны түшүнүү үчүн 

баланын ой жүгүртүүсү жогору, турмушту, жашоону таанып билүүсү терең, 

кругозору ар тараптуу болушу керек. Ушул жактан алып караганда, бул ыр 

кыска болгону менен балдар поэзиясына кирбейт. Ошол эле А.Осмоновдун 

башка ырын окуп көрөлү: 

Чабалекей жакшы эле, 

Жарышып, чуркап ойносок. 

Бүгүн келип карасак, 

Уясы турат, өзү жок. 

 

Кара чыйырчык жакшы эле, 

Жарышып, күлүп ойносок. 

Кайда кеткен балдары, 

Уясы калган, өзү жок [Осмонов, 448]. 
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Бул ырды балдарга арналган деп айтууга негиз берүүчү критерийлер: 

балдардын ой жүгүртүүсүнөн келип чыккандагы; балдар окуганга жана 

жаттаганга ылайыктуулугу; тилинин элпектиги, жатыктыгы, түшүнүктүүлүгү. 

Балдардын чабалекей, кара чыйырчык менен куушуп ойноп жаткандыгы 

элестүү берилет.  

Балдар ырларын талдап келип, алардын тематикасын, багытталыш 

өзгөчөлүктөрүн, адабий тегин, түрүн, жанрын эске алып адабиятчылар ар 

түрдүү классификациялап жүрөт. Алардын айрымдарын карап көрөлү. 

В.П.Аникиндин классификациясы: 

1. Кичи жанрлар: 

Колыбельные песни 

Пестушки 

Потешки 

Прибаутки 

Календарные песни 

Игровые припевы, приговоры 

Жребьевые сговорки, считалки, дразнилки, скороговорки 

Пословицы и поговорки 

Загадки 

Песни [Аникин, 57, 11-30]. 

М.Түлөгабыловдун классификациясы:  

Ыр: 

1. Бешик ырлары 

2. Дүйнө таануу жөнүндөгү ырлар 

3. Беймарал маанайдагы ырлар 

4. Эмгек ырлары 

5. Насаат ырлары 

6. Тиричилик ырлары 

Аларды дагы мындай жиктештирет.  

Бешик ырлары: 
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 Алдей 

 Салбилек 

 Тайбөбөк (тушоо кесүү) 

Дүйнө таануу жөнүндөгү ырлар: 

 Өсүмдүктөр жөнүндө 

 Макулуктар жөнүндө 

 Айбанаттар жөнүндө 

 Мезгил-маал 

 Жөрөлгө. 

Беймарал маанайдагы ырлар: 

 Теребел 

 Саякаттама (санак) 

 Оюн 

 Эликтөө [Түлөгабылов, 415, 16]. 

Г.Орозованын классификациясы: 

I. Балдар ырлары 

1. Бешик ыры 

2. Оюн ырлары  жаш өзгөчөлүгүнө, аткарылышына жана маанисине 

карата экиге бөлүнөт: 

1) а) Майда жаштагы бөбөктөргө арналган оюн ырлар (Сал-сал билек, 

Тай-тай балам, Манжалардын оюну ж.б.у.с.) 

б) Балдардын жаман жоруктарын жоюу максатында айтылуучу 

чымчыкейлер 

в) Айлана-чөйрөнү кабыл алуу, баамдоого карата айтылуучу ырлар. 

2) Тестиер балдардын оюн ырлары 

 а) Акыйнек айтышуу 

 б) Мал-жанга, жаратылыш кубулуштарына арнап чыгарылган балдар 

ырлары 

 в) Улуу Ата мекендик согуш мезгилиндеги балдар ырлары [Орозова, 296, 
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6-7]. 

А.Муратов жана К.Исаковдун классификациялоосу: 

 Лирикалык тек: 

Баланын төрөлүшүнө, өсүшүнө байланыштуу каада-салт ырлары  

Оюн ырлары 

Эмгек ырлары 

Мезгил-маал (календарлык) ырлары  

Дарым, же эм-дом ырлары 

Дүйнө таануу ырлары 

Армандар 

Кошоктор 

Айтыш ырлары 

Санат-насыят, нуска, терме ырлары же дидактикалык лирика 

Бата ырлары [Муратов, 282, 50-51]. 

Мындай бөлүштүрүү балдар ырларынын тематикасы, жанрдык-тектик ар 

түрдүүлүгү кенен экендигин тастыктайт.  

Балдар ырларын жогорудагыдай классификациялоодо окумуштуулар 

төмөнкүдөй принциптерге таянат: 

1. Ырдын тематикасы, б.а., ыр эмне жөнүндө ырдалган же жазылган. 

2. Чыгыш тарыхы боюнча, б.а, ал ыр кандай тарыхый-генетикалык негизде 

жаралган. 

3. Балдардын курак өзгөчөлүгүнө дал келүүчүлүгү. 

4. Психологиялык жактан балдардын кабылдоосуна ылайыктуулугу. 

5. Функционалдык принцип, б.а., атайын балдарга ылайыктап, алардын 

акыл-оюнун, тарбиясынын өсүшүнө ылайыкталышы. 

Балдар ырлары совет учурунда бир кыйла өнүккөн менен тематикалык, 

идеялык чектелгендик болгон. Өткөн кылымдын 80-жылдарынан кийинки 

мындай чыгармалардын жаңыланышы жана ал учурдагы негизги белгилери 

катары Ү.Култаева төмөнкүлөрдү эсептейт [Култаева, 218, 41-42]: 
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- «балдар ырларынын кичинекейлердин курактык психологиясына төп 

келиши жана курактык өзгөчөлүктөрдүн так жиктелиши; 

- чыгармалардын наристелердин көркөм чыгарманы кабыл алуу 

өзгөчөлүгүнө ылайык мазмун жана форма жагынан жаңыланышы; 

- кыргыз балдар поэзиясынын жанрдык жактан байышы, 80-жылдардан 

баштап балдар ырларынын жаңы түрлөрү: логогриф, шарада, анаграмма, 

метаграмма, цифрограмма, шрифтограмма, акро ыр сыяктуу наристелерди 

кызыктыруучу чыгармалардын кичинекейлердин адабий «турмушуна» 

аралашуусунан улам окурмандардын активдешүүсү; 

- балдар ырларында наристелердин сүйлөө мүмкүндүгүн өнүктүрүүчү, 

алардын сөз байлыгын өстүрүүчү сөз оюндарынын кызыктуу түрлөрүнүн пайда 

болушу: 

оюн ырлар; 

оюн викторина; 

баш катырма оюндар; 

уйкаштарын өзүң тап; 

бир тамгадан кемитсең; 

ыр-сөздүк ж.б. 

Мындай чыгармалардын балдардын табигый жетилүү процессинде 

психологиялык жана физиологиялык мыйзам ченемдери менен шартталган 

чыгармачылык (сүрөт тартуу, адабий жөндөмдүүлүктүн ойгонушу) 

ишмердүүлүгүнүн ойгонушуна таасир этиши; 

- таанып-билүү ырларынын жаңы жанрдык классификациясынын пайда 

болушу: 

табышмак ырлары; 

суроолуу ырлар; 

заманбап дүйнө таануу ырларынын жаралышы; 

жаңы мазмундагы дидактикалык (көңүлдүү алиппе, адеп алиппеси, 

көңүлдүү грамматика ж.б.) ырлар; 

жаңы жаңылмачтар; 
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эсеп ырлар ж.б. 

- балдар ырларынын мазмунунда ирония, юмор, сатира, тамаша, оюндун 

камтылышы аркылуу алардын окумдуулугунун артышы; 

- балдар ырларынын стилдик жаңылануусу; 

- балдар ырларынын көркөм деңгээли менен бирге дидактикалык, 

педагогикалык илимий деңгээлге көтөрүлүшү, алардын бала бакчаларда, 

мектептерде окутуу жана тарбиялоо иштерине түздөн-түз пайдаланууга 

татыктуу касиетке ээ болушу жана практикалык баалуулугу; 

- балдар ырларында улуттук дүйнө-тааным, эне тил маселелеринин көркөм 

чагылышы аркылуу чыгармалардын улуттук руханий баалуулукту көркөм 

интерпретациялоо мүмкүндүгүнүн кеңейүүсү; 

- балдар ырларынын интеллектуалдык деңгээлинин жалпы адамзаттык 

өнүгүүнүн азыркы темпине төп келиши жана алардын заманбаптыгы; 

- балдар ырларынын наристелерди алектендирүүчү (занимательность) 

касиетке ээ болушу» [Култаева, 218, 41-42]. 

 

1.1.2. Балдар ырларын окутуунун изилденишине тарыхый-педагогикалык 

обзор 

 

Кыргыз педагогикасынын тарыхын карап көргөндө балдар үчүн ырларды 

кыргыз балдарына жеткирүүнүн бир нече этабын белгилеп көрсөтүүгө болот. 

1-этап: улуттук фольклордогу балдар ырларын оозеки формада балдарга 

жеткирүү.  

Бул узак кылымдарга созулган процесс болуп, анда балдар үчүн чыгарма 

жараткан баштапкы автор унутулуп, белгисиз болуп, коллективдүү чыгармага 

айланып кеткен да, элдик оозеки адабият деп аталып калган, бул ырлар 

муундан - муунга оозеки өтүп келгендиктен, ар түрдүү варианттары айтыла 

берет. «Ак терек, көк терек», «Так теке», «Үркөр, үркөр топ жылдыз», «Сал 

билек», «Турумтай» ж.б. көптөгөн ырлар атайын бала бакчалар, медреселер, 

мектептер жок кезинде эле балдарды тарбиялоого, алардын дүйнө таануусуна, 
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табиятты аңдап-билүүсүнө салым кошкон. Мындай ырларды таланттуу 

аткаруучулар менен бирге эле ар бир ата-эне балдарына ырдап берип, 

кыргыздардын көптөгөн муунунун асыл кенчине айландырган. 

2-этап: ислам динин окуткан диний медреселердеги окуу процессине 

кирген балдар ырлары. 

Мисалы, көптөгөн кыргыз балдары Наманганда Молдо Кыргыздын, 

Кочкордо Канаат хандын, Жалал-Абадда Мурзакул болуштун, Кадамжайда 

Молдо Ныяздын, Ошто Алымбек датканын, Ала-Букада Нурмолдонун ж.б. 

атактуу, даражалуу байлардын, молдолордун мектеп-медреселеринен кат 

сабатын жойгон жана диний билим алган.  

XX кылымдын башында ислам окуу жайлары «жаңы метод» («усули-

жадид») ыкмасы менен окутуу баштаган да, алардын программасына 

классикалык Чыгыш адабияты, Чыгыштын жомоктору, уламыштары 

киргизилген. Негизги окуу предмети Кураны карим, хадистер болуу менен 

Ахмат Яссавий, Юнус Эмире, Бабрахим Машраб, Рабгузий, Аль-Фараби, 

Фирдоуси, Низами, Жами, Саади, Навои ж.б. акындардын чыгармалары, 

дидактикалык баяндар жана дастандар. Мына ошолордун ичинде, албетте, 

балдар ырлары болгон. 

Дал ошол медресенин талабалары Молдо Нияздын «Санат дигаристер» 

деген кол китептерин, Молдо Кылычтын «Буудайык», «Канаттуу», «Бүркүттүн 

тою» деген чыгармаларын, Тоголок Молдонун поэмаларын, тамсилдерин окуп 

үйрөнүп, ал китептерди көчүрүп (нускалап) эл арасына тараткан.  

Алардын көрүнүктүүлөрүнүн бири – Нурмолдо акын. Ал Наманган 

шаарындагы Молдо Кыргыз медресесинен бүтүрүп, азыркы Ала-Бука 

районунун бир топ жеринде мектеп-медресе ачкан. Анын этикалык 

философиясы кыргыз этнопедагогикасы менен байланыштуу: балдарды 

чынчыл, адилет болууга, бирөөнүн акысын жебегенге үйрөтөт. Адамдын башкы 

сапаты – анын адеби. Адепке жетүү үчүн кудайга ишенүү, кудайга берилүү 

керек. Ал элдик накыл кептерди, макал-ылакаптарды өз заманына ылайык 

ырларына кошкон жана бул нускоолор медресенин 6-15 жаштагы балдарынын 



23 

 

кабыл алуусуна ылайык окутулган. Нурмолдо дин менен педагогиканы, 

философияны синтездеп балдарды өз ырлары менен ой жүгүртүүгө түрткөн.  

М.И.Богданова Кочкор жеринде Молдо Кылыч усулу жадид мектебин 

ачканын, өзү ал мектепте окубаганы менен замандаштарынын айтуусуна 

караганда, анда иштеген татар мугалимдери окуучуларга Молдо Кылычтын 

ырларын көчүртүп, жаттатышканы, Канат хандын мектебинде кыргыздын 

биринчи алиппесин жазган Э.Арабаев иштегенин жазат [Богданова, 122, 52].  

Кийин 1911-жылы дал ошол Э.Арабаев Молдо Кылычтын казалдарын 

«Кысса-зилзала» деген ат менен Уфа шаарынын «Шарк» басмасынан өзүнчө 

китеп кылып чыгарат. Ошондой эле Шабдандын тарыхы боюнча да китеби 

жарык көрөт.  

Демек, советтик доорго чейинки учурда эле медреселерде кыргыз балдар 

поэзиясы үйрөнүлгөнүн айта кетүүгө болот. Тилекке каршы, бул тема 

тарыхчылар, педагогиканын тарыхын изилдөөчүлөр тарабынан терең изилдеген 

эмес жана азыр ар тараптуу изилдөөнү талап кылып турат. 

3-этап: XX кылымдын 20-30-жылдарындагы сабатсыздыкты жоюу 

(ликбез) иш - чараларында окутулган балдар ырлары.  

Бул мезгилде чоң кишилерге арналган окуу китептерин балдар жеңил 

окуп, түшүнсүн жана түшүнгөнүн кабыл алсын деген ой менен элдик оозеки 

адабияттан алынган жана ошол кездеги жаш профессионал акындар жаза 

баштаган балдар  ырлары киргизилген. 

4-этап: советтик учурдагы жана эгемендүүлүк жылдарындагы 

мектептерде атайын окуу программасында үйрөнүлгөн балдар ырлары.  

Мындай окуу программаларынын жана окуу китептеринин мазмунунда 

башталгыч класстарда негизинен бүт эле балдар ырлары берилип жүрөт; V-VII 

класстардагы адабий окуу курсунда балдар ырлары да, акындардын чоңдор 

үчүн жазган ырлары да берилип келет; ал эми VIII класста адабият системалык 

курстун элементтерин камтыган адабий окуу курсу болсо, IX-XI класстарда 

адабий-тарыхый, системалуу курс болгондуктан, жазуучу - акындардын  жалпы  

чыгармачылыгы үйрөтүлөт. 
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Советтик мезгилде кыргыз балдар адабиятын мектептерде окутуу XX 

кылымдын 20-жылдарында башталат. Ал мезгилде атайын программаларды, 

окуу китептерин чыгарууга кыргыз окумуштуулары да, басма кызматы да жок 

болчу. Окуу китептеринин ролун «Көмөк», «Чолпон»  сыяктуу казак тилинде 

чыккан басылмалар, 1924-жылдын 7-ноябрынан тартып «Эркин-Тоо» газетасы 

(1926-жылдан баштап «Кызыл Кыргызстан» деп аталган), 1928-жылдан «Жаңы 

маданият жолунда», «Ленинчил жаш» газеталары аткарган. Мындай 

басылмаларга балдар ырлары жарыяланып турган.  

Эң алгачкы окуу китептеринин бири – 1924-жылы Ташкент шаарынан 

чыккан Ишеналы Арабай уулунун «Кыргыз алиппеси» деген эмгеги. Ал китеп 

тууралуу А.Осмонкуловдун «Жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз тилин 

окутуунун тарыхы» [Осмонкулов, 297], «Кыргыз тилинин окумуштуу-

методисттери жана тажрыйбалуу мугалимдери» [Осмонкулов, 298] деген 

эмгектеринде жана докторлук диссертациясында [Осмонкулов, 299], 

К.Сартбаевдин «Ишенаалы Арабаевдин «Алиппесине» 90 жыл» [Сартбаев, 

382], «Ишенаалы Арабаев – кыргыз элинин туңгуч агартуучу-окумуштуусу» 

[Сартбаев, 381], К.Сартбаев менен А.Мураталиеванын «Ишенаалы Арабаевдин 

агартуу майданындагы асыл мурастары жана анын ишин уланткан шакирттери» 

[Сартбаев, 383] деген китептеринде, Н.Ишекеевдин кыргыз адабиятын 

окутуунун тарыхы боюнча «Кыргыз адабиятын мектептерде окутуунун 

тарыхы» [Ишекеев, 193], «Кыргыз адабиятынын окуу программаларынын 

мазмуну жана проблемалары» [Ишекеев,196], «Кыргыз адабиятынын окуу 

китептери: өткөнү, бүгүнкүсү жана келечеги» [Ишекеев, 195] деген 

монографияларында жана докторлук диссертациясында [Ишекеев, 194], 

М.М.Эсенгулованын кандидаттык диссертациясында [Эсенгулова, 446], 

С.Байгазиевдин эмгектеринде [Байгазиев, 87, 88] бир кыйла анализденген.  

И.Арабай уулунун «Кыргыз алиппеси» деген китеби 2007-жылы 

кириллица ариби менен биринчи жолу басып чыгарылды жана ошол китептин 

«Алгачкы» деген ат ыйык» деп аталган баш сөзүндө С.Рысбаев мындай деп 

жазат: «...өзүнүн ички маани-мазмуну боюнча алганда да кыргыз баласына 
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өзүнүн эл-жерин, анын мүнөзүн, жашоо-турмушун, тил байлыгын, бүткүл 

руханий-материалдык дүйнөсүн чагылдырып турганы менен, ал аркылуу 

кыргыз баласын куралдандыруу максатын көздөгөнү менен баалуу. Ушундай 

мазмуну менен ал – өзүнөн кийинки бүткүл кыргыз китептеринин улуттук 

кайталангыс үлгүсү бойдон калды жана да кала бермекчи» [Рысбаев, 337, 33]. 

Мына ушул алгачкы окуу китебинде И.Арабаев балдар үчүн ырларга да бир топ 

орун ажыраткан. Алар «Калб (калп) ырлар», «Чын ырлар», ыр түрүндөгү 

«Табышмактар», «Санат ырлар», «Сокур кыз менен жетим кыздын 

табышмагы», «Тору тай» деген поэтикалык чыгармалар. Мисалы, окуу 

жылынын аягына жайгаштырылган «Тору тай» деген ыр мындай (Ыр ошол 

кездеги автор колдонгон орфография менен берилди – А.С.): 

Желедеги тору тай 

Желдей күлүк ат болсоң. 

Мен уяда турумтай 

Мезгил жетиб чоңойсом. 

 

Көкүлүңдү кумардаб 

Күмүш жүгөн катбасам. 

Жаркыраган сыр сырдаб 

Жарак-жабдык асынсам! 

 

Шамал менен жарышыб 

Баш байгени ала алсак. 

Сан кол менен сайышыб 

Эл эмгегин бага алсак. 

 

Аткара алсак биз жакшы 

Эл карызын унутбай. 

Келечекке биз башчы 

Эсиңде болсун тору тай [Арабай уулу, 59, 32-33]. 
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Мына ушул ыр өз кезинде сабатын жоюп жаткан чоңдор үчүн да, балдар 

үчүн да кубаныч тартуулаган, себеби ошол ыр алардын кат сабаты толук 

жоюлганын кабарлаган китептин жыйынтык темасы болгон. «Тору тай» 

автордун ырыбы, же элдик чыгармабы – ал тууралуу маалымат жок. Негизги 

нерсе – анда кыргыз балдарынын этнопсихологиясы эң туура берилген, себеби, 

кыргыз баласы үчүн тай өзгөчө мааниге ээ болгон. Чыңгыз Айтматовдун 

балалыгында тай мингенге байланышкан мындай бир эскермеси бар: «Бир ирет 

мен да чоң энем менен көчкө кошулдум. Айымкан чоң энем мени бир тайга 

мингизип койгон. Мен эч качан ошол тайды эсимен чыгара албайм. Беш-алты 

жашар кичине баланын өзү жалгыз атка минип жүргөнү кызыктуу да?.. Ооп 

калбасын деген го, ээринин эки жагына жыгачтан таянгыч коюшкан экен. Чоң 

кишилер отурган ээрлерге салыштырып караганда, балдар үчүн атайын 

жасалган мындай ээрлер айрымач деп аталып, шаардык балдардын 

отургучтарына окшошуп кетет. Менин өзүмө ыйгарылган атайын атым, анан 

ээрим бар үчүн аябай сыймыктанып, териме батпай, толуп-ташып барам. Көч 

менен кошо атымды алкынтып, оюн салдырып дегдеңдеп жөнөйм. Ырысымбы, 

айтор мен минген тайым аябай эле жоош болучу. Чоң энем менен 

туугандарыбыздын жанында көч коштоп, ат бастырар элем. Үйүр жылкылар 

менен короо-короо койлорду айдачубуз. Төө үстүндөгү жүк ары-бери 

чайпалып, биз сонуркаткан керемет жайлоого жөнөчүбүз» [Айтматов, 29, 407-

408]. Мына ушул керемет менен И.Арабаев 20-жылдарда эле кыргыз балдарын 

кездештирген. «Тору тай» кыргыз балдарынын оозеки эмес, советтик мектепте 

окуу аркылуу өздөштүргөн эң алгачкы ыры болгон.  

Ошентип, балдар окуй баштаган эң биринчи окуу китептерине эле балдар 

ырлары киргизилип келген. Алардын негизгиси «Алиппе» китептери болгон. 

XX кылымдын 30-жылдары кыргыздар билим алууну алгач өздөштүрүп жаткан 

кезде мындай алиппе китептери чыккан. 

 

Таблица 1.1.1 – XX кылымдын 20-30-жылдары жарык көргөн  

«Алиппе» китептери 
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Автору 

Аталышы Чыккан 

жылы 

Басылган 

жери 

И.Арабаев Кыргыз алиппеси 1924 Ташкент 

Эшенаалы, 

Султан, 

Сатыбалды 

Биздин мектеп 1930 Фрунзе 

С.Наматов Кичинекей колхозчу 1931 Фрунзе 

С.Наматов Алиппе 1933 Фрунзе 

Б.Жунушалиев Алиппе 1936 Фрунзе 

К.Каримов, 

Т.Актанов, 

А.Кошоев 

Алиппе 
1938-

1953 
Фрунзе 

 

Таблица 1.1.2 – XXкылымдын 20-30-жылдары чоңдор үчүн(ликбездер) 

жарык көргөн «Алиппе» китептери 

Автору Аталышы Чыккан 

жылы 

Басылган 

жери 

        И.Арабаев Алиппе 1925 Пишпек 

К.Тыныстанов Чоңдор үчүн алиппе 1926 Москва 

И.Арабаев, 

К.Карасаев 
Жаңылык 1927 Фрунзе 

М.Бактыбаев Кызыл жылдыз 1930 Фрунзе 

С.Наматов Сабаттуу колхозчу 1932 Фрунзе 

Т.Саманчин Алиппе 1937 Фрунзе 

 

Балдар ырларын окуу китептерине киргизип, окуучулардын эстетикалык 

табитине ылайык келген чыгармаларды тандоого К.Тыныстанов чоң эмгек 

сиңирген. Анын окуу китептерин [Тыныстанов, 416; 417; 418; 419; 420] талдай 

келгенде К.Тыныстанов таланттуу акын, котормочу, адабиятчы гана эмес, ошол 

эле кезде мектепте окутуу процессин жакшы билген методист катары көрүнөт. 
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С.Сакиева алгачкы агартуучу, «кызыл профессор» К.Тыныстановдун 

окуулугунун негизги жетишкендиктери катары буларды көрсөтөт: 

1. Балдар үчүн кызыктуу, мыкты элдик чыгармалардын үлгүлөрүн топтой 

алгандыгы. Маселен, «Бала менен чымчык», «Ынтымак», «Сонун үй», «Бөбөк 

терметкенде», «Билим – түгөнбөс байлык», «Дайыр менен Набек», «Күлкүлөр», 

жылдын төрт мезгили жөнүндөгү материалдар ж.б. «Бала менен чымчык» деген 

ырында балдар менен канаттуулардын ортосундагы достук ачылып берилип, 

диалог формасында болуп, экология, эмгек маселелери да козголуп, жогорку 

деңгээлде эстетикалык ырахат тартууласа, «Сонун үй» деген ыры турмуштук 

проблемалуу суроо коюу менен абдан кызыктуу баяндалган. Ал эми 

«Кичинекей акылман» (23-бет), «Дайыр менен Набек» аттуу чыгармада сөз 

күчүн баалоого тарбиялоо негизги өзөгүн түзүп турат.  

2. Окуулукка киргизилген материалдардын маалыматтуулугу. Азыркы 

окуу китептеринин негизги кемчиликтеринин бири ушунда. Маселен, ошол 

мезгил үчүн эң баалуу болуп саналган мектеп турмушу, котур, келте оорулары, 

жаңы турмуш кадамдары, калыңды жоюу, билим берүү ж.б. сыяктуу 

материалдар жөнүндө сөз кылбаганда да, «Адам тууралуу», «Куштар», 

«Аялдар», «Малдар», жыл мезгилдери боюнча бөлүмдөр окуучулар үчүн бай 

маалыматтын очогу болгондугунда шек жок. Булар азыркы балдар үчүн да эң 

зарыл материалдар. Мисалы, «Ойсул ата» (төө), «Камбар ата» (жылкы), «Зеңги 

баба» (уй), «Чолпон ата» (кой) ж.б. ырлар.  

3. Учурдагы эң актуалдуу мамилелердин бири болуп жаткан балдардын ой 

жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу, ишмердүүлүгүн калыптандыруунун 

Касымдын окуу китебинен орун алгандыгы. Буга карата окуу китебинде 

«Өткөөл», «Жарыш» деген материалдарга орун берилген» [Сакиева, 368, 93]. 

К.Тыныстановдун китептеринде «Кайран эл», «Жаз», «Биздин ураан 

(Интернационал)», «Бөбөк терметкенде», «Өктөбүрдүн келген кези», «Аза 

маршы», «Бекбекей», «Ойсул ата», «Камбар ата», «Чолпон ата» ж.б. ырлар 

туруктуу орун алат. Алардын бир катары элдик оозеки чыгармалардан алынган 
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мурастар болсо, айрымдары котормо, кээ бири ошол кездеги жаш акындар жана 

өзү тарабынан жазылган ырлар.  

К.Тыныстановдун окуу китептериндеги балдар ырлары алардын таанып-

билүүсүн гана өстүрүүгө өзгөчө кызмат кылбастан, ошол кездеги саясый 

кырдаалга байланыштуу айрым бир таптык көз караштарды да 

калыптандырган. 

1922-жылы Казак-кыргыз билим комиссиясын түзүү тууралуу чечим 

чыгып, ага ылайык эл арасынан оозеки чыгармаларды жыйноо иши колго 

алынып, бул ишке Тоголок Молдо, К.Тыныстанов, Ы.Абдырахманов, 

К.Карасаев, И.Арабаев, Б.Солтонов, Т.Саманчин, З.Бектенов, А.Осмонов, 

Ж.Бөкөнбаев ж.б. интеллегенттер кирише баштаган. Москвадагы борбордук 

мекемелерден Кыргызстанга  К.Мифтаков, М.Богданова ж.б. атайын адистер 

жиберилген, алар жыйнаган балдар чыгармалары, анын ичинен балдар ырлары 

да,  түз эле окуу китептерине киргизилген.  

1922-жылы К.Мифтаков жазма акын Тоголок Молдодон бир топ оозеки 

чыгармаларды жазып алган болсо, 1923-жылы А.Токомбаев «Курманбек» 

жомогун китеп кылып чыгарган. Бул жагынан маанилүү кадам катары  

И.Арабай уулу менен К.Карасай уулу биргелешип 1928-жылы жарыкка 

чыгарган «Жаңылык» аттуу латын алфавитинде жазылган чоңдор үчүн 

алиппеси болгон. Анда да балдар үчүн чыгармалар берилген, алсак, «Керме-

Тоо», «Санат ырлар», «Терме-санат ырлары», Ысактын (Шайбек уулу) «Кайран 

эл», А.Токомбаевдин «Өктөбүрдүн келген кези», Ч.Жамгырчы уулунун 

«Кайгылуу күн (21-нчи жаныбар)», Салы уулунун «Жаштарга», Касымдын 

«Жаз», «Кыш» деген ырлары буга мисал болот. Ал кезде чоңдор үчүн алиппени 

балдар да окуй бергендигин эске алсак, бул ырлар ошол кездеги алгачкы 

кыргыз интеллигенциясынын балалык учурунда алардын туура тарбия, адабият 

аркылуу эстетикалык табитин өстүрүүсүнө таасирин тийгизген. 

XX кылымдын 20-30-жылдарында сабатсыздыкты жоюу, жашы жеткен 

балдарды окутуу совет өкмөтүнүн милдеттеринин бири болгон. Бул жылдарда 

кыргыз адабияты боюнча айыл-кыштак мектептеринин 3 жылдык жана 4 
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жылдык мөөнөттөр  үчүн программалар биринчи жолу класс-сабак 

системасына ылайык түзүлө баштады. Буга чейин жогоруда көрсөтүлүп өткөн 

«комплекс», «лабораториялык-бригадалык», «долбоор» методдорунда түзүлгөн 

программалар колдонулуп келгендиктен мүмкүнчүлүк болбогондугу өзүнөн-

өзү түшүнүктүү. Ошону менен бирге, бул жылдары толук эмес орто мектептер 

үчүн дароо жаңы программаларды иштеп чыгууга бизде мүмкүнчүлүктөр 

жетиштүү эмес болгон. Ал эми орто мектептерди ачуу жана санын көбөйтүү 

жөнүндө жогоруда көрсөтүлгөндөй, жаңыдан гана маселе коюлуп жаткан 

болучу. Класс-сабак системасы мектептер үчүн милдеттүү жана жалпыга 

тиешелүү системага айлангандан кийин, биринчи түзүлгөн программа алдына 

кандай максат койгондугу, материалдын көлөмү жана тандалып алынышынын 

кандай экендиги ачык болгону үчүн айылдык, шаардык, мектептер үчүн, 3 

жылдык жана 4 жылдык окуучуларга арналган 1934-жылы түзүллгөн 

программанын 2-басылышынан [Программа, 102, 23-24] үзүндү келтирели: 

Программанын түшүнүк катында адабият сабагынын мааниси жана милдети 

жөнүндө төмөндөгүдөй айтылат: «Ырларды, аңгемелерди окуп, жаттоо, көрктүү 

чыгармалардын окугандарын кайра айтып берүү сыяктуу окуучулардын көз 

караштарын кеңитип, көрктүү сезимдерин арттыргандыктан, өсүп келе жаткан 

жаштарды тарбиялоодо адабияттын алган орду чоң, 3-жана 4-топтордо көрктүү 

чыгармаларды окуп билүү натыйжасында окуучулар мына буларга ээ 

болуулары тийиш: 

1. Окулган көрктүү чыгармалардын тексттерин идея жана көрктүүлүк 

жактан түшүнүү. 

2. Көрктүү чыгармалардын тилиндеги өзгөчөлүктөрдү билүү (салыштыруу 

ж.б.). 

3. Көрктүү чыгармалардын кайсы бир түрлөрүн ажыратуу (кара сөз, 

жомок, тамсил). 

4. Жазуучу кайсы таптык экендиги тууралуу жана анын чыгармасы кайсы 

таптын мүдөөсүн сүйлөй тургандыгы жөнүндө жөнөкөй түшүнүктөрдү алуу. 

5. Коом турмушунда адабият алган орун туурасында жөнөкөй түшүнүктөр. 
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6. Адабият чыгармасынын бул тизмесин тандап алганда мына булар 

эскертилди: чыгарманын тил жагынан кымбаттуу болушу менен катар, 

көрктүүлүк жагынан барктуу болушу, балдардын кызыгуулары менен 

тажрыйбасына жакындыгы» [программа, 102, 27].  

Ошол мезгилде балдар үчүн ырларды жазууга жаш жазуучулар 

(А.Токомбаев, К.Маликов, А.Токтомушев, С.Сасыкбаев, Ж.Бөкөнбаев, 

А.Осмонов ж.б.) гана эмес, жазгыч жана төкмө акындар (Тоголок Молдо, 

Б.Алыкулов, А.Үсөнбаев, К.Акиев, О.Бөлөбалаев ж.б.) да массалык киришип, 

орус, казак, татар тилдеринен балдар үчүн жазылган китептер көп которулган. 

Тоголок Молдонун балдар үчүн «Каак-каак, каргалар», «Үркөр, үркөр топ 

жылдыз», «Жүгүрүп, жүгүрүп мен таптым», «Турумтай» «Чынчыл бала», 

«Торпогум» ж.б. ырлары, элдик сюжетти пайдаланып жазган «Жер жана анын 

балдары», «Талым кыз менен Көбөктүн айтышы», «Үркөрдүн кызы Үлпүлдөк 

сулуу», «Абышка-кемпирдин көмөчү», «Телибай тентек», «Кемчонтой» ж.б., 

К.Акиевдин «Ач карышкыр», «Акылман ата», А.Үсөнбаевдин «Жолборс 

минген киши», Т.Үмөталиев «Күч бирдикте», «Алп кара куш», А.Токомбаевдин 

«Жетим менен сыйкырчы», Ж.Бөкөнбаевдин «Торгой менен жагалмай», 

«Чептен эрдик күчү бек», К.Маликовдун «Сан-Таш», А.Осмоновдун «Толубай 

сынчы», Р.Шүкүрбековдун «Эки бөжөк» ж.б. фольклордук сюжеттин негизинде 

жазылган чыгармалары балдар адабиятынын казынасын толтуруп, балдар окуп 

жаткан окуулуктарга, хрестоматияларга киргизилген.  

1934-жылы А.Токомбаевдин «Биздин китеп» деген жыйнагы чыгып, 

андагы жаңы доор, социалисттик коом тууралуу балдардын ойлору окуу 

китептеринен орун алды. Ошол эле кезде айрым окуу китептери ашкере саясый 

ырлар менен толтурулганын да айта кетүүгө тийишпиз. Мисалы, 1932-жылы I-

IV топтор үчүн Айыл-кыштак башталгыч мектептеринин программасында 

[программа, 30] 3-класска мындай ырлар берилет: А.Токомбаев «Көрүк ыры», 

«Москва – жүрөк», «Пионер ыры», «От араба», «Жумушчу», «Лениндин орду – 

ленинчил», «Сен даярдан, «Чанхайши», «Даяр бол», «Кызыл аскер», 

К.Тыныстанов «Биздин темп», М.Элебаев «Күз», «Кең талаа», «Фабрика», 
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«Пахта бышты», «Ырым – бештик», «Жаңы заман», «Совхоз маалы», 

«Маданият жаңырды», «Жаз», «Биздин аскер», С.Сасыкбаев «Коммунисттер 

партиясы», «Үнү угулуп турду», К.Маликов «Айлуу түндө», Ж.Турусбеков 

«Пахта сыры», «Ак алтын өлкөсү», М.Байжиев «Күрөш». Бул 30-жылдардын 

балдарын коммунисттик духта, Лениндин, партиянын ишине берилгендикте 

тарбиялоонун таасирдүү каражаты болгон. 

1932-жылы А.Токомбай уулу жооптуу редактору болгон алгачкы окуу 

программасы [программа, 31] түзүлгөн. 1938-жылы М.Абдукеримов түзгөн 

«Адабият хрестоматиясы» [Абдукеримов, 13], 1939-жылы А.Осмонов жана 

М.Кырбашев түзгөн хрестоматия [Осмонов, 300] окутууга киргизилген. 

У.Абдукаимовдун 30-жылдардагы 3 жылдыкокууга [Абдукаимов, 6], 

М.Абдукеримовдун 4 жылдык окууга арналган хрестоматияларында 

[Абдукеримов, 10], 1938-жылы чыккан М.Абдукеримовдун «Адабият 

хрестоматиясында» [Абдукеримов, 13], кийинки А.Осмонов жана М.Кырбашев 

түзгөн хрестоматияда [Осмонов, 300] балдар ырлары төмөнкүдөй принциптер 

менен берилген: а) элдик төкмө жана жазгыч ырчылардын чоңдорго арналган 

ырларынан, поэмаларынан үзүндүнү адаптациялап берүү (мисалы, Токтогул 

Сатылгановдун «Үлгү ырлары» он төрт куплет менен балдарга карата 

ылайыкташтырылып киргизилген ж.б.); б) кыргыз балдары жакшы билген, 

алардын турмушуна жакын жаныбарлар тууралуу ырлар (Ж.Бөкөнбаев «Түлкү 

менен бөдөнө», С.Сасыкбаев «Ой, ой, көпөлөк» ж.б.); в) ошол мезгил үчүн 

жаңылык болгон окуялар, техникалар тууралуу ырларды сунуштоо (М.Элебаев 

«Пионер саякатта», С.Сасыкбаев «Учкучтар» ж.б.); г) элдик фольклордук 

мурастарды окутуу («Бекбекей», «Шырылдаң», «Оп майда» ж.б.). 

«Кыргызстандын өз алдынча республика болушу менен башталгыч билим 

берүү жети жылдык мектептерге, кийинчерээк  орто мектептерге өткөн. 

Албетте, агартуу жаатындагы бул олуттуу иштер буйрукчул, акимчил ыкмалар 

аркылуу жүзөгө ашырылса да, өзүнүнүн тийешелүү түшүмдөрүн берди. 1939-

жылы V-VII класстардын окуу программасы айрым толуктоолордун, 

түзөтүүлөрдүн предмети болду. Анда кыргыздын элдик оозеки чыгармаларына 
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(фольклордун көпчүлүк жанрлары), акындар поэзиясына (Токтогул, Байымбет, 

Ысак, Калык, Алымкул) жана профессионал жазуучуларга (А.Токомбаев, 

М.Элебаев, К.Баялинов, Ж.Бөкөнбаев, Ж.Турусбеков, Т.Сыдыкбеков, 

Т.Үмөталиев) кеңири орун берилгендиги кубаттоого татыйт», - дейт Н.Ишекеев 

[Ишекеев, 193, 49].  

Бирок ошол жылдарда саясый өнөктүктөргө арналган ырлар, орус 

акындарынын чыгармаларынан котормолор басымдуулук кылып, улуттук 

кыргыз адабиятынын, анын ичинде балдар адабиятынын чыгармалары 5-7%дан 

ашкан эмес.  

Кыргыз балдар поэзиясынын өнүгүүсүнө 1936-жылдагы балдар 

адабиятынын абалы туурасында атайын кеңешме чоң таасир этти, Кеңешмеде 

Ж.Бөкөнбаев «Балдар үчүн кандай адабият керек, алар үчүн жазылган китептер 

кандай болууга тийиш?» [Бөкөнбаев, 130] деген темада баяндама жасап, ошол 

кездеги балдар адабиятынын абалын талдап, перспективаларын белгиледи. 

Кыргыз балдарын көркөм адабият менен тааныштыруу ишине Улуу Ата 

мекендик согуш бир топ жолтоо болду: окуу процесси айрым жерлерде токтоп, 

айрым жерлерде начарлады; балдар адабиятынын тематикасы башка нукка 

бурулду, б.а. аскердик-патриоттук темадагы поэзия активдешти. Согуш 

жылдарында5-7-класстар үчүнкыргыз адабиятынын жаңы программасы 

[Программа, 412], 1941-42-окуу жылына карата 8-10-класстар үчүн кыргыз 

адабияты сабагынын окуу программасы жаңыдан биринчи жолу түзүлүп 

[Программа, 228], кыргыз элинин оозеки фольклорунун материалдары жана 

жазма адабияттын өкүлдөрүнүн ырлары кирген. Совет өкмөтүнүн 

жетекчилерин даңктоо О.Бөлөбалаевдин «Ленин», Ш.Шеркуловдун «Сталин» 

деген ырларынын негизги мотиви болсо, С.Сасыкбаевдин «Шумкарлар», 

А.Үсөнбаевдин «Таалайлуу эл», Т.Үмөталиевдин «Чак түштө», 

А.Токтомушевдин «Турмуш жаңы», А.Осмоновдун «Жакшы китеп» деген 

ырлары социалисттик түзүлүштү жана анын куруучуларын идеализациялоо 

багытында болгон. Токтогул Сатылгановдун «Үлгү ырлары», «Карылык» аттуу 

чыгармасы, Тоголок Молдонун «Куба кой менен ээсинин айтышканы» деген 
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тамсил-ыры сунушталган. Ошол жылдары окуу программасынан орун алган 

Тоголок Молдонун «Торпогум» деген ыры балдардын сүйүктүү чыгармасы 

болгон. 

6-класска балдарга арналган элдик чыгармалардан «Оп майда» жана 

«Бешик ыры» сунушталса, элдик жазма ырчылардан Тоголок Молдонун «Кара 

Макмал жорголо» деген ыры киргизилген, ал эми жазма адабияттын 

өкүлдөрүнөн А.Осмоновдун «Бешик ыры» окутулган. 

Ошол күндөрдүн негизги темаларынын бири – согуштун баатырларынын 

эрдигин балдарга даңктап берүү эле. Бул келечек муунду мекенчилдикке 

тарбиялоого, жеңиш үчүн кызмат кылууга даярдоо катары түшүнүлгөн. 

Мындай ырлардын руху менен сугарылган балдардын көпчүлүгүнүн аталары 

согушта болгон, же ал жактан курман болушкан. Дал ошол «согуштун 

балдарына» арналып жазылган А.Үсөнбаевдин «Панфиловду эскерип», 

О.Бөлөбалаевдин «Баатыр Чолпонбай», Т.Үмөталиевдин «Үч баатыр» деген 

ырлары окутулган. Улуу Ата мекендик согуштун баатырлары генерал 

Панфилов, Түлөбердиев, Коёнкөзов ж.б. тарыхый адамдар кыргыз балдарынын 

идеалдарына айланган. Ал жылдарда «Манас», «Курманбек», «Кедейкан», «Эр 

Төштүк», «Кожожаш» эпосунан үзүндүлөр балдарга ылайык адаптацияланып, 

окуу программасына жана окуу китептерине киргизилген. 

Согуштан кийинки мезгилде, 1947-1949-жылдарда, үч программа 

пайдаланууга берилди [программа, 24; 326; 238]. Бул учурда улуттук 

фольклордон «Оп майда», «Бекбекей», «Койчулардын коңур күү», 

«Жылкычынын шырылдаң» ж.б.), каада-салт (мал чарба, дыйканчылык, 

социалдык үрп-адат каадалары ж.б.), үрп-адат (сүйүү, айтышуу, арман, кошок, 

жоктоо, мактоо, арноо, кордоо, оюн, бешик, тамаша, куудул ырлары ж.б.), 

ырым жана совет мезгилинде чыккан ырлар (А.Осмонов «Устанын сөзү», 

«Кызыл жүк») окутулган. Алардын ичинде атайын балдарга арналган ырлар 

азыраак болгон. Ырас, мурдагы программалардан түшпөй келе жаткан Тоголок 

Молдонун «Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы», Б.Алыкуловдун «Балдарга насааты» 

программадан туруктуу орун алганын байкоого болот. Ушул жылдарда 
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З.Бектенов, Т.Байжиев жазган «Кыргыз адабияты» деген окуу китебинде 

[Бектенов, 110] «Санат жана насыят ырлары», «Тамсилдер» деген темаларга 

аныктамалар, түшүнүктөр берилген. Алар кыргыз фольклорун мындай 

классификациялаган:  

- Эмгек ырлары (мында «Оп майда», «Шырылдаң» мисал келтирилген); 

- Ырым жана эм-дом ырлары (буга «Козу телүү», «Кылоо-кылоо», «Алас», 

жана дагы эм-дом ырлары мисал кылынган); 

- Yрп-адат ырлары (кошоктор, буга «Карагул ботом» поэмасы да 

киргизилген); 

- Сүйүү ырлары; 

- Жарамазан ырлары; 

- Айтыш ырлары («Эсенаман менен Жеңижок», «Талым кыз менен 

Көбөктүн айтышы», «Кыз жигиттин айтышы»); 

- Керээз ырлары; 

- Арман ырлары; 

- Бешик ырлары жана оюн ырлары («Бурулчанын селкинчек») ж.б. 

Кыргыз фольклорундагы лирикалык ырларды ушундай классификациялоо 

толук түрдө балдар ырларына да мүнөздүү болуп эсептелет. 1946-жылы 

З.Бектенов, Х.Карасаев, У.Абдукаримов автор болгон 4-класс үчүн «Эне тил» 

окуу китеби [Бектенов, 111] жарыкка чыгып, анда 56 ыр берилген. Алардын 

ичинде балдар үчүн Молдо Кылычтын, Т.Үмөталиевдин чыгармалары 

балдардын таанып-билүүсүн өстүрүүгө чоң жардам берген.  

Ушул эле жылдарда Н.Макешов, М.Жаңыбаев жазган «Эне тили» окуу 

китебинде [Макешов, 254] Молдо Кылычтын «Канаттуулар», Ж.Бөкөнбаевдин 

«Торгой менен жагалмай» деген ыр-тамсилдери орун алган. Алар аркылуу 

балдар турмушту аллегориялык образдар аркылуу чагылдырууну аңдап билген. 

XX кылымдын 40-жылдарынын экинчи жарымында, 50-жылдардын 

башында кыргыз адабият таануусу калыптанып, М.Богданова «Киргизская 

литература», М.Богданова, Ө.Жакишов, К.Рахматуллин«Кыргыз адабиятынын 

очерки», Т.Саманчин «Кылыч – жазгычакын» деген илимий изилдөө 
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китептерин чыгарышты. Ал китептерде кыргыз адабиятынын ичинде балдар 

поэзиясы да талдоого алынган. Тилекке каршы, ошол мезгилде адабиятка 

партиялык көзөмөл күчөп, З.Бектенов менен Т.Байжиев жазган «Кыргыз 

адабияты» окуу китеби, Молдо Кылычтын ырлары элге, коомго жат идеяларды 

алып жүрөт деп окутуудан, колдонуудан алынып салынды. 

Кыргыз тилин  жана адабиятын окутуу боюнча 1952-жылы жаңы 

программа [программа, 239] чыгып,  окутуунун мазмуну бир топ жаңыланган. 

Анда балдарга ылайыктуу Т.Сатылгановдун «Замана» деген ыры, Тоголок 

Молдонун «Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы» деген тамсили, Барпы Алыкуловдун 

«Балдарга насаат» аттуу ыры программага киргизилген. Кыргыз ССРинин 

Агартуу министрлиги 1953-1954-окуу жылында кыргыз мектептеринде эне 

тили жана адабияты боюнча программалардагы, окуу китептериндеги окуу 

материалдарын кыскартуу жөнүндө көрсөтмө кабыл алган [көрсөтмө, 1]. Мына 

ошол кыскартууга Барпы Алыкуловдун «Балдарга насаат» деген ыры кириптер 

болгону балдар үчүн чоң жоготуу эле. Бирок ошол эле Барпы Алыкуловдун 

«Жаштарга насаат» деген чыгармасы программага  киргизилген. 

XX кылымдын 50-жылдарда Медина Богданованын «Токтогул 

Сатылганов», Жаки Таштемировдун «Барпы Алыкулов», «Тоголок Молдо», 60-

жылдарда С.Байкожоевдин «Эл ырчысы – Калык», «Осмонкул Бөлөбалаев», 

«Алымкул Үсөнбаев» деген китептеринин чыкканы да окуу китептерин 

түзүүчүлөр, мугалимдер үчүн чоң олжо болгон.  

1952-жылы балдар адабиятына багышталган республикалык кеңешме өтүп, 

анда Кыргыз ССРинин Жазуучулар союзунун төрагасы Т.Абдумомунов доклад 

жасап, балдар адабиятын өнүктүрүүнүн, анын практикалык таасирдүүлүгүнүн 

курч проблемаларын көтөрүп чыккан.  

XX кылымдын 60-жылдарында кыргыз адабияты программасы кайра 

оңдолуп, жумасына экиден, баары 68 саат өтүлүп, Т.Сатылгановдун «Үлгү 

ырлары», Тоголок Молдонун «Санат ырлары», Б.Алыкуловдун «Жакшы экен», 

«Аккан суу» деген ырлары балдар адабиятынын мурастары катары берилген. 
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70-90-жылдарда 1-класстар үчүн Ж.Мукамбаев, Ш.Шүкүралиев, 

Т.Байбураев түзгөн окуу китеби [Мукамбаев, 275] окутулуп, жаңыдан мектеп 

партасын аттаган бир нече муун андан билим алды. Ал китепте балдар 

поэзиясынан А.Токомбаевдин «Жеңген эл», «Жай» деген ырлары киргизилген. 

Ал эми 4-класстар үчүн К.Сартбаевдин, А.Корголдоеванын, У.Каримовдун 

авторлугундагы «Эне тили» окуу китебине [Сартбаев, 379] Тоголок Молдонун 

«Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы», Р.Шүкүрбековдун «Булак менен бака», «Түлкү 

менен арстан» деген балдар үчүн сюжеттүү, өздөштүрүүгө жеңил, 

дидактикалык мааниси жогору чыгармалары киргизилген.  

1971-72-окуу жылында сегиз жылдык жана орто мектептер үчүн кыргыз 

адабиятынын өркүндөтүлгөн окуу программасы пайдаланууга сунуш этилди 

[Программа, 385]. Ага  балдар үчүн Тоголок Молдонун «Эки чилде, 

«Адамдардын мүнөзү» деген аллегориялык чыгармалары киргизилсе, 80-

жылдарда программага Р.Шүкүрбековдун «Карга менен чыйырчык» деген ыр-

тамсили кошулган. Тоголок Молдонун «Иттин доолдай тиктирем дегени», 

«Каркыра менен түлкү», Р.Шүкүрбековдун «Сагызган менен түлкү», 

А.Токомбаевдин «Бүркүт менен үкү» деген ыр-тамсилдери балдардын образдуу 

ойлоо жөндөмүн арттырууга, ар кандай буюмдарды, жан-жаныбарларды, 

өсүмдүктөрдү адамдар менен ассоциациялоого, алардын адептик тарбия 

алышына чоң таасирин тийгизген. 

80-жылдарда Кыргыз ССРинде алты жаштан окутуу киргизилген, алар 

үчүн өзүнчө Б.Рысбекова менен К.Сартбаевдин авторлугунда «Алиппе» окуу 

китеби түзүлгөн [Рысбекова, 359], ошол эле кезде жети жаштагылар үчүн жаңы 

«Алиппенин» зарылдыгы тууралуу маселени С.Рысбаев көтөрүп чыккан 

[Рысбаев, 336]. Бул жылдагы «Алиппе» китептерине балдар ырларынан 

Ж.Абдыкалыковдун «Мектебим», Ж.Садыковдун «Ленин ата», «В.И.Ленин», 

«Советтик Армия», А.Кыдыровдун «Жеңерман Армия», «Биз октябряттар», 

Т.Үмөталиевдин «Мекен», «Москва», «Фрунзе шаары», «Фрунзем», «Май», 

Б.Сарногоевдин «Жашасын улуу тынчтык», М.Абылкасымованын «Энелерим», 

Т.Кожомбердиевдин «Жүкөн менен энеси», И.Исаковдун «Улагым», 
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«Мичуринчи боломун», К.Жунушевдин «Чунагым» деген чыгармалары 

киргизилген. 

1984-жылы «Жалпы жана кесиптик билим берүүчү мектептин 

реформасынын негизги багыттары» деген документ кабыл алынып, башталгыч 

класстар төрт класс болуп, алты жаштан мектепке алуу системасы ишке 

киргизилди. Ошого байланыштуу реформага ылайык билим берүүнүн 

концепциясы, жаңы программасы, окуу китептери, окуу методикалык 

комплекстери жазылды, буларда балдар ырларын окутууга олуттуу орун 

берилди. Класстан тышкары окуу боюнча атайын хрестоматиялар түзүлдү. 

Кыргыз Республикасы эгемендүү мамлекет болгондон кийин, окуу 

программалары кайрадан түзүлүп, аларга чыгармаларды тандап алуунун чен-

өлчөмдөрү такталды. Алар: 

 адеп-ахлактык чен-өлчөм: чыгарманын бийик моралдык-этикалык асыл 

нарктарга, гуманисттик идеяларга тарбиялоочу мүмкүнчүлүгү, тарбиялык-

таанытуучулук потенциалы; 

 эстетикалык-көркөмдүк чен-өлчөм: чыгарманын көркөм формасынын 

кооздугу жана анын окурмандар арасындагы рейтингинин жогорулугу; 

 лингвистикалык чен-өлчөм: адабий тилдин нормасынын жалпы калк үчүн 

мүнөздүүлүгү; 

 психологиялык-педагогикалык чен-өлчөм: чыгарманын окуучулардын жаш 

өзгөчөлүгүнө, кабылдоо мүмкүнчүлүгүнө, таанып-билүүчүлүк кызыкчылыгына, 

муктаждыгына ылайык келиши; 

 жанрдык-тематикалык чен-өлчөм: чыгармалардын жанрдык жана 

тематикалык ар түрдүүлүгү [программа, 230, 5]. 

Мына ушундай чен-өлчөмдөр менен балдар ырлары да тандалып алынган, 

алар дидактиканын принциптерине (жөнөкөйдөн татаалга; уланмачулук; 

турмуш менен байланыштуулук ж.б.) ылайыкталып, окуучулардын жаш 

өзгөчөлүгүнө жараша жайгаштырылып, темасы, идеясы, тили, сюжети, мазмуну 

жөнөкөйдөн татаалга, жеңилден оорго карай, улам класстан класска 

өркүндөтүлүп берилет. Балдар ырлары тематикалык принцип боюнча 
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жайгаштырылат.  

XX кылымдын 80-жылдарында К.Сартбаев жана З.Маразыкова тарабынан 

1-4-класстар үчүн класстан тышкаркы окуу боюнча окуу комплекстери түзүлдү 

жана китептери чыкты [Сартбаев, 380; Маразыкова, 257; 258; 259]. 

Балдар ырларынын тексттерин өзгөчө жарыялоо багытында П.Ирисов 

1972-жылы «Илим» басмасынан чыккан «Балдарга арналган элдик 

чыгармалардын үлгүлөрүнөн» деген китепке [Ирисов, 93] балдар ырларын гана 

киргизген. Кийин кыргыз балдар поэзиясынын антологиясы (түзгөндөр – 

А.Кыдыров, Д.Сулайманов, баш сөзүн жазган К.Жусупов) [антология, 235], 

мектеп жашына чейинки балдар үчүн М.Рахимова түзгөн «Хрестоматия для 

чтения в детском саду» (1974), «Киргизские писатели – детям» (1978), «Бүчүр» 

(1983), «Детский сад» (1999), «Мөл булак» (2000) деген хрестоматиялар, 

А.Акматалиевдин жетекчилигинде «Кыргыз балдар адабиятынын антологиясы» 

(2004) жарыяланган [Акматалиев, 234]. «Эл адабияты» сериясынын 20-тому 

[хрестоматия, 92], кыргыз адабиятынын 10 томдук антологиясынын 4-тому 

[антология, 227] балдар фольклоруна багышталган. С.Рысбаевдин 

жетекчилигинде түзүлгөн «Кыргыз акын-жазуучулары – балдарга: балдар үчүн 

окуу хрестоматиясы»  китебинин биринчи томуна поэзия [Рысбаев, 342], 

экинчи томуна проза [Рысбаев, 343] киргизилген. Ушул эле китептер 

кеңейтилип, толукталып 2 том болуп 2016-жылы кайрадан чыкты [Рысбаев, 

344; 345]. 

Мына ушул хрестоматиялар, антологиялар балдар ырларын тандап алууда, 

окуу китептерине жана класстан тышкаркы окууларга сунуштоодо 

мугалимдерге жана методисттерге чоң багыт берет. 

Биздин изилдөөгө чейин эле кыргыз балдар адабиятынын, анын ичинде 

балдар поэзиясынын педагогикалык идеялары, жогорку окуу жайында жана 

мектепте окутуу проблемасы М.Түлөгабыловдун балдар адабиятынын тарыхы 

боюнча программасында [программа, 232], окуу китебинде [Түлөгабылов, 414], 

макалаларында [Түлөгабылов, 415], М.Сулаймановдун «Балдар аңгемелери 

жөнүндө» (1976) [Сулайманов, 399], «Азыркы балдар прозасы» (1980) 
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[Сулайманов, 398], республиканын жогорку окуу жайлары үчүн балдар 

адабияты боюнча окуу программалары (1974, 1986) жана «Кыргыз балдар 

адабиятынын тарыхы» (1992) [Сулайманов, 400] деген китептеринде, «Азыркы 

кыргыз балдар прозасы» (1971) деген темадагы кандидаттык, «Кыргыз балдар 

адабиятынын тарыхы» (1995, Алматы) деген темадагы докторлук 

диссертацияларында алгачкылардан болуп изилдөөгө алынган.  

Кыргыз балдар адабиятынын теориясы жана тарыхы боюнча К.Абакиров 

кандидаттык диссертация [Абакиров, 2] коргогон, В.Вакуленко Москвадан 

«Детская литература в Киргизии» (1976) [Вакуленко, 132] деген китеп чыгарып, 

докторлук диссертация коргогон. О.Соороновдун [Сооронов, 397], 

Г.Орозованын [Орозова, 296] балдар адабияты боюнча эмгектери жарык 

көргөн. Биз «Кыргыз балдар фольклору: жанрдык түзүлүшү жана көркөм 

өзгөчөлүктөрү» деген темада кандидаттык диссертация [Саттарова, 384] 

жактадык. «Кыргыз балдар адабияты (1926-1966-жж.). Биобиблиографиялык 

справочник» жарык көргөн [справочник, 231]. 

С.Рысбаевдин китептеринде [Рысбаев, 338; 339; 340; 352; 353; 354; 355, 

356] жана диссертациясында [358], А.Муратовдун эмгектеринде [Муратов, 282; 

283; 233; 284; 285], К.Жаныгуловдун диссертациясында [Жаныгулов, 161], 

Т.Каранованын программасында жана кандидаттык диссертациясында 

[Каранова, 202; 203], К.Б.Миңбаеванын «Азыркы кыргыз балдар акындарынын 

чыгармаларындагы педагогикалык идеялар жана аларды окуп-үйрөнүү 

жолдору» аттуу диссертациясында [Миңбаева, 267] жана «Азыркы кыргыз 

балдар акындарынын чыгармаларындагы педагогикалык идеялар жана аларды 

окуп-үйрөнүү жолдору» деген иштелмесинде [Миңбаева,268], 

Н.Э.Абдраеванын методикалык колдонмосунда [Абдраева, 4] жана 

диссертациялык изилдөөсүндө [Абдраева, 5] кыргыз балдар адабиятынын 

таалим-тарбия берүүчүлүк функциясы ачылып, аларды окутуунун методикалык 

жол-жоболору көрсөтүлгөн. 
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1.2. Ааламдашуу доорундагы балдар ырларынын тарбиялык, таалим 

берүүчүлүк функциясы 

 

«Ааламдашуу доору» деген түшүнүк Жер планетасында жашоочуларга XX 

кылымдын соңку жылдарында кирди. AКШ экономисти Т.Лифай 1985-жылы 

«экономиканын дүйнөлөшүүсү» («еconomic globalization») деген түшүнүктү 

колдонуп, англис речине «globalization» деген жаңы сөздү колдонду, муну 

кыргыз тилине которгондо «ааламдашуу», «дүйнөлөшүү» деген маанини 

билдирет. Кээде муну түп нускада эле «глобалдашуу» деп да пайдаланып 

жүрөбүз. 1995-жылы Голландиянын Инчурет университетинде «АКШ маданият 

империализми ааламдашуу болушу мүмкүн» деген темада илимий конференция 

өтүп, анда «ааламдашуу» сөзү ачык колдонууга өткөн. XX кылымдын соңунда 

бир өлкөдөгү табылгалар дароо башка өлкөлөргө өтүп, соода-сатык, 

коммуникация өтө ылдамдап, жалпы планета кичинекей бир айылга айланып 

калгансыды. Дүйнөлүк байланыштын мына ушундай ыкчамдашы, планетадагы 

ачылыштардын тез тарашы ааламдашуу процессин жакындатты. Канадалык 

окумуштуу МаршалМакилухан 1967-жылы биздин планетаны «Жер шары 

кыштагы» («Global village») деп атап, биз жашаган Жер планетасын бир 

кыштакка салыштырган. 1994-жылы интернет желелери дүйнөнү андан бетер 

жакындатып, компьютер технологиялары ааламдашуу процессин дагы 

ыкчамдатты. Экономика, компьютер технологиялары менен бирге эле маданият 

ааламдашууга кошулду, б.а., ар кайсыл улут, бири-бирин такыр билбеген элдер, 

уруулар, уруктар бири-бири менен алака түзүп, маданияттарын жакындатып, 

алардын таасир этүү күчүн көбөйттү. Маданияттар ортосунда түшүнүшүү 

менен бирге эле араздашуулар, кагылышуулар келип чыкты. Ушундай учурда 

классикалык маданияттын ордун жеңил-желпи эле ар кыл маданияттар ээлеп, 

теле маданияты, кино маданияты, жарыя маданияты, аш-тамак маданияты, 

кийим-кече маданияты, транспорт маданияты ааламдашуунун чегине активдүү 

кирди. Мунун өзү ааламдашуунун оң жагы менен бирге  проблемаларды 

жаратты, IT техникасы чөнтөк телефон, ноутбук, нетбук, планшет, электрондук 
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кат куржун(E-mail), скайб, вотсап, теле, кино-фильм, OK, DVD, MTV, KTV, 

Internet жана маалымат каражаттарын жаратса, электрондук оюндар, 

ресторандар, бий залдары, теле кино-фильм жылдыздары, көрнөк-жарнак 

сүрөттөрү да электрондошуп, дүйнө боюнча бирдейлешип, ааламдашууга 

салым кошту. Дал ушул көрүнүштөрдөн улам массалык маданият салттуу 

маданиятты, адабиятты сүрүп чыгарды деген түшүнүк пайда болду. Мурда 

жогорудагыдай технологиялар жок кезде адамдар бош убактыларын кино 

көрүү, театрга, циркке баруу, бири-бири менен баарлашып бир басуу, китеп 

окуу, төкмөлөрдүн ырын угуу менен өткөргөн болсо, эми чөнтөк телефонун 

чукулап, DVD, MTV көрүп, телевизор, интернет алдында сааттап отурчу 

жансыз аппаратка айланды. «Буга чейинки адамзаттын прогрессивдүү 

кыймылы ар дайым китеп окуу менен байланышып, улуттардын, элдердин, 

адамдардын жеткилеңдиги, маданияттуулугу китеп окуу менен өлчөнүп келген. 

Жаңы XXI кылымга өткөндө мурдагы кылымга салыштырмалуу адамдардын 

китеп окуу кызыкчылыгы сууду. Атайын изилдөөлөр Англияда балдар менен 

өспүрүмдөрдүн китеп окуу ишмердүүлүгү төмөндөп кеткендигин аныктаса, 

Германияда жаш немецтердин китеп окуп жаткан көрсөткүчү билинген кезде 

бүт өлкө «шок абалында» калган. Окуучулардын билимин баалоо боюнча эл 

аралык изилдөө борбору (PISA) өнүккөн 32 өлкөнү тандап, алардын китепти 

кандай окуп жатканын изилдеп көрсө, Орусия Федерациясы 28-орунга түшүп 

кетиптир. СССР (анын ичинде Орусия Федерациясы, Кыргызстан) дүйнөдөгү 

эң окумал өлкө катары жарым кылымдай мезгил бою алдына башкаларды 

салдырбай келген» [Чудинова, 432, 46-53].  

Социологиялык изилдөөлөр боюнча төмөнкү класстарда окуучулардын 

43%ы «мага китеп окуган жагат, көп окуйм» деп айтса, 10-класста бул 

көрсөткүч 17%га түшкөн, буга карама-каршы «аз окуймун, жактырбайм» 

дегендер төмөнкү класстарда 8% болсо, жогорку класста 17%га жеткен. 

Орусияда 2001-жылкы изилдөө боюнча китепти окуучулардын 43%ы үйүндөгү 

китепканалардан, 18%ы массалык китепканалардан, 16%ы дүкөндөрдөн сатып 

алып, калганы бирөөлөрдөн жана мектеп китепканаларынан алып окушкан. 11-
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14 жаштагы өспүрүмдөрдүн окурмандык кызыгууларын эске алганда 16%ы 

жаратылыш жана жаныбарлар тууралуу, 11%ы приключения жана 

«ужастиктерди», 8%ы фантастиканы, 7%ы жомокторду, 7%ы техника тууралуу, 

4%ы тарыхый темада окуганды жактырары аныкталган [Чудинова, 432, 46-53].  

Кызык факт: жыл өткөн сайын балдардын жомок окууга кызыгуулары 

төмөндөп баратат, бул азыркы замандын, урбанизациянын, глобализациянын 

таасири менен балдардын элдик фольклордон алыстап баратышынын 

көрсөткүчүбү? Ошол эле кезде окуучулардын жашы жогорулап, турмуштук 

жана окурмандык тажрыйбасы жыйналган сайын алардын китеп окуудан 

көңүлү калууда.  

Өткөн кылымдын аягында Батышта башталган «китеп окуу кризиси» 

Кыргызстанга да тез эле тарап, электрондук маданият, видеопродукциялар, ар 

кандай мультимедия китеп менен атаандаштыкта аны алып жыгып гана калбай, 

тебелеп-тепсеп келе жатат. Шаарларга гана эмес Ала-Тоо аймагындагы 

кыштактарга дейре компьютердик оюндардын ооматы басып, өмүрү китеп 

окубаган өзүнчө эле бир «мультимедиялык муун» өсүп чыкты. Анан калса 

жалпы эле Кыргызстанда билим берүү системасы кризистик абалда, PISA эл 

аралык уюмунун изилдөөсүнө алынган 57 мамлекеттин ичинен Кыргызстан эң 

акыркы – 57-орунду ээлеген, 8-класстын окуучуларынын мамлекеттик стандарт 

талап кылган билимди өздөштүрүү деңгээли 40%га да жетпеген (2007-жылдын 

маалыматы). 

Мына ушундай абалдан алып чыгууда кыргыз адабияты сабагы өзүнүн 

функциясын толук аткара албай тургандыгы түшүнүктүү. 

Учурдагы кыргыз турмушундагы кризистин башкы себеби – бир коомдон 

экинчи коомго, тоталитардык-буйрукчул системадан жарым-жартылай 

демократиялык коомго өтүү мезгилиндеги адамдардын аң сезиминдеги боштук, 

мурдагы түзүлгөн идеалдардын кыйрашы, жаңы идеяларды аң-сезимге алып 

келер идеологиянын жоктугу, рынок шарттарына байланыштуу калктын 

психологиясындагы өзгөрүүлөр, мектептин, мугалимдин, ата-эненин жана 

окуучунун башына түшкөн экономикалык кыйынчылыктар.  
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Дал ушундай кезде балага өбөк болор көп нерсенин бири адабият болууга 

тийиш. Анткени адабият – адам жанын жыргатчу да, кууратчу да, кайгы-

кубанычына ортоктош болуучу да бир кумарлуу нерсе. Эгер бала адабиятка 

жакын болсо, анда ал ошол сыйкырдуу дүйнөдөн баарын табат. Ал - дүйнө 

бейиш багындай жайнаган мөмөлөрү да, гүлдөрү да, суулары да бар ажайып 

бир мекен-жай. Ал – дүйнөдө«үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган» 

Бакайлары бар, «ичин карап отурсаң, жер жүзүнөн кең болгон, ак калпак 

кыргыз элине Ала-Тоодой бел болгон» Манастары бар, «ак марал кууп, уй 

кылган, алыша кетип душманды, айдап жүрүп буй кылган» Семетейлери бар, 

«шилтегени албарстай, ирмегени жолборстой» Эр Табылдылары бар байыркы 

жомоктор ааламы. Ошол дүйнөнү ошол бойдон ачып берүү бул биринчи 

кезекте адабият мугалиминин милдети эмеспи», - деп жазат А.Муратов 

[Муратов, 281, 12-13]. 

2017-жылдын 12-майында Бишкекте Абдыкерим Муратовдун 60 жылдык 

мааракесине карата өткөн эл аралык илимий-тажрыйбалык конференциянын 

,темасы «Ааламдашуу доорундагы адабият менен педагогиканын орду» деп 

аталды. Мына ошол конференцияда азыркы доордогу адабият менен 

педагогиканын орду баса белгиленип, балдарды руханий, адеп-ахлактык 

кризистен сууруп чыгаруудагы алардын функциясы ар тараптуу көрсөтүлдү. 

Аталган жыйында С.О.Байгазиев мындай ойлорун айтты: «Изилдөөлөр бүгүнкү 

окуучу өспүрүмдөрдүн кечөөгү ата-бабаларындай өз өлкөсү жөнүндө эмес, 

көбүнчө өз керт башынын маселелери жөнүндө ойлонуп, турмушка 

коммерциялык, прагматикалык мамиле тарабына, материалдык кызыкчылык 

жагына ооп баратышкандыгын ачыкка чыгарууда. Социологиялык 

изилдөөлөрдүн далилдеринен мисал келтирели. Маселен, балдар бүгүн минтип 

ойлонушат: 

 «Мен шаардын сыртында дем ала турган үйлүү болууну каалар элем». 

«Мен үч кабаттуу жеке үйлүү болууну каалар элем». 

«Мен миллион акчалуу болууну каалайм». 

«Мен BMW машиналуу болууну каалайм». 
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«Мен төрт кабаттуу үйлүү болууну жана дүйнөдөгү эң бай адам болууну 

каалайм». 

«Мен бизнесмен болууну каалайт элем, себеби мен жакшы жашоо, 

«крутой» болуу жана шаарда, өлкөдө «авторитет» болуу үчүн көп акча табууну 

каалайт элем». 

Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөтүп тургандай, азыркы балдардын арасында 

маданий-руханий, адептик-ыймандык, атуулдук-патриоттук багытта ой 

жүгүрткөндөр негедир аз. Ырас, бирин-экин окуучу «Мен эски кыргыздын 

ырларын кайрадан жаратууну каалайм», «Мен президент болуп, өлкөмдү бай 

өлкө кылгым келет» дешип жооп беришкен. Балдардын тилеги жакшы, бирок 

өспүрүмдөрдүн анкеталык жооптору негизинен «акча», «пайда», «бийлик-

байлык», «жеке атак-даңк» сыяктуу түшүнүктөрдүн тегерегинде айланчыктап 

турат. Балдардын дүйнөсүндөгү мындай тенденция адеп-ыйман, руханият 

тарбиясынын кызыкчылыгынан караганда, кооптонууну жаратпай койбойт. 

Бул жагдайдан улам, кененирээк ой жүгүртүп көрөлүчү. Бүгүнкү дүйнөдө 

рынок, соода-сатык системасынын үстөмдүгүнүн шартында Эл, Мекен, Журт 

кызыкчылыгы деген чоң түшүнүктөр урматталбай, Ыйман, Уят, Абийир аттуу 

ыйык нерселер тебеленип, материалдык байлыктын культу өсүп, үлүлчөсүнөн 

«кабыгынын» ичине кирип кеткен өзүмчүл, индивидуалист жандар көбөйүп, 

акчага, алтынга, көр дүнүйөгө жүгүнүү күчөөдө. Америкалык илимпоз 

Кольберг «Турмушка өзүмчүлдүк, пайдакечтик, жалаң бухгалтердик, 

коммерциялык, технократиялык мамиле Европа менен Америкада өзүнчө бир 

улуттук ооруга айлангандыгын» тынчсызданып жазат. «Цивилизациянын 

мындай терс илдеттеринин белгилери биздин Кыргызстанда да пайда болду» 

[Байгазиев, 90, 11-12]. Андан ары С.Байгазиев 2006-жылы апрель айындагы 

кыргыз телеберүүсүнөн тартууланган бир көрсөтүүдө 5-6 кыргыз улутундагы 

өспүрүмгө «эгер кайра төрөлүп калсаң, ким болор элең» деген суроо 

берилгендигин, берилген ушул суроолорго окуучулардын биринин артынан 

бири француз болгум келет, орус болууну каалайм, немис болгум келет, 

англичан болгум келет деп жооп беришкендигин, алар кыргыз болууну 
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каалабагандыгын өкүнүч менен белгилейт. «Жаңы Ордо» газетасындагы 

маалыматка таянып, окумуштуу «өлкөдөгү анархизмдин» кесепетин мындай 

цифралар менен далилдейт: алкоголиктер – 100 000, баңгичилдер – 20 000, 

сойкулар – 30 000, ажырашуу жылына – 7 000, кароосуз балдар – 50 000, адам 

сатуу жылына – 4 000, адеп-ахлак кетип, эртелеп, кээде партада төрөгөн 

өспүрүм кыздар жылына – 2 000, мектеп рэкеттерине козголгон кылмыш иши 

жылына – 500 ж.б. [Байгазиев, 90, 11-12]. 

Мына ушулар - ааламдашуунун тескери таасири, балдарыбыздын 

кылмыштуу топтун лидерлерин өрнөк тутуусунун, «кан жыттанган» боевик 

кинолорду көрүүсүнүн кесепети. Өспүрүмдөр арасында өзүн-өзү өлтүрүү – 

суицид –мурда болуп көрбөгөндөй күчөдү, балдар арасында кылмыштуулук 

өстү. Ушундай абалда ошол балдарды трагедиялуу жолдон сууруп чыгуунун 

бир жолу – аларды өтө жаш чагынан көркөм адабият дүйнөсүнө тартуу. 

Адамзаттын тарыхын карап көргөндө, мыкты адамдарды жандап ар дайым 

көркөм сөздү туу туткан, сөз баккан адамдар жүргөн.  

«Манас» эпосунда Манас баатырды коштоп акылман Бакай, Кошой, көп 

тил билген Ажыбай жүрөт, Манастын окуяларын Ырамандын Ырчы уул деген 

чоросу айтып түбөлүккө калтырды. Кашкардын башкаруучусу Арстан хандын 

небереси Али-Хасандын уулу Табгач Карахан атайын жанына алдырып, 

Баласагындык Жусупка ошол мезгилдин адамдарына таасир этсин деп, аларды 

тарбиялай турган китеп жаздырат. Акын болсо тилге, илимге кандай мамиле 

кылуу керек, даанышман кандай болот, соодагер, дыйкан, малчы, жылдыз 

саноочу кандай болот ж.б. нарк-насилдеги адамдар кандай болушу керектигин 

айтып, бейт (кош сап) формасында, жалпы эл түшүнө турган түркий тилде «Кут 

алчу билим» деген китеп жазат. Бул дидактикалык-философиялык, 

этнопедагогикалык насаат китеби Табгач Караханга аябай жагып, Жусупту Хас 

Хажиб, өкүмдардын даанышманы – увазири атап, хан сарайдан кызмат берет. 

Байыркы грек кол башчысы Искендер Зулкарнайин (Александр Македонский) 

улуу философ Аристотелден билим жана тарбия алган. Хусейин Байгара 

өкүмдарлык кылганда, жанына увазир кылып акын Алишер Навоини алып 
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жүргөн. Ал тууралуу мындай бир окуя айтылат: Байыркы Герат шаарында 

падыша Хусейин Байгара атчан бара жаткан. Жанында увазири Алишер Навои 

да болгон. Жолдо алар арык боюндагы кумда ойноп жаткан баланы көрөт. Бала 

булар менен иши да жок, ойной берет. Увазир-акын Алишер атынан ыргып 

түштү да, эки колун бооруна алып: -Ассалому алейкум, мавлоно теги! - деп 

учурашып, ийилип, таазим кылат.  

Көрсө, ал бала А.Навоинин устаты Абдурахман Жаминин небереси экен. 

А.Жами да, А.Навои да мына ушундай акылман адамдар болуп, акылмандыкка 

тарбиялоо тууралуу ырларын жазган.  

Кокондун ханы Кудаяр да жанына хатиб-иш башкаруучу алып жүрүп, ал 

кишиге хандыктын бүтүн тарыхын жаздырып жүргөн, аны аткарып жүргөн 

кыргыздашкан кыпчак уруусунан чыккан Зиябидин Максым болуп, 22 жыл бою 

жазып келген маалыматтары кол жазма түрүндө Стамбул шаарынан табылып, 

2007-жылы «Фергана хандарынын тарыхы» деген ат менен китеп болуп чыкты.  

Атактуу баатыр Байтик белгилүү акын жана манасчы Балык Кумар уулун 

Таластан чакыртып келип, жанында алып жүргөн, Шабдандын жанында кара 

жаак Калмурза ырчы, Анжиян беги Алымбек датканын жанында Арстанбек 

ырчы ж.б. ырчылар жүргөн. 

Демек, эл башкаруучулар, журт ээлери көркөм сөздүн айтылуу чеберлерин 

ээрчитип, аларды аш-тойлордо ырдатып жүргөн, ырчылар элге, өз балдарына 

тарбия берсин, кунтун ойготуп, дилин тазартсын дешкен.  

Ошондой дили таза адамдардын жаралышына алардын тарбиячылары чоң 

рол ойногон: залкар манасчы Сагымбай Орозбак уулунун атасы Орозбак 

чоорчу-сурнайчы, таякеси Келдибек манасчы болгон, Саякбай Каралаевге 

«Манас» баянын өтө жаш чагынан Дакиш чоң энеси кулагына кумдай кылып 

куюп турчу экен. Аалы Токомбаев да «Манасты» айылдык Урак аттуу 

жомокчудан укканын эскерет. Жусуп Мамайга жети жашынан кат таанытып, 

агасы Балбай таасирин тийгизген. Токтогул Сатылгановдун апасы Бурма 

кошокчу, жамакчы болгон. Тоголок Молдонун аталаш агасы Музооке комузчу, 

манасчы, Осмонкул Бөлөбалаевдин апасы Айша ырчы, Чыңгыз Айтматовдун 
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энеси Айымкан жомокчу, Түгөлбай Сыдыкбековдун апасы Айымкан жамакчы, 

Насирдин Байтемировдун энеси Арууке ырчы, кошокчу, Сүйүнбай Эралиевдин 

атасы комузчу, таятасы Орозбай молдо  табып, комузчу болушкан. Мына ушул 

адамдар балдардын шыгын ойготуп, алардын көркөм дүйнөсүн көкөлөтүп, сөз 

байлыктарын арттырып, ошол сөз аркылуу башкаларды тарбиялоосуна шарт 

түзүп берген.  

Ч.Айтматов мындай деп айтат: «Кат сабаты ачылбаса да, өзүнчө бир 

керемет сыйкыр акыл-эс ээси болгон чоң энем элдик ырларды, кошокторду 

жана жомокторду аябагандай көп билчү. Балалыгымдын таттуу күндөрү ошол 

чоң энемдин мээрими менен өттү» [Айтматов, 28, 6]. Мына ошол чоң энеси 

орус мектебинде окуп, шаарда чоңоюп келе жаткан баланы кыргыз 

фольклорунун бешигине бөлөдү, ал ошол бешиктен тарбиялык таасир алды. 

Кийин жазуучу аларды Бугу-Эне, Чыпалак бала, Найман-Эне жана Маңкурт 

уул сыяктуу азыркы доордун адамдарына таасир бере турган образдарга 

айландырып, аларды чыгармаларынын көркөмдүк структурасына кошуп, 

идеялык-эстетикалык сабак берер чоң казынага айландырды.  

Кыргыз эл акындарынын санат-насыят, терме ырларынын ичинде балдарга 

арналган чыгармалар өтө көп, айталы, Т.Сатылгановдун, Б.Алыкуловдун, 

К.Акиевдин ушундай дидактикалык чыгармаларында эмгекчил болууга үндөө, 

мекенди сүйүүгө жана аны коргоого чакыруу мотивдери күчтүү. Акындар 

балдардын башкы сапаты адептүүлүк, ыймандуулук болушу керектигин 

белгилейт. 

Учурда жаштардын адептик сапаттары төмөндөп, илим менен техниканын 

өнүгүүсү адам ыйманын төмөндөтүп жатканын, «адептик кризис» өкүм 

сүргөнүн көрөбүз. Ч.Айтматовдун «Правда» газетасынын кабарчысы менен 

болгон маектешүүсүндө мындай деп айтканы бар: «Дүйнө алда канча 

динамикалуу болуп калды: мында психологиялык кысталаңдар, агыл-төгүл 

информациянын күргүштөгөн агымы, термоядролук өрттүн коркунучу – 

баарын эсепке алуу зарыл, баары адамга, адамзатка таасир кылат. Техниканын 

өркүндөшү менен турмушта технократтык мамиленин үстөмдүгү күч алып, 
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гуманитардык ойдун өстөнү тартыла баштаганы байкалды. Ал эми чоңбу, 

майдабы, кандай гана өлчөмдөгү иш болбосун, андагы гуманизм, биримдик, 

социалдык теңчилик, акыйкат, изгилик жана жакшылык өңдүү түшүнүктөр эл 

арасында канчалык деңгээлде бааланып-баркталарына жараша болот эмеспи. 

Биздин коомдук түзүлүштү адамзаттын идеалдарына жетишүүнүн модели 

катары сыпаттап турган моралдык принциптерден четтөөгө тийиш эмеспиз. 

Алардын арасындагы эң негизгилери – коомдук жыргалчылыкка арналган ак 

ниеттүү эмгек, кишилердин ортосундагы гумандуу мамилелер жана өз ара 

урматташуу, чынчылдык жана туурачылдык, адепсиздикке келишпестик. 

Чындыгында, булар - абийирдин составдуу бөлүктөрү, ал эми абийир дегениң 

болсо өз кезегинде граждандуулуктун кыймылдаткыч күчү болот. 

Ушуга байланыштуу муну айткым келет: «адептүүлүк» деген түшүнүк–

менин көз карашымда, эч кандай жалгамалоого, примитивдүү 

саясатташтырууга андан бетер моюн сунбас нерсе. Адептүүлүк – ар кандай 

коом, бардык таптар, бардык адамдар үчүн тиричиликтин эң баштапкы жана эң 

башкы мыйзамы болот. Ар бир муун, ар бир адамзаада аны бабалардын 

кебелгис жана мубарек мурасы катары кабылдайт. Андыктан адамдын, 

бүтүндөй алганда коомдун, чоң болсун, майда болсун, ар кандай иште ушул 

жол-жоболорду кыйшаюусуз тутунганы ылаазым... Тилекке каршы, соңку 

жылдарда кандайча болду, айтор айрым бирөөлөр ыймандык ноктосун үзүп, 

таптакыр эле абийирин жоготуп коюшту. Ал эми адамдын анык нарк-насили 

качан гана ал абийири менен жашап, анын жорук-жосунуна кимдир-бирөө эмес, 

өз ыйманы, жан-тени менен кошо бүткөн ички адилет, жаңылбас соту жол 

көрсөтүп турганда гана көрүнөт эмеспи» [Айтматов, 27, 351-352]. 

Барпы Алыкуловдун «Балдарга насыят» деген ырында мындай саптар 

кездешет: 

Ырыскыны бекерге, 

Төкпөгүлө, балдар ай, 

Акарат кылып бирөөнү, 

Сөкпөгүлө, балдар ай, 
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Мурдуңду бөөдө көтөрүп, 

Көппөгүлө, балдар ай. 

 

Эс токтотуп бир ишти, 

Аңдагыла, балдар ай. 

 

Көңүлү туура теңтушту, 

Жандагыла, балдар ай. 

 

Бирөөнүн болсо, буюмун, 

Албагыла, балдар ай [Барпы, 94, 310-311]. 

Андан ары балдарга айта турган насааттар: «Жаманатты, наалатка 

калбагыла», «Минип турган атыңды чаппагыла», «Киши билбестиктен сүйлөсө, 

какпагыла», «Үйүңдү таштап, талаага жатпагыла», «Жалган сөздү «ырас» деп, 

айтпагыла», «Бирөөнүн «тону жакшы» деп, кийбегиле», «Бирөөнүн «аты 

семиз» деп, минбегиле» [Барпы, 94, 310-311] ж.б.. Акындын айтуусу боюнча, 

балдар атка минсе, сылантып токушу керек, такымчы болбошу керек, илим-

билим алып окушу керек, жаш булбулдай үн салып сайрашы керек, бирөөнүн 

жолун адепсиз тоспошу керек, душманды жерге киргизип, таштай жанчуу керек 

ж.б. Ушинтип кайсыл сапаттар оң, кайсыл сапаттар терс экенин балдар өзү 

жашаган доордун жана кыргыз элдик педагогикасынын адептик нормаларынын 

чени менен бир-бирден айтып отурат. Акындын бир кылымдай мурда айткан 

ойлору–  бүгүнкү күндүн балдары үчүн да актуалдуу, азыркы балдар үчүн да 

керектүү насааттар. «Кыргыз акындарынын таалим-тарбия берүү идеяларын 

баштан аяк карап көргөндө,аларда тарбиянын азыркы дүйнөлүк педагогика 

аныктап чыккан бардык түрлөрү бирдей каралып, алардын бири менен 

экинчиси сөзсүз байланыштырылгандыгын көрөбүз. Мисалы, санат-насыят, 

терме, үлгү ырларында бир катар тарбиянын түрлөрү саптан-сапка насаатталып 

айтылат. Алар: 

Патриоттук – адеп-ахлактык. 
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Экологиялык – адеп-ахлактык. 

Эмгекти сүйүү – адеп-ахлактык. 

Демократиялык – укуктук. 

Экологиялык – эмгекти сүйүүчүлүк. 

Патриоттук – экологиялык. 

Дене тарбиялык – патриоттук. 

Адеп-ахлактык – дене тарбиялык. 

Эстетикалык — адеп-ахлактык. 

Патриоттук – эстетикалык. 

Экологиялык – эстетикалык жана башкалар» - деп жазат А.Калдыбаева 

[Калдыбаева, 199, 93-94]. 

Жогорудагы Б.Алыкуловдун ырында балдар ар тараптуу (адептик, 

экологиялык, дене тарбиясы, мекенчилдик, эстетикалык, атуулдук ж.б.) бирдей 

каралып, ошондой тарбия алган адам гана коом үчүн пайдалуу болору айтылат.  

1-класстын «Адеп алиппеси» китебинин [Рысбаев, 347] 23-сабагы 

«Айлыбыздан чыккан эр-азаматтар» деп аталып, анда Токтогул Сатылгановдун 

бул ыры мисал катары сунушталат: 

Жакшы адам белгиси –  

Эл камы үчүн күйүнөт. 

Жаман адам белгиси– 

Өз камы үчүн жүгүрөт[Рысбаев, 347]. 

Ушул ырдын негизинде балдар жаман адамдын жана жакшы адамдын 

белгилери тууралуу ой жүгүртүп, өзү көрүп-билген адамдар тууралуу 

түшүнүктөрүн ортого салат. Окуучулар мугалим менен жана бири-бири менен 

диалог түзүп жатып, адам жана анын ааламдашуу доорундагы адептик 

сапаттары тууралуу ой жүгүртөт. 

Аталган окуу китебинин 32-сабагында «Токтогул атанын насааты» деген 

темада эки куплет санат-насыят ыры сунушталат, анда да балдар оң адептик 

сапаттарды өздөрүнө сиңирүү үчүн азык алат. Ушундай балдарга арналган 

санат-насыят ырларын окуп үйрөнүү 2-класстар үчүн «Адеп» [Мусаева, 288] 
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жана 3-класстар үчүн «Адеп» [Ысманова, 438] окуу китептеринде андан ары 

улантылат. Балдар жөнөкөй адептик сапаттар төмөнкүлөр экенин билишет: 

сылык болуу; тентектик кылбоо; сөз кайрыбоо; калп айтпоо; чынчыл болуу; 

элпектик; боорукерлик; адилеттүүлүк; эмгекчилдик ж.б. 

2-класстын окуу китебинде балдар үчүн Т.Сатылгановдун «Жаштарга», 

Б.Алыкуловдун «Балдарга насыят», Жеңижоктун «Аккан суу», Калыгул Бай 

уулунун «Насаат» деген ырлары сунушталат. 4-класстын окуу китебинде 

«Санат, насыят, үлгү ырлары» деген өзүнчө тема астында Калыгул Бай уулунун 

«Санат, насыят ырларынан», Жеңижоктун «Үлгү ырлар», Барпы Алыкуловдун 

«Ынтымак» деген чыгармалары окутулат. Калыгул Бай уулунун аталык 

насааты: «Жаман ишке киришпе», «Адал ишти козгобо», «Акылсызга жолобо», 

«Жамандардан алыс жүр», «Жолукпагын нааданга», «Жаман иштен качып өт» 

ж.б. 

Балдар үчүн арналган бул ырларды окуп-үйрөнүү менен XXI кылымдын 

балдары адептик жактан азыркы доордо туш тараптан келип жаткан терс 

жорук-жосундарга каршы турууну үйрөнөт. «Адеп», «адептүүлүк» түшүнүгү 

орус тилинде «нрава», «нравственность» деген түшүнүктөр менен билгиленет. 

«Нравственность» деген сөздү «мораль» деп да берет. «Этика» деген сөз да 

колдонулат. «Адеп» дегендин мааниси сөздүктөрдө мындай түшүндүрүлөт: 

«Адеп – ызаттуу, тартиптүү жүрүм-турумдун, өзүн алып жүрүүнүн 

нормасы, сылыктык» 

«Адеп-ахлак – жүрүм-турум, кулк-мүнөз» 

«Адепсиз – адеби жок, тарбиясыз, башкаларды ызат кылбаган, орой» 

«Адепсиздик – адеби жоктук, башкаларды ызат кылбагандык» 

«Адептен – адептүү болуу, адептүүлүктү көрсөтүү» 

«Адептүү – адеп сактай билген, тарбиялуу, адеби бар, сый-сыпаттуу, өзүн-

өзү кармай билген» 

«Адептүүлүк – адеп сактоочулук, тарбия көргөндүк, тартиптүүлүк, 

сылыктык, сыпайылык» [Сөздүк, 240, 28-29]. 

Ушул адептик оң сапаттарга ээ болууда балдар ырларынын өзгөчө мааниси 
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бар, алар азыркы заман балдарынын дилине таза, тагдырына жакшы жол 

көрсөтүүчү сапаттардын үрөнүн себет, ал эртең ошол баланын ички 

дүйнөсүндө көчөт болуп өнүп чыгып, жалпы коомдун руханий-адептик тарбия 

алышына таасирин тийгизет.  

Кандай адам адептүү болот дегенге «Педагогика» окуу китебинде анын 

автору Б.Лихачев мындай жооп берет:  

 адептүүлүктү билүү; 

 адептиктик компетенттүүлүктөргө ээ болуу; 

 адамдарды жана дүйнөнү, жашоону сүйүү; 

 достошуу; 

 эмгек кылуу (мээнеткеч болуу); 

 күрөшө алуу; 

 сактоо; 

 жардамдашуу; 

 жаратуу [Лихачев, 248, 240]. 

Бөбөктөргө арналган Т.Кожомбердиевдин «Канатбектин суроосу» деген 

ырда чоң киши менен баланын мындай диалогу кездешет: 

-Ия, апаке, эмнеликтен чымчыктай 

Учалбаймын көтөрүлүп абада? 

Учуп барсак Маскөөдөгү байкеме 

Канат бүтсө сага дагы, мага да [Кожомбердиев, 205]. 

Бул баланын баёо дүйнөсү, романтикалык кыялдануусу, мында алардын ой 

жүгүртүүсү, психологиясы жатат. Эми ага карата чоң адамдын жообу: 

-Жакшы окусаң, илим берет канатты. 

Карачы, уулум, тигил асман тарапты. – 

Ушул маалда дүңгүрөтүп асманды 

Самолёттор учуп кетип баратты[Кожомбердиев, 205]. 

Ырдын тарбиялык күчү ушунда – балага канатты жомок эмес, кыял эмес, 

илим берет экен, а илим алуу үчүн бала көп окуп, көп нерсени билиши керек. 

Балдар ырлары тарбиялоочулук функция менен таанытуучулук функцияны 
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бирдей алып барууга тийиш, анткени андай чыгармалар багытталган курактагы 

балдар дүйнөнү, жаратылышты, адамды толук тааный элек жашта болот. 

Мисалы, А.Осмоновдун «Түлкү менен каздар», «Балдар жана турналар», 

«Чымын-чиркей ырлары» деген чыгармаларын окуган балдар жан-

жаныбарлардын жашоо турмушуна, тиричилигине аралашса, «Жамгыр ыры» 

деген чыгарманы окуп табияттын бир кубулушу болгон жамгырдын жашообуз 

үчүн канчалык пайдалуу экендигин таанып билет. Балдар өздөрүнүн эле 

тегерегиндегилер тууралуу «Эки алган Эмилбек», «Калпычы Канымгүл», «Эки 

метр Эсенгул», «Китептин душманы» ж.б. ырларын окуган соң таанып билет. 

«Кыргыз Республикасынын жарандарын, жаш муундарын рухий-адептик, 

патриоттук жактан тарбиялоо концепциясында» мындай ой айтылат: «...таалим-

тарбия маселеси стратегиялык маселе катары ар дайым мамлекеттин көңүлүнүн 

чордонунда турушу зарыл. Анткени тарбия – адамзат, улут, социум топтогон 

социалдык-тарыхый тажрыйбаны, маданиятты, руханий-адеп-ахлак салттарын 

муундарга мурастап өткөрүүнүн куралы. Коомдогу өтмө-катыштык жол-

жобосун жүзөгө ашырып турган улуу феномен – тарбия механизми аркылуу 

гана коом, коом катары сакталып турат жана келечекке карай илгерилеп өнүгөт. 

Тарбия системасы дегенди көздөп отурган максаттын, андан улам алдыга 

коюлган милдеттердин, ал максат-милдеттерди жүзөгө ашырууга омок, база 

болуп бере турган тиешелүү мазмундун, ошол мазмунду инсандын жан-

дүйнөсүнө терең сиңирүүгө жөндөмдүү таалим-тарбия методдорунун жана 

формаларынын өз ара ич жактан логикалуу байланышкан бирдиктүү тутумун 

түшүнүү зарыл. Демек, тарбия процесси деген бул – негизинде коом тарабынан, 

эл тарабынан ойлонулган, алдын ала пландалган, атайын максат көздөп 

ырааттуу уюштурулган, башкарылып жөнгө салынып турган, өтүшү, жүрүшү 

жана берип жаткан натыйжалары көзөмөлгө алынып турууга тийиш болгон, 

өзүнө комплекстүү мамилени талап кылган олуттуу көрүнүш. Тагыраак 

айтканда, тарбиялоо – бул коомдун мүдөөлөрүнө жана муктаждыктарына 

жараша адамдын адеп-ахлак сапаттарын калыптандыруу боюнча максатка 

багытталган, план ченемдүү иш» [концепция, 237]. 
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Мына ушул стратегиялык тарбиялоо ишине азыркы учурда кыргыз 

фольклорундагы, акындар поэзиясындагы, профессионал адабияттагы балдар 

ырлары да өз салымын кошуп жатат.  

 

1.3 Балдар ырларын мектепте окутууну изилдөөнүн философиялык, 

адабият таануучулук, педагогикалык, психологиялык негиздери 

 

Балдар ырларын окутууну изилдөөнүн эл аралык, орусиялык жана 

кыргызстандык узак тарыхы, ар түрдүү доорлордо ар кыл басып өткөн жолу 

бар.  

Изилдөөнүн максатына ылайык биз ошол эволюциялык жолдо 

калыптанган жана азыркы биздин эмгекке колдонулуучу методологиялык 

таянычтарды, негиздерди ачып алууга тийишпиз. Ар кандай илимдин башаты, 

биринчи максаты ошол таяна турган методологияны аныктап алууда турат. 

Биздин балдар ырларын окутуу боюнча изилдөөнүн методологиялык базасы 

философия, эстетика, этика, этнопедагогика, билим жана тарбия берүүнүн 

тарыхы, педагогика, психология, адабият таануу, лингвистика, адабиятты 

окутуу методикасы илимдеринин теориялык ачылыштары менен байланышат.  

Э.Мамбетакунов жана Т.Сияев педагогикалык эмгектердин таянган 

методологиясын мындай түшүндүрүшөт: «Илимий педагогикалык изилдөөнүн 

методологиясынын негизги милдеттери болуптөмөнкүлөр саналат:  

а) изилдөөнүн объектисин жана предметин тактоо, тастыктоо;  

б) педагогика илимин бир бүтүн система катары кароо менен бирге анын 

биримдүүлүгүн, бирибири менен байланышын түзүү;  

в) педагогика илими менен башка илимдердин байланышын изилдөө; 

г) изилдөөнүн жаңы методдорун, каражаттарын изилдөө. 

Адатта илимий педагогикалык изилдөөлөрдүн багыттарын төмөндөгүдөй 

бөлүшөт:  

а) фундаменталдык;  

б) прикладдык;  
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в) нормативдик-укуктук. 

Фундаменталдык изилдөөлөр педагогикалык процесстин жалпы закон 

ченемдүүлүгүн изилдөө менен илимий билимди жаңы деңгээлге жогорулатуу 

максатында жүргүзүлөт. Фундаменталдык илимий педагогикалык изилдөөлөр 

адатта, республикалык масштабда жүргүзүлүп, изилдөөнүн объектиси жана 

предметтери ар тараптан жана узак убакыттын ичинде көп кырдуу 

окумуштуулардын катышуусу менен иш жүзүнө ашат. Натыйжада, изилденип 

жаткан илимий маселенин негизинде илимий билим дагы бир деңгээлге 

жогорулайт. 

Прикладдык багыттагы изилдөөлөр аныкталган теориялык жана 

прикладдык маселелерге багытталат да, педагогикалык байланышын түзүүгө 

арналат. Илимий педагогикалык изилдөө педагогика илиминин аныкталган 

бөлүгү боюнча белгилүү чөйрөдө жүргүзүлөт. Натыйжада, илимий маселени 

чечүү боюнча аныкталган багыттар, методдор, формалар жана каражаттар, 

башкача айтканда, жаңы технология даярдалат.  

Нормативдик-укуктук багыттагы педагогикалык изилдөөлөр окуу планын, 

окуу программасын, окуу китептерин, методикалык көрсөтмөлөрдү, окуунун 

жана тарбиялоонун жаңы формаларын иштеп чыгууга багытталат. Натыйжада, 

илимий маселенин чечилиши үчүн нормативдик, укуктук документтерге 

тиешелүү өзгөртүүлөр, тактоолор жана кошумчалар киргизилет. 

Илимий педагогикалык изилдөөнүн логикасы жана процедурасы төмөнкү 

багыттарга арналат: 

а) фундаменталдык теориялык жана эксперименталдык илимий 

педагогикалык изилдөөнүн функциясын, анын мүнөзүн аныктоо; 

б) изилденип жаткан маселени жана аны чечүүнүн илимий гипотезасын 

негиздөө; 

в) илимий изилдөөнүн негизинде топтолгон материалдарды жалпылоо 

жана аны илимий интерпретациялоо; 

г) илимий фактыларды тактоо; 

д) чыныгы педагогикалык процессти илимий фактылар менен, закондор, 
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теория менен туура, адекваттуу чагылдыруу; 

ж) илимий педагогикалык изилдөөнүн негиздерин түзүү. 

Педагогика илиминин методологиясы төмөнкү функцияларды аткарат: 

I. Дидактика жана методика боюнча изилдөөлөрдү өркүндөтүү 

методологиясын иштеп чыгуу. 

II. Тарбиялоонун теориясына жана практикасына багытталган изилдөөнүн 

методологиясын негиздөө.  

III. Педагогикалык процессти система катары кароо менен аны изилдөөнүн 

методологиясын негиздөө.  

IV. Мектепке чейинки педагогикалык системаны изилдөөнүн 

методологиясын иштеп чыгуу. 

V. Педагогикалык системаны прогноздоо жана диагноздоо багытындагы 

изилдөөлөрдүн методологиясын иштеп чыгуу [Мамбетакунов, 256, 28-29]. 

Мына ушундай аспектилерден алып караганда, биздин изилдөө 

прикладдык багытта болуп, биз фундаменталдык изилдөөлөргө, нормативдик-

укуктук базаларга негизденип, илимий фактыларды жана тажрыйбаларды 

топтоп, аларды пайдаланып, балдар ырларын орто мектепте окутуунун 

технологияларын өркүндөтүү процессин ишке ашырдык.  

Балдардын курагы бул – психологиянын объектиси, балдарды тарбиялоо – 

педагогиканын объектиси; балдар ырлары бул – адабият таануунун объектиси; 

андай чыгармаларды үйрөтүү процесси – педагогиканын дидактика бөлүмүнүн 

объектиси, демек, мына ушундай илимий билимдерди таяныч кылып гана 

теманы ар тараптуу ача алабыз. Ал үчүн «методология» түшүнүгүн талдап 

алуубуз керек.  

Биринчи пикири: «Педагогикалык методология – илимий изилдөөнүн 

алгачкы (негизги) жоболору, структурасы, функциялары жана методдору 

жөнүндөгү окуу. Методологиялык билимдердин составына, биринчиден, жалпы 

методологиялык, жалпы илимий закондор, закон ченемдүүлүктөр жана алардан 

келип чыгуучу педагогикалык иш-аракеттерге коюлуучу талаптар жана 

педагогикалык жоболор кирет (маселен, таанып-билүүдө чагылтуунун жана 
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чыгармачылыктын биримдиги, таанып-билүүнүн субъектисинин активдүүлүгү, 

тарбиялоонун жалпы максаттары жана башка жоболор); экинчиден, бир далай 

негиздүү жана маңыздуу педагогикалык закондор жана закон ченемдүүлүктөр,  

алардан келип чыгуучу педагогикалык ишмердүүлүккө коюлуучу талаптар; 

үчүнчүдөн, педагогикалык изилдөөлөрдүн принциптери жана методдору. Мына 

ошентип, методология илимий таанып билүү иш аракеттеринин принциптери, 

формалары жана жолдору жөнүндөгү окуу катарында эсептелинет, ал эми 

педагогикадагы методологияны педагогикалык кубулуштарды таанып-

билүүнүн жана өзгөртүп түзүүнүн негизине жатуучу теориялык жоболордун 

системасы деп түшүнөбүз» [Кыргыз педагогикасы: энциклопедиялык окуу 

куралы, 236, 134].  

Экинчи пикир: «...ишмердүүлүктүн структурасы, логикалык 

уюштурулушу, методдор жана каражаттар жөнүндөгү окуу; илимдин 

методологиясы – илимий таанымдын түзүлүү принциптери, формалары жана 

ыктары жөнүндөгү окуу» [Советский энциклопедический словарь, 394, 797]. 

Үчүнчү пикир: «...тигил же бул илимде колдонулуучу изилдөө ыктарынын 

жыйындысы жана таанымдын, илимдин илимий философиясы» [Современный 

философский словарь, 395, 487-488]. 

Бул түшүнүккө С.Батаканова мындай аныктама берет: «Методология» грек 

сөзүнөн алынган, «methodos»– таанып билүү же изилдөөнүн жолу, теория, 

окуу, «logos» – сөз, түшүнүк дегенди билдирет... Ал-теориялык жана 

практикалык ишмердүүлүктү уюштуруунун, жүргүзүүнүн принциптеринин 

жана ыктарынын, жолдорунун системасы (1); таанып билүү ишмердүүлүгүнүн 

илимий методу жөнүндөгү окуу (2); тигил же бул илимге колдонуучу бардык 

методдордун жыйындысы (3). Методологиянын пайдаланышына байланыштуу 

гносеологиялык (а), алдын ала билүү, айтуу (б), кайра түзүү (в) жана уюштуруу 

(г) милдеттери бар. 

Илимде методологиянын иерархиясы бар экендиги да таанылган. Илимдин 

структурасында төрт деңгээл бөлүнүп көрсөтүлөт: 1. Философиялык; 2. жалпы 

илимий; 3. конкреттүү-илимий; 4. технологиялык. Методологиянын бардык 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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деңгээли белгилүү учурларда бири-бирине багынып турат жана татаал 

системаны уюштурат. Көркөм чыгармага талдоо жүргүзүү аракетин камтыган 

методология абстрактуу түшүнүктөрдөн эмес, үйрөнүү ишмердүүлүгүн ичине 

алган окуу жана аны ар бир окуучунун жаш өзгөчөлүгүнө ылайык үйрөтүү, 

машыктыруу жараянын боюна сиңирген окутуу сыяктуу айкалышкан 

конкреттүү ишмердүүлүктөн турат. Көркөм чыгармага талдоо жүргүзүү, аны ар 

бир окуучуга жеткире түшүндүрүү адабият мугалиминин эле эмес, окуучунун 

да философиялык ой жүгүртүүсүн, логикалык кабылдоосун, көркөм чыгарма 

сүрөттөп берген турмуш чындыгын өздөштүрүүдө таанып-билүү аракетин 

талап кылат» [Батаканова, 96, 10].  

Дүйнөдө бардык эле илимдердин башкы методологиялык негизин 

философия түзөт, философия таанып-билүү тууралуу илимий билим. Бул 

илимдин эстетика салаасында фольклордогу балдар ырлары XX кылымда 

окумуштуулардын философиялык изилдөөлөрүндө ар тараптуу изилденген. 

Алар фольклордогу элдик эстетиканы, философияны, алардын табиятын, 

башаттарын, көркөм эволюциясын ачып берген. Бул окумуштуулар 

(Ю.П.Азаров [25], С.Ф.Анисимов [58], В.Ф.Асмус [77], Т.Аскаров [66; 67; 68; 

69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76], М.М.Бахтин [98; 99; 100], Н.А.Бердяев [115; 116; 

117], В.Е.Гусев [143], Д.С.Лихачев [249; 250; 251], А.Ф.Лосев [252], 

А.А.Потебня [324; 325], В.Я.Пропп [327; 328] ж.б.) көркөм адабий чыгарма 

жана анын эстетикалык табияты тууралуу философиялык талдоолорун 

жүргүзүп, адабий кубулуштарды системалуу анализдөөнүн (идея, тема, образ, 

сюжет жана композиция, эстетикалык баалуулугу, поэтикасы, тили ж.б.), анын 

философиялык семантикасын ачып берүүнүн өзгөчө маанилүүлүгүн белгилеп 

көрсөткөн.  

Кыргыз эстетиги А.А.Салиев [371; 372; 373; 374; 375; 376] ойлоо, аң-сезим, 

адабият, сүрөткер жана психология, жазуучунун эстетикалык табити тууралуу 

китептерди жазган жана алар улуттук философиядагы олуттуу эмгектер катары 

бааланган.  

Алардын мына ошол идеялары биздин эмгекте жол көрсөтүүчү багыт 



60 

 

катары көңүлгө алынды.  

Балдар адабиятынын, жалпы эле адабияттын көркөм сөз өнөрү катары 

искусствонун башкы түрлөрү менен карым-катышы, жакындыктары жана 

айырмачылыктары, турмуш чындыгын көркөм адабиятка айландыруу мыйзам 

ченемдүүлүктөрү XIX кылымдагы орус социал-демократтары 

В.Г.Белинскийдин[112; 113], Н.А.Добролюбовдун [158], Н.Г.Чернышевскийдин 

[431] теориялык изилдөөлөрүндө, адабият теориясы жана адабият таануу 

багытындагы Г.Л.Абрамович [22], Н.А.Гуляев [141; 142], В.М.Жирмунский 

[164; 165; 166], И.Султан [401], М.И.Тимофеев [406], Б.В.Томашевский [413] 

ж.б. адабиятчылардын эмгектеринде терең жалпылаштырылган. Буга 

В.Я.Пропптун «Поэтика фольклора» [327], «Фольклор и действительность» 

[328], А.А.Петросяндын «История народа и его эпос» [320], Б.Н.Путиловдун 

«Методология сравнительно-исторического изучения фольклора» [329], 

«Эпическое сказительство: типология и специфика» [330], 

В.М.Жирмунскийдин «Тюркский героический эпос» [165], «Сравнительное 

литературоведение» [166], Е.М.Мелетинскийдин «Происхождение 

героического эпоса. Ранние формы и археологические памятники» [263] ж.б. 

эмгектерди да көрсөтүүгө болот.  

Кыргыз фольклорундагы балдар ырларын талдоодо ал эмгектер ар 

тараптуу жол көрсөтүп берет: биринчиден, балдар ырларынын табиятын 

түшүнүүдө көмөк көрсөтсө; экинчиден, салыштырып талдоонун принциптерин 

үйрөтөт. 

Балдар поэзиясынын теориялык проблемаларын (образ куруу, кайсы  

текке, кайсы  түргө, кайсы  жанрга кирери, алардын өзгөчөлүктөрү ж.б.) 

аныктоо үчүн энциклопедияларды жана сөздүктөрдү [энциклопедиялар, 

сөздүктөр, 390; 246; 391], кыргыз адабиятчыларынын пикирлерин 

(К.Артыкбаев [62], М.Борбугулов [127], А.Садыков [363], Е.К.Озмитель [293], 

К.Рысалиев [335], Ж.Шериев жана А.Муратов [435]) адабият таануу 

терминдери боюнча сөздүктөрдү (К.Асаналиев менен Р.Кыдырбаева [64; 221], 

Ж.Шериев менен А.Муратов [23; 225; 280]), энциклопедияларды [226], адабий 
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сын багытындагы иликтөөлөрдү (К.Асаналиев [65], Т.Аскаров [73], К.Бобулов 

[120; 121], М.Борбугулов [128; 129], К.Даутов [145; 146; 147; 148; 149], 

О.Ибраимов [172; 173; 174; 175], С.Жигитов [162; 163], А.Садыков [360; 361; 

362; 363; 364; 365; 366], А.Эркебаев [445] ж.б.), жамааттык жыйнактарды [226] 

пайдалануу зарылдыгынан улам аларды да ишибизге методологиялык база 

катары кабылдадык.  

Кыргыз адабият таануусунда жана адабий сынында анчалык терең 

өнүкпөгөн болсо да улуттук балдар адабиятынын, анын ичинде балдар 

ырларынын изилдөөчүлөрү, балдар адабият таануусу калыптанган. Алар: 

К.Абакиров [2], В.Вакуленко [132], Ү.Култаева [218], М.Сулайманов [398; 399; 

400], А.Саттарова [384], О.Сооронов [397], М.Түлөгабылов [414; 415], 

С.Рысбаев [340; 342; 343; 344; 352; 353; 354; 355], Г.Орозова [296], А.Муратов, 

К.Исаков [282] ж.б.. Бул окумуштуулар балдар ырларынын табиятын, 

фольклордогу балдар ырлары менен профессионалдык адабияттагы балдар 

ырларынын окшош жана өзгөчөлүү жактарын, бул же тигил тематиканын, 

жанрдын, акындын чыгармачылык эволюциясын, жалпы адабияттагы ордун 

көрсөтүп беришкен. Биздин изилдөө алардын балдар ырлары боюнча айткан 

ойлорун жетекчиликке алуу менен өз максатын көздөдү деп айтууга негиз бар.  

Эмгегибиз балдар ырларын окутууга байланыштуу болгондуктан 

этнопедагогика багытындагы Г.Н.Волков [133; 134; 135; 136], В.А.Николаев 

[290], А.С.Шаалы [433], А.Алимбеков [38; 39; 40; 41; 42; 43], А.Б.Афанасьев 

[79], Ш.М.Арсалиев [61], З.К.Дахужева [150], Ж.Ж.Наурызбай [289] ж.б. 

окумуштуулардын элдик фольклордун педагогикалык идеялары тууралуу 

изилдөөлөрүн, теориялык жалпылоолорун пайдаландык.  

Кыргыз адабиятын этнопедагогикалык аспектиден изилдеген 

Г.А.Абдымомунованын [20], Б.Байсеркеевдин [91], А.Э.Измайловдун [177], 

Н.Имаеванын [178; 179], К.И.Жаныгуловдун [161], А.Калдыбаеванын [198; 199; 

200], Ж.Койчумановдун [206; 207], К.Кыдыралиевдин [219; 220], 

Т.В.Панкованын [315], Т.Ормоновдун [295], С.М.Саипбаевдин [367] ж.б. 

окумуштуу-этнопедагогдордун эмгектери да колдонулду.  
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Кыргыз жана советтик этнографтар С.М.Абрамзондун [21], Амантур 

Акматалиевдин [35; 36] да эмгектери балдарга кандай мамиле кылышкандыгын 

аңдап билүүгө, ошондогу элдик салттар тууралуу ой жүгүртүүгө жардам берди. 

Балдар ырларын окутуу – педагогикалык процесс, демек, анын 

чыгармачылык менен ишке ашуусунун теориялык маселелери педагогиканын 

классиктеринин эмгектеринде (Я.А.Коменский [210], И.К.Песталоцци [319], 

К.Д.Ушинский [423; 424; 425; 426; 427; 428; 429], Л.Н.Толстой [411], 

В.А.Сухомлинский [403; 404; 405], Ш.А.Амонашвили [52; 53] ж.б.), педагогика 

боюнча биз колдонуп жүргөн окуу китептеринде [316; 317; 321; 322; 247; 248; 

389; 430] ачып берилген.  

Балдарды курак, мүнөз жана психикалык өзгөчөлүгүнө карата окутуу 

проблемасын биз методологиялык негиз кылып алган советтик психологдор 

адамды биологиялык түр, анын онтогенезин жана турмуш жолун индивид, 

адамды инсан катары карап, адамзаттын проблемаларын психологиялык 

аспектиден чагылдырганБ.Г.Ананьев [54; 55; 56], балдар психологиясы, 

баланын инсандык сапаттарынын өнүгүшү жана ага таасир эткен факторлор, 

инсандын гармониялык жетилүүсүнүн шарттары жана факторлору боюнча 

изилдөө жүргүзгөн Л.И.Божович [123; 124; 125; 126], педагогикалык 

психология боюнча теоретик Л.С.Выготский [137], адамдын психикасынын 

өнүгүш стадияларын терең изилдеген А.Н.Леонтьев [242; 243], жалпы 

психологиянын илимдер арасындагы ордун негиздеп көрсөткөн 

С.Л.Рубинштейн [332],  жаш балдардын, алардын ичинде биз изилдөөгө алган 

балдар ырлары арналган 7-12 жаш курактагылардын психикалык 

өзгөчөлүктөрүн, көркөм адабиятка болгон кабылдоо психикасын үйрөнгөн 

Д.Б.Эльконин [440; 441; 442; 443; 444] ж.б. окумуштуулар ар тараптуу изилдеп, 

эмгектерин жазган.  

Адабиятты окутуунун психолого-педагогикалык өзгөчөлүгү катары 

В.А.Кан-Калик жана В.И.Хазан төмөнкүлөрдү көрсөтөт:  

 көркөм-уюштуруучулук милдеттер; 

 көркөм-изилдөөчүлүк милдеттер; 
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 көркөм-конструктивдик милдеттер; 

 көркөм-коммуникативдик милдеттер[Кан-Калик, 201, 62-110].  

 Ал эми адабият мугалимине коюлуучу психолого-педагогикалык 

ишмердүүлүктөр: методикалык ишмердүүлүк (методисттик жөндөм жана талант); 

психологиялык-педагогикалык ишмердүүлүк (окуучунун индивидуалдуу жана 

психологиялык, курактык өзгөчөлүктөрүн билүү; социалдык-психологиялык 

ишмердүүлүк (окуучунун чөйрөсүнүн абалын жана чөйрөгө, коомго мамилесин 

билүү.  

Окутуунун теориялары, сабак процессинде мугалим жана окуучу 

ишмердүүлүгү, балдар ырларын окутуу технологиялары И.Я.Лернер [244; 245], 

М.И.Махмутов [262], Г.К.Селевко [386], Ю.К.Бабанский [80; 81; 82], 

И.Б.Бекбоев [107; 108; 109], В.П.Беспалько [118; 119], В.К.Дьяченко [159] ж.б. 

дидактардын эмгектеринде каралган. 

«Технология» түшүнүгү аябай тез жана ар тараптуу изилденип, 

түшүндүрүлүп жаткандыгына карабай (А.Ю.Акмалов, В.П.Беспалько, 

Л.Загрекова, Б.Т.Лихачев, П.И.Пидкасистый, К.Г.Селевко ж.б.) бул термин-

түшүнүктүн али так аныктамасы бириле эле. Бирок биз жогорудагы 

методологиялык эмгектерге таянып, педагогикалык технология дегенди 

белгилүү бир максаттагы жана милдеттеги билим берүүгө жетүүгө багытталган 

окутуунун мазмунунун, методунун, каражатынын биримдиги, окутуу 

процессиндеги мугалим менен окуучунун биргелешкен ишмердүүлүгүнүн ыгы, 

жолу деп айтабыз.   

Кыргыз адабиятын окутуу, анын ичинде балдар ырларын окутуу орус 

адабиятын окутуу илиминин негизинде калыптанган, бул багытта мугалимдер 

жана методисттер (А.С.Айзерман [26], Е.Н.Колокольцев [209], Н.И.Кудяршев 

[213; 214; 215], Н.Я.Мещерякова [265], В.Г.Маранцман [260; 261], 

Н.М.Молдавская [269], В.А.Никольский [292], В.А.Онищук [294], З.Я.Рез [331], 

М.А.Рыбникова [334], В.Р.Щербина [437] ж.б.) адабий чыгарманы окуп 

үйрөнүүнүн ыкмаларын, жолдорун жана каражаттарын иштеп чыгып, советтик 

мектептерге сунуш кылган.  
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Бул багытта орус жана советтик адабият илиминде балдар адабияты 

боюнча эмгектерди (И.Н.Арзамасцев менен С.А.Николаев [60], А.П.Бабушкина 

[83], В.Г.Белинский [112; 113; 114], Н.В.Будур [131]), коллективдүү 

жыйнактарды [156] жана филологиялык багыттагы Т.М.Еремчева [160], 

Е.Е.Зубарева [171], М.Н.Салаева [370]  ж.б. окумуштуулардын 

диссертацияларын илимий ишибизди жазууда колдонгондугубузду белгилей 

кетмекпиз.  

Аталган тармакта адабиятты окутуу багытындагы орус жана советтик 

методисттер И.К.Даниленко [144], Е.Е.Зубарева [171], Н.И.Кузнецова[216; 217], 

И.Г.Минералова [266], Р.Г.Музипова [274] эмгектерин жазган. Бул багытта 

Р.С.Геливанов [138], Л.Л.Мальдова [255], Л.М.Сон [396], Т.В.Уткина [422], 

Н.Г.Юрченкова [447] ж.б. окумуштуулар диссертацияларында, методикалык 

колдонмолорунда балдар адабиятын, анын ичинде балдар ырларын окутуунун 

илимий-теориялык базасын иштеп чыгышкан. 

Балдар адабиятын мектепте окутуу боюнча орус методисттери тарабынан 

жазылган жана корголгон төмөнкүдөй багыттагы диссертациялар үйрөнүлдү: 

башталгыч класста лириканы окутуу (Е.Л.Глинская, Ленинград, 1968), 1-

класста окуу сабагы аркылуу окуучулардын окурмандык өз алдынчалыгын 

калыптандыруу (О.В.Джежелей, Москва, 1975), илимий-таанып билүүчү 

китептер менен иштөөнүн методикалык негиздери (Н.М.Дружинина, 

Ленинград, 1983), окуу сабактарында жүргүзүлүүчү чыгармачылык жумуштар 

(Л.Д.Мали, Москва, 1985), башталгыч класстардын окуу предметтеринде 

көркөм окуу аркылуу аларды адептик-эстетикалык тарбиялоо (Л.А.Павлова, 

Москва, 1988), башталгыч класстарда көлөмдүү чыгармаларды окутуунун 

методикасы (Л.С.Сильченкова, Москва, 1988), болочок мугалимдерди кенже 

жаштагы балдарды окутуу ишмердүүлүгүнө даярдоо (Л.И.Козлова, Москва, 

1989), фольклордук чыгармаларды окутуу аркылуу кенже мектеп жашындагы 

балдардын адабий өнүгүүсүн жогорулатуу (А.Н.Хлысталов, Москва, 1991), 

оюнчук-китептер аркылуу окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн өнүктүрүү 

(Е.В.Дьячкова, Москва, 1993), башталгыч класстардын адабий окуу 
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сабактарында XIX кылымдагы орус поэзиясынын мурастарын окутуу 

(Е.А.Швайкина, Москва, 1995), башталгыч класстарда лириканы окутуу 

процессинде окуучулардын көркөм кабылдоосун жогорулатуу (Э.В.Гуткина, 

Санкт-Петербург, 1998), лирикалык чыгармаларды үйрөтүү процессинде кенже 

мектеп жашындагы окуучулардын окурмандык кабылдоосун өнүктүрүү 

(О.В.Кияйкина, Санкт-Петербург, 2005) ж.б. 

Орус методисттеринин идеяларынын таасиринде кыргыз адабиятын окутуу 

тармагы илим катары калыптанып, анын көрүнүктүү өкүлдөрү Б.Акматовдун 

[32; 33], Б.Алымовдун [44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51], С.Байгазиевдин [84; 85; 86; 

87; 88; 89; 90], С.Батаканованын [96; 97], К.Иманалиевдин [180; 181; 182; 183; 

184; 185], Н.И.Ишекеевдин [192; 193; 194; 195; 196], С.Момуналиевдин [271; 

272; 273], А.Муратовдун [276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285], 

С.Рысбаевдин [339; 340; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358], Б.Исаковдун [187; 

188; 189; 190], С.Сакиеванын [368; 369], А.Д.Токтомаметовдун [410], 

Б.А.Абдухамидованын [18], Б.Оторбаевдин [309; 310; 311; 312; 313; 314] ж.б. 

адистердин китептери, методикалык колдонмолору, окуулуктары жазылган.  

Кыргыз мектептеринде балдар ырларын окутуунун теориялык негиздери 

мурда эле иштелген, б.а., методологиялык негиз салынган. Биз аны 

диссертациябызда конкреттештирүү менен андан ары өркүндөтүү милдетин 

максат кылып алдык. Аталган тема боюнча методологиялык таянычтар 

мектепте балдар ырларын окутууда төмөнкү маселелерге өзгөчө көңүл бурууну 

талап кылат: 

1. Үйрөнүлүп жаткан ыр кыргыз адабиятынын өнүгүшүнүн кайсы этабын 

камтыйт: байыркы фольклор; кийинки фольклор; төкмөлөр чыгармачылыгы; 

жазгыч акындардын ырлары; профессионал адабияттын башталыш мезгили; 

профессионал адабияттын калыптануу мезгили; профессионал адабияттын бир 

кыйла өнүккөн мезгили; эгемендүүлүк жылдарындагы профессионалдык 

адабият. 

2. Окууга сунуш кылынып жаткан балдар ырларынын азыркы окуучулардын 

курак өзгөчөлүгүнө, кызыгууларына ылайык келиши. 
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3. Балдар ырларынын поэтикалык баалуулугу. 

4. Үйрөнүлүп жаткан балдар ырынын окуу китептеринде берилиши, аны 

сабакта пайдалануунун мүмкүнчүлүгү. 

5. Балдар ырларынын тилдик байлыктары, окуучулардын лингвистикалык, 

коммуникативдик компетенттүүлүктөрүн жогорулатууга салым кошо алышы. 

6. Үйрөнүлүп жаткан балдар ырларынын окуучулардын эстетикалык табитин 

көтөрүүгө жарамдуулугу. 

7. Сунуш кылынган ырды талдоо процессинде окуучулардын турмуш, заман, 

адам, өзү тууралуу ой жүгүртүүгө түрткү бериши. 

8. Сунуш кылынган чыгарманы тектик, түрдүк, жанрдык өзгөчөлүгүнө 

жараша интерпретациялоо.  

9. Балдар ырларын окуп-үйрөнүүдө сабактын технологияларын туура тандоо.  

Илимий ишибиздин методологиялык базасы болгон философия, эстетика, 

адабият таануу, педагогика, психология багытындагы эмгектер балдар 

ырларынын көркөм тексттердин жанрдык-тектик белгисин, көркөмдүк 

касиетин, эстетикалык баалуулугун, автордун темасын жана идеясын аңдап 

түшүнүү, чыгарманы ар тараптуу талдоо жана баланын жашоосу менен 

байланыштыруу үчүн зарыл илимий-теориялык база болуп саналат. 

 

1.4. Окутуунун технологиялык негиздери түшүнүгүнүн парадигмасы 

 

Окутуу процесси – адам ишмердүүлүгүндөгү эң зарыл жана эң керектүү 

процесс болуу менен дүйнөлүк педагогиканын теориясы менен практикасы бул 

ишмердүүлүктүн улам жаңы жана заманга ылайык технологияларын иштеп 

чыгышкан. Окутуудагы технология окуу процессинин эффективдүүлүгүн 

жогорулатууга шарт түзүп берүүчү ыкмалардын жалпы системасы, ошол 

процессти техникалык жактан ишке ашыруунун жолу, окуу ишмердүүлүгүн 

уюштуруунун жолдорунун синтези, ошол ишмердүүлүктү ишке ашырууга 

байланышкан кыймыл-аракеттердин, операциялардын ырааттуу алып 

барылышы. 
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Окуу материалынын мазмунун окуучуларга натыйжалуу жеткирүү 

максатында, алардын билимдери бышык жана компетенттүүлүккө негизделген 

болушу үчүн мугалим технологияларды тандайт, өзгөртүп, өркүндөтүп турат. 

Мектепте балдар ырларын окутуудагы педагогикалык милдеттердин эң 

башкысы – окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө 

жарамдуу болгон методдорду жаңы ыкмаларды табуу. Программада берилген 

теманы кантип окутуу керек, кантип окуучулардын компетенттүүлүктөрүн 

өнүктүрүү керек деген маселе окуу процессин «технологиялаштыруу» 

маселесин күн тартибине койду, мына ушул ийгиликке жетишүүнүн 

гарантияланган жолун белгилөөчү өндүрүштүк-технологиялык процесс 

«педагогикалык технологиялар», «окутуу технологиялары» деген түшүнүк 

менен педагогика илимине кирди. 

Башталгыч класстарда балдар ырларын окутууда орусиялык мугалим 

С.Н.Лысенкованын чечмелеп башкарууда таяныч схемаларын пайдалануу 

менен алдыга озуп окутуу технологиясы өткөн кылымдын аягында кеңири 

колдоого ээ болгон. Чечмелеп башкарууда сабакта бүт класс жооп берүүгө даяр 

турган, алар «ойлойм», «айтып берем», «жазып атам» деген үч кыймылдагы 

ишмердүүлүктү аткарган, мугалим бир таяныч же зарыл окуучу менен иштейт, 

калгандар өз алдынча тапшырмаларды аткара берет. «Жооп бер!» деген буйрук 

этиш анын сабактарында колдонулбай окуучулар кээде мугалимдин ролунда да 

турган. Алардын баары катуу добуш менен сүйлөшкөн. Анын методикасында 

«таяныч сигналдар», же жөн гана «таянычтар» болуп, анда мугалим кайсы 

окуучуга кайсы убакта кандай тапшырма берүү керектиги иштеп чыккан. 

Алдыга озуп окутуу технологиясында болсо кийин өтүлүүчү айрым 

материалдар алдын ала тааныштырылган.  

С.Н.Лысенкованын сабактары жамааттык-кошоктошкон, жекелик 

технологияларга негизделет. 

Ошол эле жылдарда ленинграддык мугалим Е.Н.Ильин адабиятты адамды 

калыптандыруунун системасындагы предмет катары кароо технологиясын 

өнүктүргөн. Адабиятты салттуу окутууда окуучулар чыгармадагы идеяны, 
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сюжетти таанып-билүүнү биринчи орунга коюп, андан тарбиялык таасир алуу 

экинчи орунда турса, Е.Н.Ильиндин педагогикалык технологиясы көркөм 

адабияттан тарбиялык таасир алууну биринчи орунга чыгарган. Балдар 

чыгармадан ар бири өзүн, өз чындыгын издешкен жана майда деталдарды да 

анализдешкен, окуучу менен мугалимдин мамилеси кызматташтык 

педагогикасынын бири-бирин түшүнүшү, бири-бирин сыйлоо, полилог 

(сукбатташуу) ж.б. принциптерине ылайык уюштурулган.  

Советтик педагогикада башталгыч класста жалпы окуу көндүмдөрүн 

өркүндөтүү технологиясы (В.Н.Зайцев) да кеңири колдонулган. 

Азыркы учурда адабиятты, анын ичинде балдар ырларын окутууда кеңири 

тараган заманбап педагогикалык технологияларды карап көрөлү.  

Предметке багытталган (предметно-ориентированные)технологиялар. 

Балдар ырлары 1-класста «Алиппе», 2-4-класстарда «Адабий окуу», 5-7-

класстарда «Адабияттык окуу» предметтеринде үйрөнүлөт. «Алиппенин» 

негизги максаты мектепке жаңы келген балдарга тамга таанытуу, адегенде 

муундап окууну үйрөтүү, андыктан ошол предметтин өзгөчөлүгүнө ылайык 

чыгармалары сунушталат. Алардын муун сандары эске алынат. Мисалы, 

С.Рысбаев жазган «Алиппе» китебинде «Алиппеден» кийинки мезгил» 

бөлүмүндө улуттук аң-сезимди көтөрүүчү, улуттук этнографиялык, 

этнопедагогикалык таанытымы күчтүү ырлар берилет.  Предметке багытталган 

технологиялардын өзөктүү негизи – дифференцирленген окутуу 

технологиялары. Мында ар бир окуучунун жалпы даярдыгы, психологиясы, 

предметке кызыгуусу же кызыкпоосу, бат же жай иштөөсү ж.б. индивидуалдуу 

өзгөчөлүгү эске алынып тапшырмалар берилет жана жооп алынат. Мында 

балдар ырлары боюнча тапшырма берүүдө, текстти окутууда, жаттатууда, 

талдоодо класс болжолдуу түрдө жогорку, орто, төмөнкү деңгээлге бөлүнүп 

алынып, чейрек, жыл ичинде ар бир окуучу үчүн дифференцирлөөнүн 

диагностикасы түзүлүп, төмөнкү деңгээлдегилерди жогорку деңгээлдегилерге 

жетиштирүү багытында чыгармачылык иштер жүргүзүлөт. Предметке 

багытталган технологиялардын дагы бир түрү – концентирленген окутуу 
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технологиялары. Мында окуучунун иштөө, кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнүн 

динамикасын өстүрүүчү ыкмалар колдонулат, окуу процессинин структурасын 

оптималдуу уюштуруу концентрленет. Мисалы, кээ бир балдар ырларын 

окутууда аны жазган автор тууралуу, жазылган мезгили же ырдын айрым 

саптарындагы балдарды өзүнө тарта ала турган учурлары тууралуу 

маалыматтар берилип, окуучулардын кызыгуулары ойгонуп, ойлору бир жерге 

топтолуп калат. Буга жетүүдө мугалим, балдар өз ара биримдикте окуу, 

дидактикалык оюндарды колдонуу ыкмаларын пайдаланганы эффективдүү.  

Инсанга багытталган  (личностно-ориентированные) окутуу 

технологиялары. Бул технологиянын өзгөчөлүгү – ар бир окуучунун 

интеллектин, индивидуалдуулугун, кеп маданиятын, сынчыл жана 

чыгармачылык ойломун өстүрүүгө багытталат, бул үчүн балдар ырларын 

үйрөтүүдө педагогикалык чеберчиликке, изилдеп окутууда, долбоорлоого 

өзгөчө маани берилет. 

Эвристикалык окутуу технологияларында жарым-жартылай изилдөө ишке 

ашып, балдар ырларын талдоодо адабий сын макалалар, адабиятчылардын 

пикирлери колдонулат.  

Диалогдук (диалоговые) технологиялар болсо эки окуучунун, же мугалим 

менен окуучунун диалогуна негизделет.  Бул технологиянын теориялык 

жоболорун иштеп чыккан окумуштуулар (М.М.Бахтин, Л.С.Выготский, 

В.С.Библер, Г.-Г.Гадамер ж.б.) диалог адамдын жетилүүсүндө, билбегенин 

билип алуусунда, коммуникативдик ишмердүүлүгүндө чоң мааниге ээ 

экендигин белгилешет. Окуу китептеринде диалог ырлар берилген, ошол эле 

кезде көпчүлүк ырлардын идеясын түшүнүүдө окуучулар бири-бири менен 

диалогго чыгат. 

Маалыматтык-коммуникациялык (информационно-коммуникационные) 

технологиялар (МКТ). Азыркы ааламдашуу доорунда маалыматтардын жана 

интеграциянын аябай өсүшү кыргыз мектептеринде балдар ырларын окутууга 

да өз таасирин тийгизди. МКТ окуучулардын таанып билүү ишмердүүлүгүн 

өстүрүп, мугалимдин окуучулар менен көп жактуу иштөөсүнө шарт түзөт, 
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компьютер балдардын интерактивдүүлүгүн жогорулатат. Балдар ырларын 

окутуу процессинде МКТ аркылуу окуу маалыматтарын кененирээк 

жеткиребиз, компьютерге ырларды жана алардын үзүндүлөрүн жазуу менен 

боёктор, түстөр, үн аркылуу окуучуга таасир этүү мүмкүнчүлүгүн арттырабыз, 

сабакта аз убакытта көп нерсе билдирүүгө жетишебиз. Мисалы, жаныбарлар 

тууралуу ырларды талдоо учурунда ошол жаныбардын сүрөтүн, видеодогу 

элесин, үнүн, кайсыл жерде жашаганын экран аркылуу көрсөтүп турабыз. V-VII 

класстарда интернет ресурстары аркылуу окуучулар тема боюнча 

материалдарды, окулуп жаткан чыгарманын автору тууралуу материалдарды 

жыйноого жетишет, ар бири жыйнаган материалдарын жалпы класска 

презентациялайт.  

Азыркы окуучу китептеги тексттерди окууга караганда компьютерден 

көргөндү артыкча деп эсептейт, андыктан балдар үчүн пейзаждык ырларды 

окутууда кыргыз жеринин жаратылышы тартылган видеоклиптер, слайддар, 

дисктер ж.б. МКТ каражаттары колдонулат. 

Оюн технологиялары. Оюн – баланын ишмердүүлүгүндөгү, 

психологиялык жана курактык өнүгүүсүндөгү маанилүү факторлордун бири 

болуп эсептелет. Оюндун түрү, формасы, аткарылган учуру көп. Мына 

ошолордун ичинен сюжеттик-кыймылдуу жана дидактикалык оюндар балдар 

ырларын окутууда өзгөчө маанилүү технология болуп эсептелет. Бул 

технологиянын артыкчылыгы – окуучу менен мугалим жакындашат, 

окуучулардын фантазиясын, ой жүгүртүүсүн өстүрүп, сабакка болгон 

активдүүлүгүн жогорулатат. Балдар ырларын окутууда эффективдүү оюн 

технологияларынын атрибуттары: сөз оюндары, сабак-саякат, сабак-викторина, 

адабий сканворд ж.б. (Бул технологияга иштин 4-бабынын 2-параграфында 

атайын токтолобуз). 

 Ден соолукту сактоочу (здоровьесберегающие) технологиялар. 

Экологиялык жана климаттык оор кырдаалдардын учурунда окуучунун ден 

соолугуна кам көрүү ар бир мугалимдин милдети. Балдар куунак болуп сабак 

окуу үчүн топтук дискуссия, окутуунун интерактивдүү методдору, кыймылдуу 
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оюндар ж.б. технологиялар колдонулат. Булар балдардын сабакта эркин 

отуруусуна, чарчабашына, психологиялык жактан жабыркабашына шарт түзөт.  

Балдар ырларын окутуунун технологиялык негиздери: 

Лингвистикалык –мында ырлардын тексттин талдоонун тилдик багыттары: 

тексттеги сөздөрдүн лексикалык мааниси, омонимдер, синонимдер, 

антонимдер, туруктуу сөз айкаштары, диалектилик өзгөчөлүктөр, кесиптик 

лексика, сөздөрдүн орун тартиби ж.б. көрүнүштөр анализге алынуу менен 

поэтикалык речтин байлыгы, таасирдүүлүгү, жеткиликтүүлүгү ачып берилет. 

Адабияттаануучулук – мында балдар ырларынын текстти адабият 

теориясынын аспектисинен түшүндүрүлөт, б.а, ырдагы ритм, рифма, куплет, 

салыштыруу, эпитет, гипербола, литота, жандандыруу, метафора, метонимия, 

аллегория ж.б. түшүнүктөр талдоого алынып түшүндүрүлөт. 

Педагогикалык– бул эң биринчи кезекте балдар ырларынан окуучулар ала 

турган тарбиялык маани менен байланышат. Ар кандай чыгарма, анын ичинде 

балдарга арналган чыгармалар, балдардын адептик сапаттарын өстүрүү, 

эстетикалык табитин жогорулатуу, оң жүрүш-турушка үйрөтүү максатында 

жазылат. Мугалим бул же тигил балдар ырын талдоо процессинде 

педагогикалык түшүнүктөр менен жана таалим-тарбиялык көз караш менен 

мамиле кылат. 

Психологиялык– бул биринчи кезекте бул же тигил балдар ырлары бул же 

тигил курактагы окуучулардын кабыл алуусуна, сезимине, ой жүгүртүүсүнө 

кандайча таасир эткендиги менен байланыштуу. 

Этнопедагогикалык – кыргыз балдар ырларында кыргыз элинин 

педагогикалык маданияты, б.а., калктын кылымдар бою жаш муунду тарбиялап 

келе жаткан салттары кандайча интерпретациялангандыгы ачып берилет. 

 

 

Биринчи бап боюнча корутунду 

 

«Балдар ырларын мектепте окутуунун жана ал проблеманын 
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изилденишинин тарыхы, азыркы абалы жана методологиялык негиздери» деп 

аталган биринчи бапта адегенде балдар адабиятынын табиятын жана 

спецификасын ачып берүү үчүн адабият теоретиктеринин изилдөөлөрүнө 

токтолдук, анда орус, өзбек, кыргыз адабиятчыларынын пикирлерин жалпылап 

келип, адабияттын бул тармагынын өзгөчөлүгү ар түрдүү курактагы балдардын 

психологиялык жана кабыл алуу жөндөмүнө ылайыктап атайын 

чыгарылгандыгында же жазылгандыгында экенин көрсөттүк. Кыргыз балдар 

адабияты эпикалык, лирикалык, драмалык тектерде, ар кандай жанрларда 

улуттук фольклордо, акындар чыгармачылыгында жана профессионалдык 

адабиятта узак тарыхый мезгилди басып өткөн. Биз мына ошол адабияттын 

ичинен балдар ырларын бөлүп алдык. 

Балдар ырлары – балдардын психологиясына, жашына, түшүнүүсүнө жана 

кабыл алуусуна ылайыкталган поэтикалык формада айтылган же жазылган 

чыгармалар болуп, алар ошол курактагылардын эмоционалдык сезимдеринин 

өсүшүнө чоң жардам берет, мындай чыгармалар бала дүйнөсүнө жакындыгы, 

сюжеттеринин жана баяндоолорунун жөнөкөйлүгү, поэтикалык 

сүрөттөөлөрүнүн жана образдарынын татаал эместиги менен айырмаланат.  

Балдар адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрү Тоголок Молдо, А.Токомбаев, 

А.Осмонов, Т.Кожомбердиев, А.Кыдыров, Т.Самудинов, Б.Асаналиев ж.б. 

авторлор өз чыгармаларында балдардын кызыктуу турмушун чагылдырган, 

алардын дүйнөнү жана жаратылышты таанып билүүсүн өстүрүүгө жардам бере 

турган ырларды жазган. Балдар ырлары бөбөктөргө, мектеп жашындагы кенже 

балдарга, өспүрүмдөргө арналып, бул курактардын ар түрдүү акыл-эс жана 

окурмандык кабыл алуу деңгээлине жараша жөнөкөйдөн татаалга өсүп турат. 

Ошол эле кезде бул курактагы балдардын өзгөчөлүгүнө ылайык тили да 

түшүнүктүү болуп, тааныш эмес сөздөрү, татаал фразалары, стилистикалык 

каражаттары аз болот.  

Көптөгөн классификаторлордун эмгектерине таянып жана бир катар 

принциптерди тутунуп, биз кыргыз балдар поэзиясы арналган курактагыларды 

үчкө ажыраттык: бөбөктөр, б.а., мектепке барганга чейинки курактагылар; 
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кенже балдар, б.а., жети-он бир жаштагылар; өспүрүмдөр, б.а., он бир жаштан 

он беш жашка чейинкилер. Балдар жазуучулары да, мектеп окуу китептерин 

түзүүчүлөр да ушундай ар бир куракка ылайыктуу тематикасы, сюжети жана 

композициясы, каармандары, сүрөттөө каражаттары бар чыгармаларды 

жазышы жана окуу китептерине киргизиши керек. 

Ушул эле бапта кыргыз балдар ырларын окутуунун тарыхый эволюциялык 

жолу көрсөтүлүп, анын төмөнкүдөй этаптары белгиленди: 1-этап: улуттук 

фольклордогу балдар ырларын оозеки формада балдарга жеткирүү; 2-этап: 

ислам динин окуткан диний медреселердеги окуу процессине кирген балдар 

ырлары; 3-этап: XX кылымдын 20-30 жылдарындагы сабатсыздыкты жоюу 

(ликбез) иш- чараларында окутулган балдар ырлары; 4-этап: советтик учурдагы 

жана эгемендүүлүк жылдарындагы мектептерде атайын окуу программасында 

үйрөнүлгөн балдар ырлары. Бул этаптардын өзгөчөлүктөрүн ачып берүү үчүн 

кайсы ырлар кандайча үйрөнүлгөндүгү, алардын максат-маанилери, мазмуну 

жана окутуу жолдору көрсөтүлдү жана бир кылымдай аралыктагы окуу 

программаларында, окуу китептеринде балдар ырларынын берилиши талдоого 

алынды. 

2-параграф «Ааламдашуу доорундагы балдар ырларынын тарбиялык, 

таалим берүүчүлүк функциясы» деп аталып, анда «ааламдашуу доору» деген 

түшүнүк ар тараптуу чечмеленип, азыркы доордун жалпы белгилери, Ала-Тоо 

аймагына глобалдашуунун таасири, андан улам окуучулардын адабий 

чыгармаларга кызыгуусунун басаңдашы конкреттүү мисалдар менен 

бекемделип, адабияттын коомду жаңылар, балдарга таасир этер күчү тууралуу 

анализ жүргүзүлдү, атактуу адамдардын инсан катары калыптануусундагы 

көркөм сөздүн күчү белгиленди.  

«Балдар ырларын окутуунун философиялык, адабият таануучулук, 

педагогикалык, психологиялык методологиясы» деп аталган 3-параграфта 

илимий изилдөөбүзгө методологиялык таяныч боло турган жалпы дүйнөлүк, 

советтик, орусиялык жана кыргызстандык окумуштуулардын эмгектерине 

обзор берип, алардын кайсы жагын эмгегибизде кандайча пайдаланганыбызды 
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чагылдырдык. Биз изилдөөгө алган темабыз – мектепте балдар ырларын окутуу, 

методологиялык база катары философия, эстетика, этика, этнопедагогика, 

билим жана тарбия берүүнүн тарыхы, педагогика, психология, адабият таануу, 

лингвистика, адабиятты окутуу методикасы илимдеринин табылгалары, 

алардын теориялык ачылыштары менен тыгыз байланышары ушул бапта 

көрсөтүлдү.  

4-параграф «Окутуунун технологиялык негиздери түшүнүгүнүн 

парадигмасы» деп аталып, теориялык мүнөздө жазылды. Технология – бул 

максатка жетүүнүн жолу, педагогикада ал окутуунун каражаттары, методдору, 

ыкмалары менен байланышат. Технологиялар дидакт окумуштуулар жана 

практик педагогдор тарабынан улам жаңыланып, байытылып турат. Мугалим 

технологиясыз сабак өтө албайт, анын сабак окутуудагы максаты 

технологиялар менен байланышат. Окуучулардын кызыгуулары башка нукка 

бурулган сайын окутуу технологияларын да жаңылап туруу талап кылынат. 

Мисалы, азыр маалыматттык каражаттардын адамдардын аң-сезимине таасири 

күчтүү тийип жаткан кезде мугалим менен окуучунун чыгармачылык 

ишмердүүлүгү маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (МКТ) менен 

байланышкан учурда кыйла эффективдүү болот. Балдар ырларын мультимедия, 

слайд, фильм, аудио, видео каражаттар менен түшүнүү окуучулардын көрүп, 

угуп кабыл алуу сезимдерин жогорулатып, поэзия сабакта живопись, музыка 

менен байланышат.  

Жыйынтыктап айтканда, биринчи бап илимий изилдөөбүздүн теориясын, 

тарыхын, методологиясын аныктап алууга, ошол багытта анализ жүргүзүүгө 

жана синтездөөгө арналды.  
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ЭКИНЧИ БАП. БАЛДАР ЫРЛАРЫН ОКУТУУ БОЮНЧА 

ИЗИЛДӨӨНҮН МАТЕРИАЛДАРЫ ЖАНА МЕТОДДОРУ 

2.1  Балдар ырларынын окуу программаларында, окуу китептеринде 

сунушталышынын теориялык-практикалык проблемалары 

2.1.1  «Алиппе» китептериндебалдар үчүн ырлардын берилишине анализ 

жүргүзүү 

Изилдөөнүн объекти окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 

башталгыч класстарындагы «Алиппе», «Адабий окуу», V-VII класстардагы 

«Адабияттык окуу» курсундагы балдар ырларын окутууну өркүндөтүү 

болгондуктан илимий-теориялык адабияттарды үйрөнүү, анализ жана синтез, 

алдыңкы тажрыйбаларды жыйынтыктоо, педагогикалык эксперимент 

методдору менен илимий-изилдөө ишке ашырылды. 

 Изилдөөнүн предмети – жалпы билим берүүчү мектептердин окуу 

программаларына сунуш кылынган балдар ырларын окутуу процесси 

болгондуктан ошол балдар ырлары илимий-изилдөөбүздүн негизги 

материалдарыда болуп эсептелет.  

Башталгыч класстар – балдар ырларын окутуунун эң негизги этабы. Бул 

мезгилде бала тамга таанып, окууну жана окуган текстин айтып берүүнү 

үйрөнөт. Таанын-билүү ишмердүүлүгүнүн эң активдүү фазасы да баланын 

ушул 6-10 жаштарына туура келет, адамдын эрктик, мүнөздүк калыптануусу да 

ушул куракта тез аракетте болот.  

Азыркы учурда башталгыч класстарда өз мазмунуна адабий чыгармаларды 

камтыган төмөндөгү окуу китептери пайдаланылып жүрөт: 

1-класс: С.Рысбаев «Алиппе» жана жарыш түрдө: Б.Кубаталиева, 

А.Абыканова, М.Асаналиева «Алиппе». 

2-класс: А.Токтомаметов «Адабий окуу» жана жарыш түрдө: 

Б.Абдухамидова ж.б. «Адабий окуу». 
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3-класс: А.Токтомаметов «Адабий окуу» жана жарыш түрдө: 

Б.Абдухамидова ж.б. «Адабий окуу». 

4-класс: А.Токтомаметов «Адабий окуу» жана жарыш түрдө: С.Рысбаев, 

Б.Абдухамидова ж.б. «Адабий окуу». 

Кошумча окуу китеби: 1-4-класстар: «Дил азык».  

Башталгыч класста балдар ырлары сунуш кылынган предмет – 1-

класстарда «Алиппе» жана 2-4-класстарда «Адабий окуу».  

Азыркы мектептин башталгыч класстарындагы «Алиппе» жана «Адабий 

окуу» окуучуну балдар ырлары менен окутуу процессинде, мугалимдин, окуу 

китебинин жана башка окуучулардын жардамы менен таанышат. Окуучулар 

балдар ырларын өз алдынча окуу ишмердүүлүгүнө ээ болуп гана калбай ал 

чыгармалардын негизинде тексттин айланасында аңгемелешүү өткөрөт, суроо-

жооп уюштурат, ырдын теориялык өзгөчөлүктөрүн адегенде эмпирикалык, 

бара-бара илимий мүнөздө үйрөнө баштайт. Ошондой эле балдар ырлары 

башталгыч класс окуучуларын шар окуудан сезимдүү окууга, тексттин 

мазмунун өздөштүрүүдөн анын эстетикалык кунарын сезүүгө көнүктүрөт.  

Дал ушул класста адабиятты көркөм чыгармачылык катары түшүнүү 

көндүмдөрү пайда болуп, калыптана баштайт, окуучунун мугалим менен 

биримдикте ырдын авторунун оюна жетүү мүмкүнчүлүгү ачылат, өзүн ырдагы 

каармандар менен байланыштыруу ишмердүүлүгү өнүктүрүлөт. 

Окуучулар мурдагы 1-класстагы таанып-билүү мүнөзүндөгү жана тамга 

таанытууга ылайыкталган тексттерден эми нагыз идеялык-эстетикалык 

баалуулугу заманбап көркөм адабий тексттерди үйрөнүүгө өтөт. 

Андыктан башталгыч класстын окуу программаларын түзүүчүлөр «Адабий 

окуу» предметинде төмөнкүдөй критерийлерди (чен-өлчөмдөрдү) 

жетекчиликке алышат: 

 окуу материалдарынын балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карай 

жеткиликтүүлүгү, түшүнүктүүлүгү; 

 балдар ырларынын көркөм эстетикалык сапатынын жогорулугу; 

 чыгармада жалпы адамзаттык гуманисттик идеялардын чагылдырылышы; 



77 

 

 улуттук сезимди, кыргыздык мекенчилдикти көтөрүүгө көмөк көрсөтүүсү; 

 кыргыз адабий тилинде жазылышы; 

 окуучулардын окуу жана түшүнүү, талашып-тартышуу ишмердүүлүктөрүнө 

жол ачууга багыт бере алышы; 

 кызматташтык педагогикасына, мугалим жана окуучу диалогуна шарт 

түзүүсү; 

 тематикалык көп түрдүүлүк; 

 ар түрдүү авторлордун чыгармаларынын болушу; 

 кыргыз адабиятынын ар түрдүү доордогу турмушунун чагылдырылышы ж.б.. 

Мына ушул критерийлерди жетекчиликке алып окуу китебинин авторлору 

окуп-үйрөнүлүүчү чыгармаларды өздөрү тандайт. Бул бир чети окуу 

китептеринин автор-түзүүчүлөрүнө эркиндик берүү болсо, экинчи учурда ошол 

эле авторлор окуу китебинин методикалык колдонмосун жазышат.  

Эми ар бир класста балдар ырларын сунуштоонун мазмунун конкреттүү 

көрсөтсөк. 

Эмгектин 1 главасында XX кылымдын 30-жылдарында «Алиппе» окуу 

китептери жана алардын кайсыл жылдарда, кайсыл жерден чыкканын, эмне 

деген аталышта колдонулганын көрсөткөнбүз,эми андан кийинки «Алиппе» 

китептери тууралуу маалымат бере кетели. 

1. 1954-1961-жылдарда (авторлор): М.Жаңыбаев жана Н.Кангелдиев 

2. 1961-1996-жылдарда (авторлор): С.Турусбеков, Б.Рысбекова 

3. 1986-жылы (автор): К.Сартбаев 

4. 1986-1996-жылдарда (авторлор): Б.Рысбекова, К.Сартбаев 

5. 1993-1999-жылдарда (авторлор): З.Маразыкова, А.Абдразакова 

6. 2001-жылы (автор): Б.Рысбекова 

7. 1998-жылдан бери: С.Рысбаев 

8. 2015-жылы (авторлор): Б.Кубаталиева, А.Абдыканова, М.Асаналиева. 

 Көрүнүп тургандай, «Алиппе» китептеринин авторлору улам алмашып 

турган, айрым китептер 1 жыл гана пайдаланылган, ошол эле учурда 

альтернативалуу окуулуктар да колдонулган. Мындай баш аламандык окуу 
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материалдарынын туруктуу болушуна карама-каршы келген жана 

мугалимдердин ишин татаалдаштырган.  

Кыргыз «Алиппе» окуу китептеринин тарыхы бир кылымга жакын 

мезгилге созулат, ал аралыкта баланын эң биринчи окуу китебин жазуу ишине 

19 киши катышып, 14 китеп жазылды, алардын оңдолуп, толукталып 

отургандыгын эске алганда 30дан ашып кетет. Совет учурунда «Алиппе» 

китеби да саясаттан тышкары боло алган эмес, В.И.Ленин, коммунисттик 

партия, комсомол, пионер, октябрят, баатыр пионерлер тууралуу тексттер 

кеңири берилип келген. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин гана улуттук 

«Алиппе» жаратууга кеңири мүмкүнчүлүк ачылды, бул багытта С.Рысбаевдин 

авторлугунда жана анын жетекчилигинде «Алиппе» китебинин комплекси 

жазылып, жарык көрдү [Рысбаев, 338; 341; 346; 347; 348; 349; 350]. Автор бул 

комплекс китептеринде балдар ырларын кеңири берүүгө аракет кылган. Аларды 

биз төмөнкү таблицада көрсөттүк. 

Таблица 2.1 – «Алиппе» окуу китебинде балдар ырларынын берилиши 

Классы, 

окуу 

китебинин 

автору 

Китептин 

бөлүмү(темасы) 
Ырдын автору 

Ырдын аты 

 

1-класс, Рысбаев 

С.К., «Алиппе» 

[350] 

«Г» тамгасы Токтогул Насаат 

«Ө» тамгасы Элдик ыр Көпөлөк 

«Ө» тамгасы Элдик ыр Тай, тай, бөбөк 

«Ө» тамгасы Т.Кожомбердиев Чиркей менен төө 

«Ю» тамгасы А.Кыдыров Аюунун ыры 

«Я» тамгасы К.Жунуш уулу Уят болдум 

«В» тамгасы 
А.Токомбаев Паровоз 

К.Жунуш уулу Кош, «Алиппе» 

Окуйбуз,айтабыз, 

жазабыз 

Байдылда Эне тили 

Ж.Мамытов Кумурска 
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Барпы Балдарганасыят 

А.Токомбаев Эртең менен 

Элдик ыр Тай-тай 

Токтогул Үлгү ырлар 

А.Кыдыров Быйты-быйты 

А.Токтомушев Коёнум 

А.Осмонов Түлкү менен каздар 

Т.Кожомбердиев Ким кандай дейт? 

Окуу жана 

сөзөстүрүү 

Элдик ыр Тушоо кесүү ыры 

Элдик ыр Баланы бешикке 

салгандагы ыр 

А.Токтомушев Адамдын канаты 

А.Осмонов Китептин душманы 

А.Кыдыров «Даярбек» 

С.Эралиев Атанын акылы 

А.Рыскулов Кантип? 

Жеңижок Балалык 

Токтогул Үлгү ырлар 

Н.Жетикашкаева Кичинекей бөбөкжан 

Т.Кожомбердиев Кумурска көргөн төө 

Т.Кожомбердиев Таранчы 

Т.Кожомбердиев Көлчүктөгү ай 

М.Жангазиев Ким? 

Т.Самудинов Ашкөк, 

Жабагы,Жүзүк 

Өз алдынча окуу 

С.Эралиев Наристеге 

Н.Жүндүбаева Кимдин уулу болду 

экен? 

Э.Тазабеков Кандай балага ким 



80 

 

жолдош? 

А.Рыскулов Жоголгон улактар 

Б.Асаналиев Санын чабат 

 

Мамлекеттик стандарттын жана окуу программасынын талабы 

боюнча биринчи класста, б.а., «Алиппе» окуу китеби менен иштөө 

мезгилинде негизги көңүл төмөнкүдөй ишмердүүлүктөргө бурулат: 

1. Али тамга тааный элек балага тамгаларды таанытып сабатын ачууга;  

2. Сөздөрдү муунга бөлүп окуп кетүүгө; 

3. Өтө чакан тексттерди окуп, окуу техникасын өздөштүрүүгө; 

4. Шар окууга; 

5. Көркөм окууга; 

6. Жөнөкөй ой берилген тексттердин маанисин айтып берүүгө; 

7. Аң-сезимдүү окууга; 

8. Түшүнүп окууга; 

9. Диалогдоштуруп, ролдоштуруп окууга; 

10. Тексттердин айрым бөлүктөрүн жаттап алууга. 

Ушундай ишмердүүлүккө жетишүүдө балдар ырларынын ролу өтө жогору. 

Алардагы куюлушкан речь, ыргактуулук, уйкаштык окууга жаңы ынтаа коюп 

жаткан баланы өзүнө тартпай койбойт.  

М.Шарипова «Өзбек мектептеринде кыргыз алиппесин окутуунун 

методикасы» [Шарипова, 434, 10-12] деген диссертациясында «Алиппени» 

окутуунун түзүлүшүн үч этапка бөлүп карайт: «Алиппеге чейинки» мезгил, т.а. 

оозеки иштөө мезгили; «Алиппе» мезгили, т.а. тамга таанытуу, тыбыштардын 

өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү, алар аркылуу кеп өстүрүү; «Алиппеден кийинки» 

мезгил, т.а. үйрөнгөндөрүн практикада текст окуу, сүйлөө ж.б. иш-аракеттер 

менен бекемдөө. Анан өзбек мектептеринде кыргыз алиппесин окутуу 

төмөнкүдөй моделдерде ишке ашырыларын көрсөтөт: 

1. «Алиппеге чейинки» ишмердик модели – көрүү, угуу, айтуу, сүйлөшүү. 
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Сүрөт 2.1– «Алиппеге чейинки» ишмердик модели 

2. «Алиппе» мезгилиндеги ишмердик модели – көрүү, угуу, айтуу, сүйлөө, 

жазуу, ой жүгүртүү. 

 

Сүрөт 2.2 – «Алиппе»мезгилиндеги ишмердик модели 

3. «Алиппеден кийинки» мезгилдин ишмердик модели – окуу, ой 

жүгүртүү, түшүнүү, түшүндүрүү. 

 

Сүрөт 2.3 – «Алиппеден кийинки» ишмердик модели 

Ушул моделди биз «Алиппе» китебиндеги балдар ырларын окутуу 

процессинде да колдондук. Мисалы, А.Осмоновдун «Түлкү жана каздар» деген 

ыры берилет. 

ишмердик 

түшүндүрүү 

түшүнүү 

ой жүгүртүү 

окуу 

«Алиппеден кийинки» 

мезгил 

ишмердик 

жазуу 

сүйлөө 

айтуу 

көрүү 

«Алиппе»мезгили 

угуу 

ой жүгүртүү 

көрүү 

угуу 

ишмердик 

«Алиппеге чейинки» 

мезгил 

айтуу 

сүйлөшүү 
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Ырдын окуу китебинде берилген тексти төмөнкүдөй: 

Түлкү: Каа, каа, калың каз, 

Кача албайсың, алың аз. 

Каздар: Ой, ой, куу түлкү, 

Куулук кылбай, оозуң бас. 

Түлкү: Каа, каа, калың каз, 

Кармап жеймин, кардым ач. 

Каздар: Ай, ай, ач түлкү, 

Андай дебе, балам жаш. 

(Каздар качат, күчүк келет). 

Күчүк: Ау, ау, ач түлкү, 

Казды күчүк алдырбас, 

Баатыр болсоң кел, кармаш! [bizdin, 448] 

«Алиппеде» Түлкүнүн Каздарга эки саптан эки жолу айткан сөзү төрт сап 

менен, ага Каздардын жообу төрт сап менен берилет да, Күчүктүн сөзү үч сапта 

айтылып, баары он бир сап окутууга сунушталат. Ал эми А.Осмоновдун бул 

ырынын толук тексттинде Түлкүнүн сөзү он төрт, Каздардын сөзү он үч сап, 

Күчүктүн айткандары алты сап, автордун түшүндүрмөлөрү үч сап – баары отуз 

алты сап. 

С.Рысбаев 1-класстын окуучуларына тексттин ар түрдүү жеринен 

ылайыктап берет. Бул ырдын 1-класстарга ылайыктуулугу тамгалардын 

жазылышын, тыбыштардын айтылышын үйрөнүп жаткан окуучуларга өтө 

зарыл болуп, тилдеги аллитерация (окшош үнсүз тыбыштардын кайра-кайра 

кайталанып келиши, мисалы, «Каа, каа, калың каз, кармап жеймин, кардым ач» 

дегендеги «к» тыбышы) жана ассонанс (окшош үндүү тыбыштардын кайра-

кайра кайталанып келиши, мисалы, «Ай, ай, ач түлкү, андай дебе, балам жаш» 

дегендеги «а» тыбышы ж.б.) көрүнүштөрүнүн көптүгүндө. Тексттин окуу 

китебине кирбей калган бөлүктөрүндө да аллитерациялар («Май, май, 

майпаңдап, майпаңдабай, бери бас», «Бой, бой, бойтоңдоп, бойтоңдошуң эң 

ырас», «Борс, борс, борсулдак, кайдан чыктың корсулдап», «Шып. Шып, 
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шыпылдак, шыпылдаган куу чунак» ж.б.) жана ассонанс («Эй, эй, куу түлкү, 

эки балам жылаңбаш») [bizdin, 448] учурайт. 

Ушул текст менен окуучуларга бири Түлкү, бири Күчүк, калгандар Каздар 

болуп ырды окуу тапшырмасы берилет, экинчи тапшырмада «Өзүңдү эр 

ойлосоң, өзгөнү шер ойло» деген макалды окуп түшүнүү жана аны жазып алуу 

тапшырмасы берилген. Автор мында ырдагы каармандар менен макалдын 

идеясын салыштыруу ишмердүүлүгүн текшерүү максатын көздөгөндүгү туура 

табылган ыкмалардан.  

С.Рысбаев мындай дейт: «Эң кичинекей балдардын тилин таап, тилин гана 

эмес, дилин да тапкан, жан дүйнөсүнүн түпкүрүндө катылып жаткан 

гуманисттик сезимдерин ойготор «Түлкү менен каздар» аттуу ыры бүгүнкү 

күндөгү балдар китептеринин дээрлик көбүнөн орун алып, мазмунун байытып 

келет. Андагы каздардын балдарына умтулган куу түлкү менен балдарын андан 

сактап калуу үчүн жан далбастаган каздын окуясын окуган бала каздын 

балдарына кошулуп, түлкү менен күрөшкө чыгып, ырдын ичине кире калып, 

түлкүнү кууп, каздын балдарын коргоп калгысын келтирет. Анткени куу түлкү 

куу да, күчтүү дагы, азуулуу тиши бар, анын үстүнө ачка. Каз болсо жалгыз, 

жалгыз өзү балдарын куу жана ач түлкүдөн коргоп калууга күчү келбес! «Балам 

жаш, тие көрбө» деп жалдыраса болбой, «менин кардым ач, балдарыңды 

бирден кармап жеймин» деп, ачкөздөнөт. Андай учурда казга ким жардамга 

келер экен? Дал ошол көз чачырап турган кезде, арытан «борс-борс» үрүп, 

бактыга жараша, күчүк келе калбаспы! Ал түлкүгө каршы үрүүгө «башы жаш, 

алы аз» экенине карабастан, «баатыр болсоң, кел, кармаш» деп ачык күрөшкө 

чыгып, куу түлкүнү кубалап, каздын балдарын сактап калганы эне казга чоң 

күч, бел, кубат болот» [Рысбаев, 353, 45].  

«Түлкү менен каздар» – диалог-ыр, аллегориялык маанидеги чыгарма, аны 

окуу менен балдар адилеттик жана кара өзгөйлүк, күчтүүлүк жана алсыздык 

сыяктуу түшүнүктөрдүн маанисин өздөштүрө баштайт. 

Окутуу технологиялары:  

 ролдоштуруп текстти окуу;  
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 тексттеги уйкашкан сөздөрдү табуу;  

 түлкү, каз, күчүк болуп, алардын кийимин окшотуп кийип, маска тагып, 

ырдын негизинде текстти инценировкалоо;  

 түшүнүксүз сөздөрдүн маанисин чечмелөө;  

 артисттердин көркөм окуусун угуу ж.б. 

«Алиппе» окуу китебинин альтернативдүү вариантын Бишкек шаарындагы 

башталгыч класстын мугалимдери түзүшкөн [Кубаталиева, 212]. Ал окуу 

китебинде О.Соороновдун «Билим майрамы» (6-бет), А.Ниязалиеванын 

«Күздө» (10-бет), Жеңижоктун «Суу» (13-бет), Т.Байгабыловдун «Кирпи» (34-

бет), Б.Асаналиевдин «Капар менен карга» (45-бет), Г.Эсенгулованын 

«Мээрим» (56-бет), Н.Миңкаранын «Нияз менен пияз» (60-бет), К.Жунушовдун 

«Парашют» (61-бет), «Жол» (65-бет), «Төө жумушка келатса» (82-бет), 

А.Рыскуловдун «Фермадагы машина» (64-бет), «Үйрөнөм» (69-бет), «Ат 

сыйлаган жөө баспайт» (94-бет), Ж.Бөкөнбаевдин «Кыргыздын Ала-Тоосу» (71-

бет), А.Токомбаевдин «Төрт мезгил» (73-74-беттер), Б.Сарногоевдин «Болуп 

калды жазгы убак» (76-бет), А.Токтомушевдин «Чыйырчык дос» (77-78-

беттер), А.Осмоновдун «Китепти сүй» (79-бет), Т.Кожомбердиевдин «Сак 

күчүк» (83-84-беттер), Барпынын «Балдарга насыят» (88-бет), Токтогулдун 

«Үлгү ырлар» (92-93-беттер), Т.Самудиновдун «Лифт» (96-бет), Ы.Кадыровдун 

«Интернет» (96-бет), Ж.Садыковдун «Жеңиш күнү» (98-бет), И.Токтогуловдун 

«Таш бака» (102-бет) деген балдар үчүн жазылган ырлары кирген. Алар бул 

окуу жылындагы «Алиппе» китебинин башкы максатын – жазууга жана окууга 

үйрөтүүгө, балдардын таанып билүүсүн өстүрүүгө багыттаган.  

Бир катар ырлар балдардын окуу жана жазуу компетенттүүлүктөрүн 

калыптандырууга, тамгаларды туура таанып, муундап окуп берүүсүнө, жалпы 

эле курак өзгөчөлүгүнө ылайыкталганын айтууга тийишпиз. Буга мисал катары 

Б.Асаналиевдин «Капар менен карга» деген ырын алып карасак болот: 

Ка-пар: - Кар-га, кар-га! 

Бу-туң ү-шү-бөй-бү кар-да? 

Кар-га: - Кар-р, кар-р, 
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Кап-ка-ра ө-тү-гүм бар [Кубаталиева, 212, 45]. 

Ырдын 1-класстарга ылайыктуулугу: жаңы тамгаларды («к», «г») окууга 

дал келиши; муундарга жөнөкөй бөлүнүшү; ыргактуулук; карга менен 

Капардын диалогунда алардын кызыгууларынын, жашоо-турмушунун 

берилиши; окурмандын таанып билүүсүн өстүрүүсү, б.а., каргалардын уясынын 

жарда болушу, буттарынын үшүбөшү ж.б. 

Б.Асаналиев «Байчечекей» журналында жарыяланган бөбөктөргө жана 

балдарга арналган ырлары менен белгилүү, ал ыры арналып жаткан 

курактагылардын психологиясын, кызыгууларын жакшы өздөштүргөн, 

поэзиясынын тили да элпек, жөнөкөй, образдуу. 

Ушул эле китепте берилген А.Рыскуловдун «Фермадагы машина» деген 

ыры «Алиппе» окуу китебин өздөштүрүп жаткан курактагылар үчүн оордук 

кылат. Ыр менен таанышып көрөлү: 

Бир машина бизде макталат, 

Бир топ ишти дурус аткарат. 

Уй фермага жаңы орногон, 

Анын аты – жарым автомат. 

 

Акырларга силос, чөп салат, 

Тазалыкты сактап көз салат. 

Сууга толуп турат ар качан, 

Аштоодогу чуңкур жез табак. 

Жаңы ой келди, бирок башыма, 

Жасасам дейм эми ашыга: 

Жарым эмес толук автомат, 

Автоматтык Робот машина! [Кубаталиева, 212, 64] 

Ыр саптарынын айрым учурда 9-10 муундан турушу, айрым сөздөрдүн 5 

муунга жетиши, түшүнүксүз сөздөрдүн кездешиши бул чыгарманы 1-класстын 

окуучуларынын кабыл алышына татаалдык жаратат.  

Ошондой эле окуу китебинин авторлору кыргыз балдар адабияты, деги эле 
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кыргыз адабияты үчүн белгисиз авторлордун (А.Ниязалиева, Т.Байгабылов, 

Г.Эсенгулова) чыгармаларын киргизе берген.  

2.1.2  II-IV класстардын «Адабий окуу» китептеринде балдар 

ырларынын берилиш өзгөчөлүктөрү 

2-класстар үчүн Б.Абдухамидова, С.Рысбаев, К.Ибраимова автор 

болушкан «Адабий окуу» китеби [Абдухамидова, 16] негизги он төрт бөлүмдөн 

турат. Анда балдар ырларынын берилиш тартиби төмөнкүдөй. 

Таблица 2.2–2-класстын «Адабий окуу» китебинде балдар ырларынын 

берилиши 

Китептин бөлүмү 

(темасы) 
Ырдын автору Ырдын аты 

Китеп менен таанышуу Ы.Кадыров «Тилегим» 

Берекелүү алтын күз Т.Нурматов «Күз келди» 

 Ж.Абдылдаев «Ай, чегиртке,  

чегиртке», 

«Жалбырак» 

 Т.Ражабалиев «Көпөлөк» 

 А.Осмонов «Көпкөк 

көпөлөк» 

Туулган жердин топурагы алтын Б.Чотурова «Кулунтайым» 

 А.Үсөнбаев  «Комуз» 

 Б.Сейитбекова «Бачайы 

чымчык» 

Менин жан дүйнөм Б.Асаналиев «Табышмак» 

 Ж.Абдылдаев «Чымын-чиркей  

ырлары» 

 Т.Үмөталиев «Торпогум» 



87 

 

Күлкү – ден соолуктун мүлкү Т.Кожомбердиев «Чычкандар» 

Алтын балалык Ж.Абдылдаев «Музыка» 

 У.Мамбеталиев «Боорукер кыз» 

 Нурмолдо «Ай 

жаңыргандагы 

ыр» 

 Г.Рысбаева «Таңкы нур» 

 Элдик ыр «Козу телүү» 

Мына жаады аппак кар Ш.Дүйшеев «Жаады кар» 

 Ж.Абдылдаев «Жаа, жаа, ак 

карым» 

Сөз үйрөнүп алалы А.Кыдыров  «Тамга 

кошсок...», 

«Бир тамгадан 

өзгөртсөк» 

 Т.Самудинов «Керик», 

«Акыра», 

«Маймылча», 

«Муну бил» 

 Ж.Абдылдаев «Жирафтын 

жалкообалдары» 

 Б.Асаналиев «Бөрсө» 

Ойлонуп көрөлүк Т.Самудинов «Туурабы?», 

«Бир сөздөгү үч 

сөз», 

«Аралашкан 

ариптер» 

Байчечекей гүл ачты Т.Самудинов «Байчечекей» 

 Ж.Исабаева «Керемет учур» 
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 А.Осмонов «Балдар жана  

турналар» 

 Б.Чотурова «Бак тигели» 

Баарынан эне ыйык А.Кыдыров «Баарыбыздын 

майрамыбыз» 

Апама арнайм Ж.Исабаева «Бул адептүү 

кайсы кыз?» 

Нооруз – жаңынын 

башталышы 

Т.Үмөталиев  «Нооруз» 

 Б.Алыкулов «Балдарга 

насыят» 

 Б.Асаналиев «Ай» 

 Д.Жамансартова «Жамгырдан 

соң» 

Бабалардан калган сөз Н.Ахмедулин «Беш өрдөк» 

 А.Токтомушев «Чыпалак бала» 

 Б.Алыкулов «Ынтымак» 

Тынчтыктын жана 

эмгектин майрамы 

Б.Асаналиев «Биринчи май», 

«Сулуу май» 

 А.Токомбаев «Жашасын улуу  

жеңиш!» 

Жадыраган жайда Ж.Абдыкалыков «Жайдын бир 

күнү» 

 Б.Асаналиев «Мактанчаак 

короз» 

 Ж.Исабаева «Соң-Көл  

жайлоосунда», 

«Күн менен 

торгой» 
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 Д.Жамансартова «Азаматсың,  

жылкычы» 

 

Жогорудагы окуу китебинде балдар ырларынын берилишин анализдеп 

келгенде: 

Элдик оозеки чыгармалардан – 1 ыр 

Элдик акындар чыгармачылыгынан – 4 ыр 

Жазма адабияттан – 48 ыр. 

Демек, авторлордун улуттук фольклорго жана элдик акындар 

чыгармачылыгына көңүл бөлбөй койгондугу окуучуларды кыргыз 

адабиятынын тарыхы менен тааныштыруу жагынан бир кыйла өксүтөт. 

Балдар ырларын сунуштоонун эң утуктуу жагы – ырларды тематикага 

бөлүп беришкендигинде, ал эми ал тематика окуу жылынын жүрүшү боюнча 

календардык даталарды жана жыл мезгилдерин ээрчип отурат. Мунун оң жагы 

– балдар окуган ырларын айлана-чөйрө, табият, күз, кыш, жаз, жай жана ал 

учурдагы эмгек процесстери, балдардын кыймыл-аракеттери, оюндары менен 

байланыштырышат. Тескери жагы – андай тематикага ылайык келбеген ырлар 

окутууга сунушталбай калат.  

Бул класста А.Токтомушевдин «Чыпалак бала» аттуу уламыштын 

негизинде жазылган ырынын окутулуп жатышы да колдоого татыйт, анткени ал 

чыгарманын элдик ой жүгүртүү, элдик идеал менен байланышы күчтүү, 

диалогдор арбын берилет.  

Эң көп сунуш кылынган авторлордон: 

Токтосун Самудинов – 8 ыр 

Жакыпбек Абдылдаев – 6 ыр 

Байтемир Асаналиев – 6 ыр 

Жыпар Исабаева – 4 ыр ж.б. 

Тематикаларына караганда, эң көп ырлар – жаныбарлар; жыл мезгилдери; 

өсүмдүктөр тууралуу; балдардын кылык-жоруктары, мүнөзү; майрамдар 

тууралуу; оюн ырлары ж.б.. Мындай тематикага бөлүп берүү, бөлүмдөргө 
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ажыратуу – окуучулардын ырлар аркылуу алган билимдерин, таанып-

билүүлөрүн тереңдетүүгө оң жардам берет. 

Китепте автор тууралуу маалыматтар берилбейт, бирок авторлор көп 

акындар менен иштешкендиги, кыргыз жазма адабиятынын материалдарын 

кеңири пайдалангандыгы көрүнүп турат. 

Ыр формасындагы тексттер кара сөз (прозалык) түрүндөгү тексттер менен 

эриш-аркак берилгендиги да балдардын адабиятка кызыгуусун суутпай, 

алардын кыргыз адабиятынын ар кандай текте, түрдө, жанрда боло 

тургандыгын түшүнүү сезимдерин калыптайт, анын ичинде ырлар балдардын 

эстетикалык табитине, эмоционалдык абалына таасирин тийгизет. 

Авторлор айрым учурда тексттен соң сөздүк сунушташат жана тексттин 

негизинде аткарылуучу суроолорду, тапшырмаларды беришет. Мисалы, 

Ш.Дүйшеевдин «Жаады кар» деген ырынын тексти мындай сунушталат: 

Кебез сымал апаппак 

Кар калың жаап салыптыр. 

Карасаңар, кызыктай, 

Кара күчүк, мышыктар 

Аппак болуп калыптыр. 

Тоголондук топтой, 

Тоңобуз деп коркпой. 

Чоңдор тез-тез басышат. 

Алар кайда шашышат? 

Жыгылабыз дешет го, 

Жылгаяктан качышат [Абдухамидова, 16, 67]. 

Ушул ырдан кийин мындай суроолор коюлат: 

1. Кыш мезгили силерге жагабы? Эмне үчүн? 

2. Кыш мезгилинде силер кандай оюндарды ойнойсуңар? Айтып көргүлөчү. 

3. «Кара күчүк, мышыктар аппак болуп калыптыр» дегенге ишенсе болобу? 

4. Кыш мезгилинде улуулар кандай иштер менен алек болушат? 

Тапшырма: 
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 Адамдар ар бир мезгилге жараша кийинишет. Кышында кандай кийинүү 

зарыл экендиги тууралуу өз ара ой бөлүшкүлө [Абдухамидова, 16, 67]. 

Мындай суроо-тапшырмалар менен иштөөнүн оң жагы – окуучулар 

тексттен чыгып, турмушка келет, жалпы эле жашоо, мезгил, жаныбарлар 

тууралуу таанып билүүсүн кеңейтет. 

Жетишпей калган жагы – тексттегисөз берметтеринен, салыштыруулардан, 

поэтикалык каражаттардан алыс калат. Мисалы, автор карды «Кебез сымал 

апаппак» деп салыштырат, аллитерация жана ассонанс кубулуштары 

(«Тоголондук топтой, тоңобуз деп коркпой» [Абдухамидова, 16, 67] ж.б.), чебер 

уйкаштык, балалык баёо сезимдер («Чоңдор тез-тез басышат, алар кайда 

шашышат, жыгылабыз дешет го, жылгаяктан качышат» [Абдухамидова, 16, 67]) 

мугалим менен окуучулардын чыгармачылык ишмердүүлүгүнө айланбай 

турганы өкүнүчтүү. 

2-класстын «Адабий окуу» китебиндеги материалдарды жайгаштыруу 

принциби 3-класста андан ары улантылат, тереңдетилет. 3-класстар үчүн 

Б.Абдухамидова, С.Рысбаев, К.Ибраимова автор болушкан «Адабий окуу» 

[Абдухамидова,17] китеби негизги он сегиз бөлүмдөн турат. 1-чейректин 

«Менин кымбат досум – китеп» деген 1-саатында Б.Асаналиевдин «Жакшы 

китеп», А.Осмоновдун «Китептин душманы» деген эки ыры берилет, анда 

окуучулар адам жашоосундагы китептин мааниси тууралуу билип, 

«Бардыгынан ким жаман – китеп жырткан шум жаман» (А.Осмонов) деген 

саптардагы тарбиялык-таалимчил насааттар менен таанышат. 

Жыл мезгилдерине карата М.Алыбаевдин «Коңур күз», К.Жуманазаровдун 

«Нан», Ч.Иманалиевдин «Кышкы чилде», Т.Самудиновдун «Үч аяз», 

М.Жангазиевдин «Сүрөтчү аяз», Т.Самудиновдин «Көктөм ыры», «Май айы», 

А.Кыдыровдун «Сулуу май» деген ырлары  сунушталат. 

Өсүмдүктөр тууралуу ырлар: Б.Жолдошбай кызы «Жоогазын», 

Ж.Абдылдаев «Данек». 

Жаныбарлар жөнүндө ырлар: И.Исаков «Бала жана ак куулар», 

Ж.Тынымсейитова «Таранчы». 
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Элдик мурастар тууралуу балдар ырлары: Б.Асаналиев «Мурас», 

Б.Чотурова «Жети ата». 

Ыр формасындагы калптар: А.Кыдыров «Кадыбайдын калптары», 

Б.Асаналиев «Калп айтканды билбеймин».  

Оюн ырлары: Т.Самудинов «Логогриф», «Амал менен 

окучу»,«Билесиңбисен албетте, билесиң»,Ы.Кадыров «Анаграмма», 

«Логогриф», «Метаграмма», «Шарада», «Акро ыр», «Баш тамгасын өзүң тап», 

А.Кыдыров «Бул эмне өөлөр?», [Абдухамидова, 16]. 

Ыр формасындагы тамсилдер: Тоголок Молдо «Бөдөнөнүн түлкүнү 

алдаганы». 

Майрамдарга багышталган ырлар: Т.Самудинов «Апалардын майрамы», 

«Нооруз», Нурмолдо «Нооруз айтымы», К.Жунушов «9-Май», С.Жусуев 

«Жеңиш майрамы». 

Эне тили тууралуу: Б.Сарногоев «Эне тилин жакшы бил», Ж.Абдылдаев 

«Тамга үйрөтөм досума» [Абдухамидова, 16]. 

Окуу китебинде балдар ырларын окуп-үйрөнүү процессинде төмөнкүдөй 

технологиялар колдонула тургандыгы айтылат [Абдухамидова, 18, 4]: 

 адабий тексттин жанрдык табиятын, негизги мазмунун, өзөгүндө жаткан 

идеялык мазмунун талдап билүүчү тапшырмалардын болушу; 

 текст аркылуу окуучуларга адабий-эстетикалык билим берүүгө, нравалык-

этикалык жана этнопедагогикалык таалим-тарбия берүүгө багытталган 

суроолордун коюлушу; 

 окутууну ишмердүүлүктүн негизинде уюштуруу; 

 тексттин мазмунуна жараша окуучунун сынчыл ой жүгүртүүсүн өстүрүү; 

 «акыл чабуулу» стратегиясы аркылуу окуучуларга проблемалуу 

кырдаалдарды чечүүнү сунуштоо; 

 тексттин каармандарын мүнөздөй алууга, аларды бири-бири менен 

салыштыра билүүгө, алар аркылуу адамдардагы түрдүү мүнөздөрдүн, адамдык 

сапаттардын болушун иликтей алууга, алардын тарбиялык таасирин талдап 

билүүгө багытталган суроолордун болушу; 
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 сынчыл ойломдун түрдүү стратегияларын колдонуп, өз алдынча ой 

жүгүртүүсүн уюштуруу ж.б. 

 Китептин методикалык аппаратын тексттен тышкары төмөндөгүдөй 

компоненттер түздү: 

 тексттин сюжетине жараша иллюстрациялар камтылды; 

 текстти окугандан кийин анын идеялык мазмунун, адабий-мазмундук 

табиятын, тарбиялык таасирин ачуу максатында суроолор түзүлдү; 

 текстке жараша окуучулар аткаруучу жекече тапшырмалар коюлду; 

 түшүнүүгө кыйын сөздөрдүн маанисин чечмелөөчү сөздүктөр берилди; 

 сынчыл ойломдун стратегияларына ылайык түрдүү кошумча чийме, 

таблицалар, диаграммалар орун алды; 

 белгилүү авторлордун чыгармалары фото-сүрөттөр менен коштолду. 

Ал эми 4-класс башталгыч класстын жыйынтыктоочу этабы болуп, булар 

үчүн окуу китебин С.Рысбаев, К.Ибраимова, Б.Абдухамидова жазган [Рысбаев, 

351]. Китеп он бөлүмдөн туруп, алар мурдагы китептерден айырмаланып, 

чейректерге ажыратылбай берилген.  

Балдар ырлары бөлүмдөр боюнча төмөнкү тартипте сунушталат. 

1-бөлүм. Даңктана бер, эгемендүү, өнөргө бай мекеним!  

«Кыргыздын Ала-Тоосу» (Ж.Бөкөнбаев) 

«Бишкегим» (Э.Ибраев) [Рысбаев, 351]. 

«Кыргыз туусу» (Б.Чотурова) 

«Герб» (А.Кыдыров) 

«Дасторкон» (Г.Казыбай кызы) 

2-бөлүм. Ата Журтубузду тилибиз менен дилибиздин байлыгын 

коргойлу[Рысбаев, 351]. 

«Ата Журтка айтарым» (Н.Алымбеков) 

«Сары-Челек» (А.Исаев) 

«Кыргыз тили» (Т.Үмөталиев) 

«Кумурскалар коому» жомогу (М.Жангазиев) 

3-бөлүм. Күлкү бар жерде – өмүрбар[Рысбаев, 351]. 
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Калптар: «Саякат». «Чымын». «Арстан менен күрөшкөндө» (Б.Асаналиев) 

«Сот болгон коён!» тамсил-ыры (М.Алыбаев) 

4-бөлүм. Менин дүйнөм 

«Эң эле керек үч нерсе» (Т.Үмөталиев) 

5-бөлүм. Ойлонолу, изденели, билип алалы (Бул бөлүмдө балдар ырлары 

берилген эмес). 

6-бөлүм. Элибиздин улуу инсандары 

«Алмамбет», «Чубак» («Манас» эпосунан үзүндүлөр)  

«Ойногун спорт оюнун» (Б.Сарногоев) 

7-бөлүм. Бабалардан калган сөз 

«Эр Манастын турпаты», «Акылман Бакай», «Семетейдин Таласка 

келиши» («Манас» эпосунан үзүндүлөр) [Рысбаев, 351]. 

«Кожожаш мерген» («Кожожаш» эпосунан үзүндү) 

«Эр Төштүктүн ак жолборс менен достошкону», «Эр Төштүктүн кумурска 

менен достошкону» («Эр Төштүк» эпосунан үзүндүлөр) 

«Асан кайгы бабабыз жана анын насааты» 

8-бөлүм. Кыргыз акын-жазуучулары – балдарга 

«Телибай тентек» (Тоголок Молдо)[Рысбаев, 351]. 

«Эне жүрөгү» (Б.Сарногоев) 

«Эрдик» (Э.Ибраев) 

9-бөлүм. Ой, фантастика!(Бул бөлүмдө балдар ырлары берилген эмес). 

10-бөлүм. Дүйнө элдеринин балдар үчүн чыгармаларынан (Бул бөлүмдө 

кыргыз балдар ырлары берилген эмес). 

4-класста окуучулардын көркөм чыгармаларды өз алдынча окуу 

маданияты, түшүнүү жана талдай билүү ишмердүүлүгү бир топ жогорулап 

калгандыктан окуу китебинин авторлору прозалык чыгармаларды, анын ичинде 

фантастика, уламыш, аңгемеден үзүндү, жомок ж.б. жанрдагы чыгармаларды 

көбүрөөк бере баштагандыктан, бир бөлүм дүйнөлүк адабиятка 

бөлүнгөндүктөн кыргыз балдар ырлары азыраак орун алып калган. Бирок бул 

балдар ырлары аз берилген дегендикке жатпайт, жөн гана 2-3-класстарга 
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салыштырмалуу азыраак катышты ээлеген.  

Бул класста жалаң гана балдар ырлары эмес, кыргыз элинин эпикалык 

мурастары болгон «Манас», «Эр Төштүк», «Кожожаш» эпосторунун өтө чакан 

үзүндүлөрү адаптацияланып берилген, аларды да биз балдар адабиятына 

ылайыкталган тексттер катары кароого тийишпиз.  

Тоголок Молдонун «Телибай тентек» [Рысбаев, 351] сыяктуу бир кыйла 

көлөмдүү чыгармасы да киргизилген, ал көлөмдүү болгону менен балдардын 

түшүнүүсүнө кыйынчылык туудурбайт, тарбиялык мааниси азыркы балдар 

үчүн жогору.  

Балдар ырларын башталгыч класстарда окуп үйрөнүүдө жогорудагы 

«Алиппе» жана «Адабий окуу» китептеринен тышкары 1-класстар үчүн 

«Дилачар» [Рысбаев, 346], «Адеп алиппеси» [Рысбаев, 347], «Дил азык» 

аталышындагы 1-4-класстарга арналган хрестоматиялар [хрестоматиялар, 152; 

153; 154; 155] кошумча материал катары окуучуларды көркөм сөз дүйнөсүнө 

аралаштырат.  

Ошентип, башталгыч класстардын окуу китептеринде балдар ырларынын 

берилиши негизинен талапка жооп берет, анда балдардын таанып-билүүсүн, 

эстетикалык табитин өстүрөр чыгармалар тандалган деп айтууга негиз бар. 

 

2.1.3 V-VII класстардын «Адабияттык окуу» курсунда балдар ырларынын 

сунушталышынын анализи 

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн билим берүү мекемелеринин V-IX 

класстарында кыргыз адабияты предмети боюнча программада [Программа, 

230, 4] балдар ырларына да көңүл бурулган. Башталгыч класстарга караганда 

орто мектептин негизги класстарында атайын балдар үчүн ырлар азыраак 

киргизилет. Программа хронологиялык-тематикалык принциптерди, 

чыгармаларды адабий тарыхый негизде үйрөнүүнү негиз кылып алат да, 

адабиятты үйрөнүү үч этапка бөлүнөт: 

I этап. V-VII класс. Адабияттык окуу курсу (литературное чтение). 
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II этап. VIII-IX класс. Тарыхый-адабий курстун элементтерин камтыган, 

системалык курска жакындатылган адабияттык окуу. 

III этап. X-XI класс. Кыргыз адабиятынын системалуу курсу [программа, 

230, 5].  

Мына ушул V-VII класстарда балдар ырлары сунушталат, ал класста 

«адабий текстти үйрөнүү, көркөм окуу, тилдик талдоо чыгарманы 

аналитикалык талдоолор менен айкалыштырылышы максатка ылайыктуу. 

Адабий каарман, көркөм чыгарманын жанрлары, тектери, түрлөрү, алардын 

айрымасы, сюжет, троп жана анын түрлөрү жөнүндө биле 

баштайт...»[программа, 232, 5]. Бул класстарда көркөм образды, адептик 

мазмунун, поэтикасын, жалпы эле идеялык-тематикалык багытын гана эмес 

көркөм формасын да талдашат. Мына ушулардын ичинен балдар ырларына да 

атайын орун берилген, ал чыгармаларды окуу программасына киргизүүнүн 

башкы максаттарынын бири  – адабияттын образдык спецификасын башталгыч 

класста үйрөнүлгөн чыгармалар менен уланмачылык принцибинде өтмө 

катыштык түзүү.  

V-VII класстардын «Адабияттык окуу курсунда» балдар ырлары 

төмөнкүдөй берилет. 

Таблица 2.3– Кыргыз адабияты программасында балдарырларынын 

сунушталышы 

Классы Автор Ырдын аты Сааты 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элдик чыгарма 

А.Токомбаев 

 

А.Осмонов 

Р.Шүкүрбеков 

С.Эралиев 

Тоголок Молдо 

Барпы Алыкулов 

«Карагул ботом» 

«Ай нурунда кышкы түн»,  

«Жайкы таңда» 

«Кыргыз тоолору» 

«Тоо эчки» 

«Жамгыр», «Булут» 

«Телибай тентек» 

«Жакшы кыз»,  

«Өзү каар, тили заар кыз»,  

1 саат 

 

1 саат 

1 саат 

1 саат 

1 саат 

1 саат 
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«Болоор жигит»,  

«Болбос жигит»,  

«Эр жигитке сын» 

 

 

1 саат 

VI Элдик эмгек ырлары 

 

 

Элдик каада-салт 

ырлары 

 

Тоголок Молдо 

иштеп чыккан элдик 

тамсилдер 

 

 

Б.Алыкулов 

Ж.Бөкөнбаев 

«Оп майда»,  

«Бекбекей»,  

«Шырылдаң» 

«Алдей-алдей, бөбөгүм»,  

«Акыйнек»,  

«Жарамазан» 

«Алкы жаман карышкыр», 

«Арстандын күчүн асыраган 

Мышык»,  

«Иттин доолдай тиктирем 

дегени»  

«Балдарга насыят» 

«Чептен эрдин күчү бек» 

 

 

2 саат 

 

 

2 саат 

 

 

 

2 саат 

 

1 саат 

2 саат 

VII  Токтогул 

Ж.Мамытов 

«Санат, насыят ырларынан» 

«Буурул түндүн жомогу» 

1 саат 

 

2 саат 

Башталгыч класстарда жана V-VII класстардын «Адабияттык окуу 

курсунда» балдар ырларын окуунун өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөр менен 

байланышат. 

Кенже жаштагы балдарда: 

 оозеки кебине караганда жазуу кеби өсө баштайт; 

 жомоктун жомок экенин ажырата билип, жомокко караганда реалдуу турмуш 

тууралуу чыгармаларды окууга кызыгуусу өзгөрөт; 

 мугалимдердин, башка классташтарынын алдында көп окуган, көптү билген 

болуп көрүнгүсү келет; 

 көп учурда колуна туш келген китепти окуй берет, андыктан мугалимдин, 

ата-эненин, китепканачылардын жардамына муктаж болот; 
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 бул курактагылар эмоционалдуу келип, көп нерсени аңдай бербейт же башкы 

нерсе менен жардамчы нерсени толук ажырата албай калат; 

 көңүл буруусу туруксуз келет. 

Бул курактагы балдар шаар жеринде көбүрөөк бош болот да, ар кандай 

таасирлерге азгырыла баштайт, мына ушул убакта аларга китептер дүйнөсүнө 

кирүү зарыл болот. 

Тестиерлерде: 

 бул курактагы балдар10-12 жаштан жомок менен чындыктын, жалган менен 

чындыктын айырмасын биле баштайт; 

 баатырлар, саякатчылар, даңазалуу спортчулар ж.б. кызыктуу инсандар 

тууралуу окууга өзгөчө кызыгат; 

 жаратылыштын кызыктуу кубулуштары тууралуу окугулары келет; 

 тарыхый адамдар тууралуу окуп жатып, өздөрүн ошолордун ордуна коёт да, 

тез эле эрдик көрсөткүсү келет, жетилип, чоң адам болууга ашыгат; 

 ырларды жаттап, башкалардын алдында айтып жүрүүгө кызыгат; 

 балдар адабиятын гана эмес, чоңдор үчүн жазылган китептерди да окугусу 

келет ж.б. 

Өспүрүм куракта: 

 китептерди өзү тандап ала баштайт; 

 түшүнүксүз сөздөрдү өзү ылгап, таап, маанисин өзү чечмелөөгө кызыгат; 

 тил байлыктары өсүп, эстетикалык кабылдоосу, табити жогорулайт; 

 балдар адабиятын гана эмес, чоңдор үчүн жазылган чыгармаларды да 

активдүү окууга киришет; 

 окуган чыгармалары тууралуу ойлорун башкалар менен бөлүшүп турат ж.б. 

Мына ушул пикирлер башталгыч класстар жана орто класстардагы балдар 

ырларынын сунушталышы менен байланыштуу, ошонун өзү эле окутуу 

өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп турат. 

Башталгыч класстарда мугалимдин эң негизги ишмердүүлүгү 

окуучулардын балдар ырларын туура, так окуй билишине жана ошол окуган 



99 

 

текстти түшүнүшүнө багытталат, ал эми V-VII класстарда окуганын түшүнүү 

гана эмес, аны талдай билүүгө, турмуш менен байланыштырууга багытталат, 

өздөрү да тексттин негизинде суроо-тапшырмаларды түзөт, ырды кара сөзгө 

айлантып жазат, айрым тексттерди инсценировкалайт. Ырлардын идеяларынын 

негизинде дискуссияга катышат, ырдагы лирикалык каармандын образын 

ачууга аракет кылат, тексттеги түшүнүксүз сөздөрдү сөздүктөрдүн жардамы 

менен түшүнө билет. 

Орто мектептин адабияттык окуу курсунда 5-класстар үчүн окуу китебин 

К.Артыкбаев жана Б.Исаков [Артыкбаев, 63], 6-класстар үчүн А.Сманбаев жана 

Н.Ишекеев [Сманбаев, 393], 7-класстар үчүн Б.Алымов жана А.Муратов 

[Алымов, 51] жазган. Аларда балдар ырлары хрестоматия окуу китебинин 

талаптарына ылайык биринчи текст же тексттен үзүндү берилет да, андан 

кийин ошол тексттин негизинде методикалык аппарат (суроо-тапшырмалар, 

үйгө тапшырма, макал-ылакаптар, сөз берметтери ж.б.) сунуш кылынат.  

Мисалы, 5-класста Р.Шүкүрбековдун «Тоо эчки» деген ыры окутулат. 

Ырдын алдынан автор тууралуу мындай маалымат берилет: «Белгилүү акын, 

драматург жана прозаик Р.Шүкүрбеков Талас өрөөнүндөгү Ак-Чий айылында 

туулган. Ал балдарга арнап көп чыгармаларды  жазган. Мисалы, «Эки бөжөк», 

«Иттин жомогу», «Түлкү менен теке», «Кыргыз тоолорунда» жана башкалар» 

[Артыкбаев, 63, 305].  

Демек, авторлор 5-класстын окуучулары үчүн туура позицияда туруп, 

Р.Шүкүрбековдун балдар адабиятындагы ордун белгилеп алат да, андан ары 

төмөнкү текстти сунуш кылат: 

Улагын тоо эчкинин мерген атты, 

Күлүк ок жаш улакты тырпыратты. 

Энеси кылчаң-кылчаң артын карап, 

Зыркырап, ичи күйүп, бара жатты. 

Кабагын бекем түйүп кеги бардай, 

Тиштенип, мерген карайт эчки жакты. 

Түбүнө бир арчанын тура калып, 
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Тоо эчки мөлтүлдөтүп төктү жашты. 

Диркиреп жалбыракка жаан болуп, 

Байкуштун желининен сүтү да акты. 

     

«Кетпеймин, кең Ала-Тоо, качып сенден, 

Жамандык кимиң көрдүң, кана, менден? 

Айылдан койчу сурап жалкыттымбы, 

Мынчалык не кегиң бар, айтчы, мерген? 

Биз деле Ала-Тоонун малыбыз го, 

Жайылып аскаларда күнүн көргөн. 

Тоо эчки көбөйөбү тоо-ташынан, 

Тентектер кырып турса тууган төлдөн?»–  

Дегендей тоо эчкинин акты жашы, 

Сүйөнүп куу арчага муңдуу башы [tyup.net, 449]. 

Андан ары методикалык аппарат мындай уланат: 

Суроо. 

1. Мерген тоо эчкинин улагын эмне максат менен атты? 

2. «Тоо эчки көбөйөбү тоо-ташынан, тентектер кырып турса тууган төлдөн» 

дегенди кандай түшүнөсүңөр? 

Ойлон. 

Тоо эчки мергенди эмне үчүн «тентек» деп мүнөздөдү? 

Тапшырма. 

1. «Тоо эчки» деген ырдагы жаратылышты коргоо идеясынын сенин 

айлана-чөйрөңдөгү көрүнүштөр менен байланышы барбы?  

2. Дагы кайсы чыгармаларда жаратылышты коргоо маселеси козголгон? 

[Артыкбаев, 63, 306]. 

Жогорудагы теманы талкуулоодо окуу китебинин авторлору текст боюнча 

өтө эле аз жана примитивдүү суроолорду коёт, балдардын ойлонуусуна жем 

ташталбайт, тексттеги сөздөрдү жана сөз айкаштарын талдоого көңүл 

бурулбайт. 
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Ушул жерден мындай суроолорду койсок болот: 

1. Кайсыл жаныбарды акын тоо эчки деп айтып жатат? Эчки менен тоо эчкинин 

айырмасы эмнеде? 

2. Тоо эчки менен мергендин өчөшүүсү эмнеден келип чыкты?  

3. Тоо эчкинин кайгысы акын тарабынан кандай көрсөтүлөт? 

4. Мерген менен тоо эчкини Венндин диаграммасы менен мүнөздөө: 

  Мерген      Тоо эчки 

 

 

 

 

 

 

1. Жаратылыш, мерген, тоо эчки – үчөөнүн байланышын айтып бергиле. 

Үйгө тапшырма: 

2. Ырды жаттоо. 

3. Кыргызстандагы жаныбарлар жөнүндө слайд жасоо. 

4. Тоо эчки менен анын улагын сүрөткө тарткыла. 

5. Эссе жазуу. Темасы: «Тоо эчкинин көз жашы» ж.б. 

Бул суроо-тапшырмалар окуучулардын чыгармачылык менен ойлонуусуна, 

иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берет. 

6-класстын окуу китебинде «Каада-салт ырлары» деген бөлүмдө «Байдын 

кызы менен жардынын кызы» деген акыйнек айтышы берилет. Элдик оозеки 

чыгармачылыкта акый айтышы деп аталган акыйнек кыздардын, келиндердин, 

жалпы эле аялзатынын командалык айтышуусу болуп, алардын биринчи 

тарабы, экинчи жагын кордоп, кемсинтип, кемчилдиктерин оркойто көрсөтүп, 

шылдыңдап ырдашат да, каршылашкан тарапты ызалайт. Мындай ырларды 

окуу программасына жана окуу китебине киргизүү менен авторлор балдар 

ырларынын дагы бир жанры тууралуу түшүнүк беришет.  

Байдын кызы:  
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Этегимби, жеңимби?  

Жардынын кызы теңимби?  

Жалжаңдабай, жарды кыз,  

Жакшылап уккун кебимди.  

 

Кедейдин кызы: 

Көөдөнү жок, тултук кыз, 

Көтөрүлбө, бултук кыз. 

Өзүмдү сага теңебейм, 

Өлсөм дагы кенебейм. 

 

Байдын кызы:  

Менин атам, сурасаң, 

Күлүктү минет күнүгө. 

Сенин атаң, сурасам, 

Көк бит талайт түнүндө. 

 

Кедейдин кызы: 

Сенин байлыгыңа, байпагым, 

Балчаңдай баскан, тайтагым. 

Барды-жокту билбейсиң, 

Кай жоругуң айтайын.  

Көөдөнү жок, тултук кыз ж.б.. [Сманбаев, 393, 13-14] 

Ушинтип жардынын кызы байдын кызын «сасык байлар сендейлер», «энең 

менен бойлошуп абысындай жүрөсүң», «сасык байдын сары кыз, эр албаган 

кары кыз» дегендей чучукка жеткен сөздөр менен намысына тийет. Байдын 

кызы жардынын кызын «Жарыбаган жалчылар, жалданып улак алчулар», 

«согончогу чор болуп, жалданышат кор болуп» деп кордойт.«Акыйнекти 

кыздар эч бир музыкалык аспаптардын коштоосусуз, көбүнчө сабатмалуу 

(речитативдүү) обонго салып айтышкан. Акыйнек жалаң эле кордоо, мазактоо, 
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шылдыңдоо мүнөзүндө эле эмес, чечендикти, сөз тапкычтыкты да көздөп, оюн-

зоок, тамаша, көңүл ачуу иретинде да айтылган. Ар бир акыйнекти айтышууга 

түшкөн кыздын өздөрүнө таандык обондору болгон. Алар бири-биринен ыр 

саптарынын, сөздөрүнүн өткүр кылычтын мизиндей курчтугу менен гана эмес, 

обондорунун мукамдуулугу, бөтөнчөлүгү менен айырмаланган. Кимдин ыр 

саптары таамай, курч, уйкаштуу, көркөмдүү, шар, так айтылса, ошол 

атаандашын жеңген» [Алагушев, 37, 76], – деп жазат музыка таануучу 

Б.Алагушев. 

Акыйнек – балдар айтыштарынын жөнөкөй формасы. Эки тарап болуп 

айтышат, буга көбүнчө кыздар катышат. Бир тарап экинчи тараптын 

кемчилдиктерин айтып, мыскылдоого алат. Анын өз айтуу ритми, обону бар, 

муну жааттар туруп алып айтышат. «Акый», «акый» деген референ улам-улам 

айтылып турат. 

А.Муратов мындай деп жазат: «...Кыздардын чыгармачылыгын 

өркүндөтүүгө гана чакырбастан, аларды намыстуу болууга, жамааты үчүн жан 

берүүгө үйрөткөн. Мисалы, бир тараптагы кыз мындай ырдайт: 

Сени болсо көп кыздар, 

Уйкучу кыз деп жүрөт. 

Уй сааганда үргүлөп,  

Сүтүн төгөт, деп күлөт. 

Ага жооп кылып экинчи тараптагы кыз: 

Сени болсо айылда, 

Кой келгенде короого, 

Чачын жууйт деп жүрөт. 

Үй оокатка кош көңүл, 

Жалкоо кыз экен, деп күлөт, - деген сөздөрүн айтат. Буларда кыздардын 

турмуш укладынын орчундуу учурлары чагылдырылуу менен жаман адептик 

сапаттар кайсылар экендиги ошол доордун өзгөчөлүктөрүнөн, кыргыз 

кыздарынын жашоо шартынан жана идеалдарынан улам кепке алынат». «... 

Акыйнектерде таптык карама-каршылыктарда эки тараптын эрөөлү биринчи 
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планга чыгып, байлык жана бийлик менен эмгекчи таптын өкүлдөрүнүн 

«кансыз согушу» жүрөт. Бул илгертеден келе жаткан «кыргыз 

демократизминин» бир көрүнүшү. 

Мындай акый айтышуу көбүнчө кыздар тарабынан аткарылган да алардын 

төмөнкүдөй сапаттарын тарбиялоого көмөк көрсөткөн: 

 каршысындагы кыздардын сөзүн кунт коюп угууга, андагы өзгөчө учурларды 

таба билүүгө; 

 ойлорду бир жерге топтоп, каршы тарапка жооп даярдоого; 

 сөздөрдү ыргакташтырууга жана уйкаштырууга; 

 обон менен текстти гармониялаштырууга; 

 адамдардын кайсыл сапаттары оң жана кайсыл сапаттары терс экендигин 

сезе билүүгө; 

 өзүнүн жана жакындарынын, жеринин, уруусунун ж.б. кемчилдиктерин жана 

жетишкендиктерин түшүнүүгө; 

 комикалык табитин калыптандырууга; 

 жалпы адабий чыгармачылыгын өстүрүүгө; 

 турмуш тууралуу түшүнүктөрүн жогорулатууга ж.б. [Муратов, 282, 173-174] 

Ушул аспектиден алып караганда да акыйнектерди окуу китебине 

киргизүү оң натыйжа берген. 7-класстын окуучуларына акыйнек айтыштарын 

ролдорго бөлүп көркөм окууга машыгуу, мазмунун талдап түшүндүрүү 

тапшырмаларынын берилиши, акыйнек тууралуу адабий-теориялык 

маалыматтын сунушталышы окуу китебинин мазмундук жана методикалык 

баалуулугун арттырган. 

Башталгыч класстардын жана 5-7-класстардын «Адабий окуу», «Кыргыз 

адабияты» предметтеринин программаларын жана окуу китептерин анализдеп 

отуруп, айрым чыгармалардын кээ бир класстарда кайталанып калганын 

аныктадык. Аларды төмөнкү таблицада көрсөттүк. 

Таблица 2.4.–Ар түрдүү класстарда кайталанып берилип калган 

балдар ырлары 
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№ Автор Чыгарма Классы Кайталанган 

классы 

1. Тоголок Молдо «Телибай тентек» 4-класс 5-класс 

2. 

 

Токтогул 

 

«Үлгү ырлар» 

 

1-класс 

(С.Рысбаев) 

1-класс 

(Б.Кубаталиева) 

3 Барпы «Балдарга насыят» 1-класс 

(С.Рысбаев) 

1-класс 

(Б.Кубаталиева) 

2-класс 

 

Мындай кайталоолор мугалимдин ишинин сапатын жогорулатпай 

турганын айта кетүүгө тийишпиз, ошол эле кезде окуучулар үчүн 

тажатмалуулукту пайда кылат. 

2.2 Балдар ырларын окутуу боюнча изилдөөнүн методдору 

2.2.1. Изилдөөнүн теориялык методдору 

Ар кандай илим сыяктуу эле педагогика да изилдөө методдоруна таянат. 

Изилдөөнүн объекти жана предмети метод менен тыгыз байланышат. Метод – 

түздөн-түз кыргызча которгондо «жол», «артынан баруу» деген маанилерде. 

Метод – теориялык жана практикалык жактан чындыкка жетүүнүн, материалды 

өздөштүрүүнүн белгилүү бир эрежелери, нормалары, ыктары. Ал изилдөөнүн 

методологиясы менен тыгыз байланыштуу. Изилдөөнүн методологиялык 

таянычтары туура аныкталып, табылса, методдор туура табылат. 

 Педагогика илиминин тарыхында көп кылымдан бери колдонулуп келе 

жаткан салттуу методдор бар, алар:  

 байкоо; 

 тажрыйбаларды талдоо жана жыйынтыктоо, аларды иште колдонуу; 

 илимий булактарды (первоисточник) үйрөнүү;  

 мектептеги документтерди анализдөө;  

 окуучулардын чыгармачылыгын үйрөнүү; 



106 

 

 аңгемелешүү (беседа). 

Байкоо методунда биз байкала турган объекти болгон балдар ырларын 

окутуу, балдардын ырларды кабыл алуу, өздөштүрүү процесси сыяктуу ишке 

зарыл нерселерди бөлүп алып, байкоонун максатын, милдеттерин белгилеп, 

схемасын иштеп чыктык. Бул үчүн ондогон мектептерде болуп, балдар 

ырларын окуткан мугалимдердин иштөө ыкмаларына, методикалык 

сунуштарына жана алардын аткарылышына байкоо жүргүздүк. 

Байкоо бизге керектүү маалыматтын толук чындыгын көрсөтө албайт, 

бирок ал көп убакытты жана атайын изилдөөлөрдү талап кылбаган жөнөкөй 

метод болгону менен баалуу. 

Тажрыйбаларды талдоо жана жыйынтыктоо, аларды иште колдонуу 

методуокутуу технологиялары багытындагы эмгектер үчүн өзгөчө зарыл. 

Диссертациялык изилдөөдө кыргыз адабиятын интеграциялап окутуу боюнча 

М.Тешебаевдин, дидактикалык чыгармаларга кирген балдарга арналган санат-

насыят ырларын окутуу багытында К.Беделованын, Тоголок Молдонун 

«Телибай Тентек» поэмасын үйрөтүү боюнча С.Батаканованын, окутуу орус 

тилинде жүргүзүлгөн мектептерде Тоголок Молдонун «Иттин доолдай 

тиктирем» деген ырын окутуу методикасы боюнча М.Абдыкадырованын, 

А.Осмоновдун «Кыргыз тоолору» деген ырын талдоо технологияларын 

көрсөткөн Б.Батыркуловдун ж.б. адистердин тажрыйбаларын үйрөндүк. 

Мугалимдердин жана методисттердин тажрыйбаларын үйрөнүү методун 

төмөнкүдөй максаттарда пайдаландык:  

 биздин балдар ырларын окутуу боюнча сунуш кылган технологияларды 

башка методисттердин жана мугалимдердин тажрыйбалары менен ылайык 

келиши же келбеши;  

 эмгекти айтылган илимий жоболордун практикалык негиздемесин табуу; 

 технологияларды салыштыруу, ассоциациялоо ж.б. 

Илимий булактарды (первоисточник) үйрөнүү методу. Бул багыттагы 

изилдөөлөр архивдик маалыматтар менен камсыздоо деп да аталат. Биздин 

эмгекте XX кылымдын 20-30-жылдарынан тартып окуу программалары, окуу 
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китептери, хрестоматиялар үйрөнүлдү. Ал үйрөнүлгөн материалдар балдар 

ырларын окутуунун тарыхый динамикасын туура аңдап билүүгө көмөктөштү. 

Мындай метод методологиялык туура багыт алууга, илимин ойлордун жана 

корутундулардын аргументтүү болушун камсыздайт. 

Мектептеги документтерди анализдөө методу. Мектепте абдан көп 

документтер топтолгон. Буга класстык журналдар, сабактардын жүгүртмөлөрү, 

методикалык секциялардын токтомдору, мугалимдердин календарлык 

пландары, план конспектилери, сабактардын стенограммалары ж.б. 

документтер кирет.  

Биз эксперимент жүргүзгөн мектептерде мындай документтерди дыкаттык 

менен карап, алар аркылуу окуучулардын балдар ырлары боюнча өтүлгөн 

сабактардагы өздөштүрүүсүнүн ар кандай жагдайларын аныктадык.  

Окуучулардын чыгармачылыгын үйрөнүү методу. Изилдөөгө алган 

тема боюнча жүздөгөн окуучулардын чыгармачылыгын үйрөнүп чыктык. 

Чыгармачылык – бул балдардын баарында бирдей болбогон көрүнүш. 

Окуучулардын дил баяндарын, эсселерин, балдар ырларына окшотуп жазган 

ырларын үйрөнүп чыгуу менен бул проблема кайсыл мектепте кандайча 

окутулуп жаткандыгын аңдоого жетиштик. Мугалимдердин жетишпеген 

жактары, окуучулардын кызыгуулары, балдар акындарынын 

чыгармачылыгындагы оң-терс жактар да ушул метод аркылуу аныкталат.  

Аңгемелешүү (беседа) методу. Бул методду ар түрдүү формада 

колдондук. Биринчиси балдар ырларынын азыркы абалы тууралуу мугалимдер 

менен аңгемелештик, экинчиси, балдардын кызыгуулары, ырларга баа 

берүүлөрү тууралуу окуучулар менен аңгемелештик, үчүнчүсү, үй-бүлөдө 

адабиятка, анын ичинде балдар адабиятына кандай карай тургандыгын билүү 

үчүн ата-энелер менен аңгемелештик. 

 

2.2.2. Изилдөөнүн эксперименттик методу 

Биздин диссертациябыздын негизги методдорунун бири – эксперименттик 
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(тажрыйбалык) метод болду. Эксперименталдык база катары Ош шаарындагы 

№17 Ю.А.Гагарин атындагы гимназия-мектеби, №42 «Керме-Тоо» орто 

мектеби, №31 Курманжан датка атындагы орто мектеп, Ош областынын Кара-

Суу районундагыА.Эшматов атындагы орто мектеби, С.Алайчы атындагы 

инновациялык-гимназия мектеби түздү. Ошол эле кезде Ош мамлекеттик 

университетинин, Ош гуманитардык-педагогикалык инситутутунун, Жалал-

Абад мамлекеттик университетинин жана Баткен мамлекеттик университетине 

караштуу Кызыл-Кыя гуманитардык институтунун «Балдар адабияты» 

дисциплинасынын окутулушу жана студенттердин билим деңгээли, 

республиканын көптөгөн башталгыч класс жана адабият мугалимдери 

эксперименттин байкоо учурларына тартылды, негизинен бул учурда анкеталар 

таратылып, аңгемелешүүлөр өткөрүлдү.  

Педагогикалык эксперименттин негизги этаптары, анын максаты, 

милдеттери, уюштурулушу жана жыйынтыктары 

Биздин педагогикалык эксперимент үч этапта 2011-2018-жылдарда 

жүргүзүлдү. Аны төмөнкү таблицада көрсөтөбүз. 

 

Таблица 2.5 –Педагогикалык эксперименттин негизги этаптары, анын 

максаты, милдеттери, методу, жыйынтыгы 

1-этап: Байкоо, изилдөө (констатациялык, диагностикалык) 

этабы – 2011-2012-жылдар 

Максат

ы 

Милдети Методу Натыйжасы 

Мектепте 

балдар 

ырларын 

окутуунун 

абалын, 

биздин 

теманын 

Эксперимент 

үчүн базаларды 

аныктоо; 

эксперимент 

үчүн зарыл деп 

эсептелген 

материалдарды 

Байкоо; 

илимий 

эмгектерди үйрөнүү; 

маалымат-тарды 

тактоо; 

аңгемелешүү; 

мугалимдерди 

Балдар ырларын 

окутуунун жалпы 

абалы аныкталды 

жана бул процесстин 

тарыхый динамикасы 

салыштырылды. 

Мугалимдердин 
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изилдениш 

тарыхын, 

балдарга 

ырларды 

үйрөтүүнүн 

зарылдыгын,  

изилдөөнүн 

божомолун 

иштеп чыгуу. 

Тема боюнча 

философия, 

эстетика, 

адабият 

таануу, 

социология, 

психология, 

педагогика 

ж.б. 

багыттагы 

адабияттарды 

анализдөө. 

ылгоо; 

педагогикалык 

тажрыйбанын 

башкы 

максатын 

аныктоо; 

экспериментти

н 

милдеттерин 

аныктоо; 

эксперимент 

жүргүзүүчү 

педагогдорду 

табуу, аларга 

негизги 

максаттарды 

түшүндүрүү. 

 

изилдөө; 

окуу-нормативдик 

материалдарды 

талдоо; 

мектептерди, 

мугалимдерди, 

класстарды 

изилдөө. 

тажрыйбалары 

үйрөнүлдү. 

Алиппе, адабий окуу, 

адабияттык окуу 

сабактарынын 

негизги 

программалары, 

альтернативалык 

окуу китептери, 

сабактардың өтүлүшү 

талдоого алынды. 

Тема боюнча 

мугалимдердин 

негизги 

компетенттүүлүк- 

төргө 

ээболгондугуаныктал

ды. 

Тажрыйбага 

тартылган 

окуучулардын балдар 

ырлары боюнча 

билими, ыктары, 

машыгуулары 

текшерилди. 

Азыркы балдардын 

ыр окуу боюнча 

окурмандык 

кызыгуулары 

үйрөнүлдү. 



110 

 

2-этап: Үйрөтүүчү (обучающий), калыптандыруучу (формирующий) 

этабы – 2013-2015-жылдар 

Максат

ы 

Милдети Методу Натыйжасы 

Изилдөөнүн 

объектин, 

предметин, 

максатын, 

башкы 

милдеттерин 

аныктоо.  

Балдар 

ырларын 

окутуунун 

теориялык 

моделин  

иштеп чыгуу. 

 

Кыргыз 

адабияты 

мугалимдерини

н балдар 

ырларын 

үйрөтүү 

боюнча 

теориялык 

даярдыктарын, 

педагогикалык, 

психологиялык 

билимдерин, 

кызыгууларын 

аныктоо. 

Балдар 

ырларын 

окутуу 

технологиялар

ын 

өркүндөтүүнүн 

эффективдүү 

ыкмаларын 

издөө жана 

моделдөө. 

Эксперимент 

класстарына 

Сурамжылоо 

жүргүзүү; 

Сабактарга анализ 

берүү; 

аңгемелешүү; 

сабактардын 

модели; 

тестирлөө; 

жазуу жумуштарын 

жана оозеки 

жоопторду талдоо; 

ата-энелер менен 

баарлашуу; 

балдар акындары 

менен жолугушуу 

ж.б. 

 

Мугалимдердин 

балдар ырларын 

окутуу багытындагы 

методологиялык, 

теориялык 

даярдыктары. 

Мугалимдердин 

педагогикалык, 

адабият 

таануучулук, 

психологиялык 

билимдери, 

кызыгуулары 

анализденип, бул 

багыттагы 

ишмердүүлүктөр 

аныкталды. 

Балдар ырларын 

окутуу боюнча жаңы 

технологиялар 

өркүндөтүлдү. 

Ошол сабактардын 

өркүндөтүлгөн 

технологиялар 

педагогикалык 

эксперименттен 
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балдар 

ырларын 

окутуунун биз 

иштеп чыккан 

технологиялар

ын сунуштоо. 

 

өткөрүлдү жана 

оптималдуу деп 

эсептелгендери 

мектеп практикасына 

сунушталды. 

Балдар ырлары 

боюнча мугалимдер 

көңүл бура турган 

проблемалар 

табылды.  

Изилдөөнүн 

гипотезасына 

өзгөртүүлөр 

кошумчаланды.  

3-этап: Текшерүүчү (контрольный), жыйынтыктоочу (итоговой) 

этабы– 2016-2018-жылдар 

Максат

ы 

Милдети Методу Натыйжасы 

Балдар 

ырларын 

үйрөтүү 

боюнча 

экспериментт

ин 

жыйынтыгын 

үйрөнүү жана 

талдоо, ишти 

жалпылоо, 

теориялык 

Илимий ишти 

апробациялоо: 

конференцияла

рга 

катышуу, 

макала жазуу 

жана 

жарыялоо; 

сабактарды 

талдоо; мурда 

жазылган 

Сабактарга 

катышуу; 

сабактарды талдоо; 

тестирлөө; 

дил баян; 

аңгемелешүү; 

сурамжылоо; 

мугалимдердиниш 

тажрыйбаларынүйрө

нүү жана 

жыйынтыктоо; 

Балдар ырларын 

үйрөтүү боюнча 

педагогикалык 

эксперименттин 

натыйжаларычыгары

лды, алар талдоого 

алынды,  

жыйынтыктар 

илимий жалпыланды, 

теориялык жана 

эксперименталдык 
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жана 

эксперимента

л 

дык 

материалдард

ы дагы 

кошумчалоо, 

божомолдун 

ырастыгын 

тастыктоо, 

диссертациян

ы  

толук жазып 

жыйынтыкто

о. 

методикалык 

сунуштардын 

моделин дагы 

жаңы 

материалдар 

менен 

толуктоо; 

балдар 

ырларын 

окутуу боюнча 

сабактардын 

деңгээлин 

көтөрүүнүн 

майнаптуу 

жолдорун 

тактоо, эмгекти 

аягына 

дейретолуктоо. 

методисттердин 

сунуштарын талдоо 

жана алардын 

пикирлерин 

сыноодон  

өткөрүүж.б. 

материалдар дагы 

бир жолу такталды, 

божомолдун 

ырастыгы дагы бир 

жолу тастыкталды, 

тема боюнча 

мугалимдерге 

сунуштар жиберилди, 

илимий иш 

диссертация 

формасында 

жазылды. 

Педагогикалык эксперименттин жүрүшүндө 1-4 жана 5-7-класстарда 

балдар ырларын окутуунун компоненттерин иштеп чыктык. 

Педагогикалык эксперименттин жүрүшүндө балдар ырларын окутуу 

боюнча иштелип чыккан компоненттер 

Балдар ырларын окутуунун компоненттери анын максатынан, 

милдеттеринен, каражаттарынан, формаларынан, методдорунан, 

натыйжаларынан жана жыйынтыгын текшерүүнүн чен-өлчөмдөрүнөн турду.  

Биз аны төмөнкү таблицада чагылдырдык. 

 

Таблица 2.6–Балдар ырларын окутуунун компоненттери 

Максат Мектепте балдар ырларын окутуу технологияларын 

өркүндөтүү 
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Милдет Балдар ырларын окутуунун жалпы проблемаларын 

анализдөө 

Мектепте балдар ырларын үйрөтүүнүн илимий-

методикалык системасын иштеп чыгуу 

Балдар ырларынын азыркы окуучулардын адабий билим 

жана тарбия алышына тийгизген таасирин аныктоо жана 

аларды педагогикалык процессте пайдалануу 

Каражат Кыргыз фольклорундагы, элдик ырчылардын жана 

профессионал акындардын чыгармачылыгында балдарга 

багышталган ырлар  

Формалар Сабак жана класстан, мектептен тышкаркы иштер 

Методдор Аңгемелешүү, айтып берүү, түшүндүрүү, талкуу, оюн 

технологиялары, аңгеме жүргүзүү, текст окуу, ыр жаттоо, 

ыр угуу ж.б. 

Натыйжа Окуучулардын поэзия тууралуу түшүнүктөрүнүн 

калыптанышы. 

Окуучулардын эстетикалык табитинин өсүшү. 

Балдардын окурмандык кызыгууларынын жогорулашы 

Окуучулардын адептик, эрктик сапаттарынын, 

эмоционалдык сезимдеринин өсүүсү. 

Жыйынтыгын 

текшерүүнүн  

чен-өлчөмү 

 

Ырды түшүнө билүүсү; Ырды талдай алуусу; Ырды 

жаттоого кызыгуусу; «Балдар ырлары» түшүнүктөрүн 

аныктоосу; Ырдагы идеяны чечмелөөсү; Чыгарманын 

текстиндеги түшүнүксүз сөздөрдү түшүнүүгө жетишүүсү; 

Ырдын негизинде тарбиялык таалим алуусу. 

 

Педагогикалык эксперименттин жүрүшүндө балдар ырларын окутуу 

технологияларынын модели 

Педагогикалык моделдөө ушул эле илимдеги «модернизациялоо», 

«модификациялоо», «актуалдаштыруу» деген түшүнүктөрдү тереңдетүү үчүн 
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кызмат кылат анын негизги элеменеттери катары биз изилдөөбүздө 

төмөнкүлөрдү аныктадык:  

биринчиси, моделденүүчү объект, бул жерде балдар ырлары аны мектепте 

окуутуунун милдети эмне, максаты, предмети кандай, жалпы адабий билим 

берүүдөгү орду канчалык деген проблемалар анализге алынды;  

экинчиси, моделденүүчү объекттин (балдар ырлары) максималдуу 

функционалдык толуктугу аныкталды;  

үчүнчүсү, моделденүүчү объекттин компоненттеринин тутумдашуусу, 

бири-бирине биригиши, таасир этүүсү канчалык деңгээлде экендиги 

текшерилди; 

төртүнчүсү, системанын компоненттеринин (логикалык, функционалдык, 

семантикалык, технологиялык ж.б.) ортосундагы байланыш-катнаш табылды;  

бешинчиси, балдар ырларын окутуу технологияларынын модели иштелип 

чыкты;  

алтынчысы, моделдин ишке ашуусунун жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрү 

аныкталды;  

жетинчиси, моделдештирүүдө өзгөрүүлөр, толуктоолор, алымча-

кошумчалар ж.б. жалпы динамикасы аныкталды. 

Буларды биз төмөнкү сүрөттө көрсөтүп беребиз: 
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Сүрөт 2.4 – Мектепте балдар ырларын окутуу технологияларын 

өркүндөтүүнүн модели 

 

Бул моделди ишке ашыруунун технологиялары:  

Адабият таануу багытында: 

 балдар ырларынын максатын, спецификасын ар тараптуу өздөштүрүү; 

Максаты: Балдар ырларын адабий окуу жана кыргыз адабияты сабагында 

үйрөтүүнүн натыйжалуу ыкмаларын, жолдорунун жана каражаттарын иштеп 

чыгуу жана аларды эксперименттен өткөрүп, жарактууларын мектеп 

практикасына сунуштоо.  

Милдети: Балдар ырларынокутуунун майнаптуу, заманбап дидактикалык 

принциптерин, методдорун, каражаттарын, натыйжаларын аныктоо. 
 

Балдар ырларын үйрөтүү процессинде окуучулар жетишкен 

компетенттүүлүктөр 
 

Балдар ырларын окутуунун 

дидактикалык принциптери: 

илимийлүүлүк; жеткиликтүүлүк; 

турмуш менен байланыштуулук; 

көрсөтмөлүүлүк; бышыктык; топтук 

жана жекелик мамиле; гумандуулук; 

табийгыйлык ж.б 

 

Балдар ырларын окутуунун 

технологиялары:  

а) салттуу: окуу, аңгемелешүү, 

жазуу, түшүндүрүү, жаттоо, сүйлөп 

берүү, баарлашуу, ролдоштуруу ж.б. 

б) интерактивдүү: диспут-сабак, 

сабак-сахна, оюн, топтор менен 

иштөө, изилдөө, акындар менен 

жолугушуу ж.б.  

балдар 

ырларынын 

спецификасын 

билүү; 

балдар үчүн 

ырлардын 

темасын, идеясын 

ажырата алуу 

 

балдар 

ырларыжана 

авторлору 

тууралуу 

маалымат 

ырлардын 

таасиринен улам 

адабий билимге ээ, 

сабырдуу, 

адамгерчиликтүү,  

таза, адептүү, 

чынчыл, ак ниет, 

акылдуу ж.б. оң 

сапаттарга ээ болуу  
 

балдар ырларын 

жана андагы 

ойлорду жеке 

турмушунда 

колдоно алуу 

жана аларды 

талдоо 

компетенттүүлү

гүнө жетишүү 

 

Балдар ырларын окутуудан улам жетишкен натыйжалар 
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 фольклордогу, акындар чыгармачылыгындагы, профессионалдуу 

адабияттагы балдар ырларынын айырмаларын, окшоштуктарын жеткире билүү; 

 балдар ырларынын идеялык-тематикалык өзгөчөлүктөрүн ажырата алуу; 

 балдар ырларынын жанрдык өзгөчөлүктөрүн айырмалай билүү; 

 авторлордун стилдик өзгөчөлүгүн, чыгармачылык индивидуалдуулугун 

жакшы ажырата алуу; 

 балдар ырлары боюнча адабиятчылардын, сынчылардын иштерин үйрөнүү; 

 балдар ырларынын тексттерин окуу, алардын айрым бөлүктөрүн жатка үн 

кубултуп айтуу. 

Дидактикалык багытта: 

 балдар ырларын окутуу боюнча мугалимдин чыгармачылык тажрыйбага ээ 

болушу;  

 балдар ырларын жанрдык белгилерине, тематикасына, акындардын 

чыгармачылык индивидуалдуулугуна карай окутуунун өзгөчөлүктөрүн 

билиши;  

 ырдын тексттин балдар айланасындагы турмуш менен байланыштыра 

алышы; 

 ырды үйрөнүү процессинде окуучулардын оозеки жана жазуу кебин 

биримдикте айкалыштырып иш жүргүзүүсү; 

 окутуу технологияларынын оптималдуулугу, көп түрдүүлүгү жана байлыгы; 

 балдар ырларын талдоо учурунда башка предметтер менен интеграциялоо 

технологиялары ж.б. 

Мына ушул талаптарды колдонуу гана азыркы окутуу процессинде балдар 

ырларын толук өздөштүрүүгө педагогикалык шарттарды жаратарын биздин 

изилдөөлөр көрсөттү.  

Биздин эксперименттин башталышынын алдында аныктап алуучу нерсе – 

алгачкы даярдоочу (аныктоочу) этапта балдар ырларын окутуучу болочок 

мугалимдердин профессионалдык компетенттүүлүктөрү канчалык деңгээлде 

экендигин билип алуу милдети болду. Бул үчүн педагогикалык 
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университеттердин кыргыз балдар адабияты боюнча жогорку курстагы 

студенттерге (БатМУ – 45, ОшМУ – 70, ЖАМУ – 36, ОГПИ – 48, баары – 199) 

изилдөө жүргүзүп, алардын компетенттүүлүктөрүн кандайдыр бир даражада 

аныктадык. 

Аны аныктоонун жолдору катары төмөнкүдөй иштер жүргүзүлдү: 

 университеттердин кыргыз тили жана адабияты, башталгыч билим берүүнүн 

педагогикасы факультеттеринин «Балдар адабияты» дисциплиналарынын 

лекцияларына жана практикалык сабактарына катыштык; 

 балдар адабиятын окуткан окутуучулар менен аңгемелешүүлөрдү өткөрдүк; 

 сабак процессинде студенттердин оозеки жоопторуна жана жазуу иштерине 

анализ жүргүздүк; 

 студенттерден тест алдык; 

 студенттерге анкета таратып, анын жоопторун талдадык.  

Мисалы, мындай тест тапшырмалары сунуш кылынды:  

1. «Жаңы кармап аларымда, сынып калды чачырап» деген саптар кайсыл 

ырдан алынган? 

А) «Ай нурунда кышкы түн» 

Б) «Кыргыз тоолору» 

В) «Көлчүктөгү ай» 

Г) «Таранчы». 

2. «Китептин душманы» деген ыр кайсыл класстын китебине кирген? 

А) 1-класстын «Алиппе» китебине 

Б) 2-класстын «Эне тили» китебине 

В) 3-класстын «Эне тили» китебине 

Г) 4-класстын «Эне тили» китебине ж.б. 

Ал эми анкеталарга төмөнкүдөй суроолор жазылды: 

1. Балдар адабиятынын чоңдор адабиятынан башкы өзгөчөлүктөрү кайсылар? 

2. Башталгыч класстардын окуу программаларына кайсыл балдар ырлары 

киргизилген? 

3. Балдар акындарынын кайсыл ырларын жатка билесиңер? 
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4. Бир балдар ырын кыска адабий-теориялык талдоодон өткөрүү ж.б. 

Ушундай суроолорду, тапшырмалары, тесттерди жүргүзүп, өзүбүз байкоо 

салып, студенттердин компетенттүүлүгүн төмөнкүдөй чен-өлчөмдөр менен 

аныктадык: 

 балдар адабиятын чоңдор адабиятынан айырмалай алышы; 

 балдар ырларын адабий-теориялык жактан талдоо деңгээли; 

 ырлардын тематикасын аныктай билүүсү; 

 текст менен тааныштыгы; 

 ырларды жатка билүүсү ж.б. 

Мына ушундай критерийлер менен карап студенттердин балдар ырлары 

боюнча жалпы түшүнүктөрүн, билим, билгичтиктерин кандайдыр бир даражада 

аныктоого жетиштик. Аны төмөнкү таблицада чагылдырдык. 

Таблица 2.6– Университеттердин студенттеринин кыргыз балдар ырларын 

окутуу боюнча компетенттүүлүктөрүнүн деңгээли (100 баллдык система) 

Окуу жайлар 

 

Тапшырмалар 

БатМУ ОшМУ ЖАМУ ОГПИ 

жог төм жог төм жог төм жог төм 

Балдар адабиятынын 

спецификасын өздөштүрүүсү 

62 38 69 31 68 32 70 30 

Программадагы балдар 

ырлары менен тааныштыгы 

67 33 70 30 61 39 68 32 

Балдар ырларынын 

авторлорун, аттарын билүү 

деңгээли 

60 40 64 36 64 36 66 34 

Балдар ырларын адабий-

теориялык жактан талдоо 

деңгээлдери 

59 41 65 35 67 33 68 32 

Балдар ырларынан 

үзүндүлөрдү жатка билгендер 

51 49 67 33 59 41 65 45 
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Орточо балл 59,8 40,2 67 33 63,8 36,2 67,4 34,6 

 

 

Сүрөт 2.5Университеттердин студенттеринин кыргыз балдар ырларын 

окутуу боюнча компетенттүүлүктөрүнүн деңгээли (100 баллдык система) 

Жогорудагы таблицада көрсөтүлгөндөй биз студенттердин төмөнкүдөй 

багыттагы компетенттүүлүктөрүн аныктоого аракет кылдык: 

1. Балдар адабиятынын спецификасын өздөштүрүүсү.  

2. Программадагы балдар ырлары менен тааныштыгы. 

3. Балдар ырларынын авторлорун, аттарын билүү деңгээли. 

4. Балдар ырларын адабий-теориялык жактан талдоо деңгээлдери. 

5. Балдар ырларынан үзүндүлөрдү жатка билгендер. 

Көрүнүп тургандай, Баткен мамлекеттик университетинде орточо жогорку 

деңгээл 59,8 балл болсо, төмөнкү деңгээл 40,2 баллды, ОшМУда жогорку 

деңгээл 67,0 балл болсо, төмөнкү деңгээл 33,0 баллды, Жалал-Абад 

мамлекеттик университетинде жогорку деңгээл 63,8 балл болсо, төмөнкү 

деңгээл 36,2 баллды, Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда жогорку 

деңгээл 67,4 балл болсо, төмөнкү деңгээл 34,6 баллды түздү. Мына ушундай 

көрсөткүч азыркы университеттердин бүтүрүүчүлөрүнүн 33-40 пайызы балдар 
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БатМУ ОшМУ ЖАМУ ОГПИ

Университеттердин студенттеринин кыргыз балдар ырларын окутуу 
боюнча компетенттүүлүктөрүнүн деңгээли (100 баллдык система)

Балдар адабиятынын спецификасын өздөштүрүүсү

Программадагы балдар ырлары менен тааныштыгы

Балдар ырларынын авторлорун, аттарын билүү деңгээли

Балдар ырларын адабий-теориялык жактан талдоо деңгээлдери

Балдар ырларынан үзүндүлөрдү жатка билгендер
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ырларын окутууга компетенттүүлүгү жетиштүү эместигин аныктады. 

Бул көрүнүштүн себептери изилденип, алар негизинен төмөнкүдөй 

көрүнүштөр менен байланыштуу экендиги тастыкталды. 

1. Университеттерде «Балдар адабияты» дисциплинасы окутуунун жогорку 

деңгээлге жетишилбей жаткандыгы. 

2. Балдар жазуучуларынын чыгармаларын азыркы жаштардын көп окубай 

жаткандыгы. 

3. «Балдар адабияты» дисциплинасы боюнча окуу программаларынын, окуу 

китептеринин, методикалык колдонмолордун сапатсыздыгы. 

4. Балдар ырларын талдоого алган адабият таануу, адабий сын 

материалдарынын жетишсиздиги. 

Эксперименттердин биринчи этабында балдар ырларын түшүнүү жана 

талдоо боюнча мугалимдерге зарыл болгон компетенттүүлүктөр кайсылар 

экендиги аныкталды. Ал төмөнкү диаграммада берилди.

 

Сүрөт 2.6 Мугалимдердин пикири боюнча балдар ырларын тууру түшүнүү 

жана талдоо үчүн аларга керек болгон кометенттүүлүктөр 

Жогорудагы иликтөөдөн көрүнүп тургандай балдар ырларын түшүнүү 

жана окуучуларга сабак процессинде түшүндүрүү үчүн эң башкы нерсе 

35%

22%

16%
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8%

Мугалимдердин пикири боюнча балдар ырларын туура 
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чыгармаларды талдоо учурунда 

пайдалана алуу
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Балдардын кулк-мүнөзүн, 
психологиясын өздөштүрүү

Балдар ырларын жатка билүү жана 
аларды мугалимдик ишмердүүлүгүндө 

ар дайым пайдаланып туруу

Балдар адабияты багытындагы адабият 
таануу, адабий сын китептери, 

макалалары менен таанышып туруу
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мугалимдердин көз карашы боюнча: 

 көркөм адабияттын негизги милдетин, балдар адабиятынын тарбиялык 

функциясын туура түшүнүү (35%); 

 турмушту жакшы билүү жана аларды чыгармаларды талдоо учурунда 

пайдалана алуу (22%);  

 көркөм чыгармаларды, анын ичинде балдар адабиятын үзгүлтүксүз окуу 

(16%); 

 балдардын кулк-мүнөзүн, психологиясын өздөштүрүү (10%);  

 балдар ырларын жатка билүү жана аларды мугалимдик ишмердүүлүгүндө ар 

дайым пайдаланып туруу (9%);  

 балдар адабияты багытындагы адабият таануу, адабий сын китептери, 

макалалары менен таанышып туруу (8%).  

Мына ушундан балдар ырларын окутууда адабият мугалимине кандай 

компетенттүүлүктөр зарыл экендиги ачык көрүндү. 

Балдар ырларын окутуунун абалын аныктоо жана мындан ары өркүндөтүү 

методикасын жакшыртуу үчүн экспериментке 280 окуучу, 19 мугалим, 36 ата-

эне катышып, калыптандыруучу эксперименттин алдынан ошол окуучуларга, 

мугалимдерге, ата-энелерге атайын тест суроолору жана анкеталар таратылды.  

Мисалы, 5-6-класстарга башталгыч класстарда окуп чыккан жана текстти 

эсте бар балдар ырларынан канча биле турганы аныкталды.  

Жыйынтыгы төмөнкү таблицада чагылдырылат. 

Таблица 2.7– Балдар ырларынын тексттерин толук окуп чыккандар 

жана аны эске сактап жүргөндөр (% менен) 

Мектеп, район 

30дан 

ашык ыр 

билгендер 

10-20 1-10 
Такыр 

билбегендер 

№17 Ю.А.Гагарин (Ош ш.) 18 21 51 10 

№42 «Керме-Тоо» (Ош ш.) 20 26 45 9 

№31 Курманжан датка (Ош 22 24 46 8 
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ш.) 

А.Эшматов (Кара-Суу) 9 21 56 14 

С.Алайчы (Кара-Суу) 11 25 48 12 

Орточо 16 23,4 49,2 10,6 

 

 

Сүрөт 2.7 Балдар ырларынын тексттерин толук окуп чыккандар жана 

аны эске сактап жүргөндөр 

Жогорудагы көрсөткүчтөрдү аныктоо үчүн биз анкета алуу, тест жүргүзүү 

жана оозеки суроо методдорун колдондук. Ал эми окуучулардын 

компетенттүүлүктөрүн аныктоонун критерийлери төмөнкүдөй болду: 

ырлардын аталышын, авторун, негизги темасын, эмне тууралуу экендигин 

айтып берүү, айрым саптарын эстөө. 

Ош шаарындагы №17 Ю.А.Гагарин атындагы гимназия-мектебинде 1-4-

класстарда окутулган балдар ырларынан 30дан ашык ырды өздөштүрүп, эстеп 

калгандар окуучулардын 18%ы болсо, бул көрсөткүч ушул эле шаардагы №42 
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Балдар ырларынын тексттерин толук окуп 
чыккандар жана аны эске сактап жүргөндөр 
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«Керме-Тоо» орто мектебинде 20%ды, №31 Курманжан датка атындагы орто 

мектебинде 22%ды, Ош областынын Кара-Суу районундагыА.Эшматов 

атындагы орто мектебинде 9%ды, С.Алайчы атындагы инновациялык-гимназия 

мектебинде 11%ды түздү, ал эми такыр бир дагы ырды эстей албай койгондор 

же өздөштүрө албай калгандар Ош шаарындагы №17 Ю.А.Гагарин атындагы 

гимназия-мектебинде 10%ы болсо, бул көрсөткүч ушул эле шаардагы №42 

«Керме-Тоо» орто мектебинде 9%ды, №31 Курманжан датка атындагы орто 

мектебинде 8%ды, Ош областынын Кара-Суу районундагыА.Эшматов 

атындагы орто мектебинде 14%ды, С.Алайчы атындагы инновациялык-

гимназия мектебинде 12%ды түздү. Окуучулардын эң көп бөлүгү – 45-56%ы 

бирден онго чейинки гана сандагы ырларды эстеп айтып беришкен.  

Балдар ырларын окуучулардын кабыл ала албай жатышындагы негизги 

кемчилдиктер жана проблемалар биздин аныктоо боюнча төмөнкү таблицада 

берилгендер болду. 

Таблица 2.8 – Балдар ырларын окуучулардын кабыл ала албай 

жатышындагы негизги кемчилдиктер жана проблемалар (% менен) 

Мектеп, район Темасы Идеясы Образдары Тили 

№17 Ю.А.Гагарин (Ош ш.) 25 15 13 47 

№42 «Керме-Тоо» (Ош ш.) 20 21 14 45 

№31 Курманжан датка (Ош 

ш.) 

23 26 11 40 

А.Эшматов (Кара-Суу) 29 25 13 33 

С.Алайчы (Кара-Суу) 22 23 19 36 

Орточо  23,8 22,0 14,0 40,2 
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Сүрөт 2.8Балдар ырларын окуучулардын кабыл ала албай 

жатышындагы негизги кемчилдиктер жана проблемалар 

Жогорудагы изилдөөнүн натыйжасын карап көргөндө окуучулар үчүн 

балдар ырларындагы лирикалык каармандын образы жана дагы башка 

образдарды түшүнбөй калуу 14,0%, бул нерсе анчалык проблема жаратпайт, ал 

эми окуучулардын 23,8%ы чыгарманынын темасын, 22,0%ы чыгарманынын 

идеясын жакшы түшүнө албайт экен. Эң кызыгы Ош шаарындагы 

мектептердин окуучулары (47%, 45%, 40%) балдар ырларынын тилин, 

поэтикасын, стилин түшүнүүдөн кыйналышат. Андыктан биз ар бир сабакта 

чыгарманын тилиндеги түшүнүксүз сөздөр менен иштөөнү колго алдык.  

Жалпы абал белгилүү болуп, проблемалар аныкталгандан кийин биз 

эксперименталдык (тажрыйбалык) класстарга өзүбүз иштеп чыккан 

методикалык ыкмаларды жана жолдорду сунуш кылдык. 

Алар:  

 окутуунун жаңы интерактивдүү технологияларын сунуштоо;  

 ырдын тексттин кайра-кайра окуунун ар кандай формаларын өркүндөтүү;  

 сөздүк жумуштарын көп жүргүзүү;  

25%

20%
23%

29%

22%

15%

21%

26% 25%
23%

13% 14%
11%

13%

19%

47%
45%

40%

33%
36%

№17 Ю.А.ГАГАРИН 
(ОШ Ш.)

№42 «КЕРМЕ-ТОО» 
(ОШ Ш.)

№31 КУРМАНЖАН 
ДАТКА (ОШ Ш.)

А.ЭШМАТОВ (КАРА-
СУУ)

С.АЛАЙЧЫ (КАРА-СУУ)

Балдар ырларын окуучулардын кабыл ала 
албай жатышындагы негизги кемчилдиктер 

жана проблемалар 
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 окуучулардын чыгармачылык автивдүүлүгүнө кеңири мүмкүнчүлүк берүү; 

 экспериментатор мугалимдерге адабияттын теориясы жана эстетика боюнча 

эмгектерди көбүрөөк сунуш кылуу;  

 акындар менен жолугушууларды өткөрүү;  

 балдарга балдар үчүн ыр жазуу тапшырмаларын берүү; 

 окуу программасына, окуу китептерине кээ бир өзгөртүүлөрдү киргизүү; 

 кошумча материалдарды көбөйтүү;  

 кээ бир класстарга өзүбүз сабак өтүү;  

 заманбап технологияларды (слайд, анимация, мультимедия, ролигдер, 

интерактивдүү оюндар ж.б.) кеңири колдонууу ж.б.  

2.2.3. Педагогикалык эксперименттин жайынтыктары 

Педагогикалык эксперименттин башталышында, б.а., 2013-жылы 2-4-

класстарды эки топко бөлдүк: биринчи топ – тажрыйба тобу, экинчи топ – 

байкоо тобу. Бул мезгилде али эксперимент үчүн материалдар берилген эмес 

болчу, эки топ тең бирдей эле шартта, бирдей эле методика менен окуп 

жатышкан. Натыйжа төмөнкү таблицада көрсөтүлдү. Т. – тажрыйба болуучу, Б. 

– байкоо болуучу класстар. 

Таблица 2.9 – Балдар ырларын өздөштүрүү боюнча окуучулардын 

көрсөткүчү (тажрыйбага чейинки этап, 2013-жыл) 

 

Мектеп 

К
л
ас

с 

Т
үр

ү 

О
к
уу

ч
у 

са
н
ы

 

Баалар Көрсөткүч 

«

5» 

«

4» 

«

3» 

«

2» 

% 

билим 

 

сапаты 

№17 Ю.А.Гагарин (Ош 

ш.) 

т. 88 9 24 58 9 37,5% 

б. 62 8 15 31 8 37,1% 

№42 «Керме-Тоо» (Ош 

ш.) 

т. 94 10 26 47 11 38,3% 

б. 89 11 20 44 14 34,8% 
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№31 Курманжан датка  

(Ош ш.) 

т. 45 8 10 22 5 40,0% 

б.  40 6 9 19 6 37,5% 

А.Эшматов (Кара-Суу) т. 36 4 11 16 5 41,6% 

б. 35 5 9 17 4 40,0% 

С.Алайчы (Кара-Суу) т. 25 3 8 11 3 44,0% 

б. 24 2 9 9 4 45,8% 

 

 

 

Сүрөт 2.9 Балдар ырларын өздөштүрүү боюнча окуучулардын 

көрсөткүчү (тажрыйба класстары) 
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Сүрөт 2.10 Балдар ырларын өздөштүрүү боюнча окуучулардын 

көрсөткүчү (байкоо класстары) 

Таблицадан көрүнүп тургандай, тажрыйба башталганга чейин Ош 

шаарындагы №17 Ю.А.Гагарин атындагы гимназия-мектебинде «5» жана «4» 

алгандар, б.а., билим сапаты тажрыйба тобунда 37, 5% болсо, байкоо тобунда 

37,1% болду, айырма 0,4% ж.б. №42 «Керме-Тоо», №31 Курманжан датка 

атындагы орто мектептеринде, Ош областынын Кара-Суу 

районундагыА.Эшматов, С.Алайчы атындагы инновациялык-гимназия 

мектептеринде да тажрыйба тобу менен байкоо тобунун айырмасы билинген 

эмес. 

Андан кийин тажрыйба тобуна биздин технологиялар сунушталды, 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017-жылдарда атайын ыкмалар жана жолдор 

сунушталып, тапшырмалар берилип, тажрыйба жүргүзүлдү. Жыйынтыгы 

төмөнкү таблицада чагылдырылды.  

Таблица 2.10 – Балдар ырларын өздөштүрүү боюнча окуучулардын 

көрсөткүчү (тажрыйбадан кийинки этап, 2017-жыл) 

Мектеп К
л

ас
с 

Т
ү

р
ү О
к
уу

ч
у 

са
н
ы

 Баалар Көрсөткүч 

% 
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«5» «4» «3» «2» өздөштүрүү 

№17 Ю.А.Гагарин (Ош ш.) т. 81 12 29 34 6 50,6% 

б. 58 8 15 26 9 39,6 % 

№42 «Керме-Тоо» (Ош ш.) т. 90 14 30 38 8 48,8% 

б. 82 12 18 40 12 36,6% 

№31 Курманжан датка (Ош 

ш.) 

т. 41 9 12 15 5 51,2% 

б.  39 7 9 17 6 41,0% 

А.Эшматов (Кара-Суу) т. 35 6 12 13 4 51,4% 

б. 35 5 10 15 5 42,8% 

С.Алайчы (Кара-Суу) т. 23 5 7 9 2 52,2% 

б. 21 3 7 8 3 47,6% 

 

 

Сүрөт 2.11 Балдар ырларын өздөштүрүү боюнча окуучулардын 

көрсөткүчү (тажрыйба класстары тажрыйбадан кийин) 
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Сүрөт 2.12 Балдар ырларын өздөштүрүү боюнча окуучулардын 

көрсөткүчү (байкоо класстары тажрыйбадан кийин) 

Жогорудагы таблицадан көрүнүп тургандай текшерүү тобу (270 окуучу) 

менен байкоо тобунун (235 окуучу) ортосундагы билимдин сапаты жагынан 

айырма билинди. Алсак, тажрыйбага чейинкиге караганда текшерүү тобундагы 

окуучулардын сапаттык деңгээли («4» жана «5» деген баалар) байкоо тобуна 

салыштырганда Ош шаарындагы №17 Ю.А.Гагарин атындагы гимназия-

мектебинде 11%га, №42 «Керме-Тоо» орто мектебинде 12,2%га, №31 

Курманжан датка атындагы орто мектебинде 10,2%га, Ош областынын Кара-

Суу районундагыА.Эшматов атындагы орто мектебинде 8,6%га, С.Алайчы 

атындагы инновациялык-гимназия мектебинде 4,6%га жогору болгон, ошол эле 

кезде «2» алгандардын саны да азайган.  

Дал ушул пайыздык катыш – биздин методикалык сунуштарыбыздын 

натыйжалуулугун тастыктады.  

Буга жетишүүнүн бир жолу – сабакты инновациялоо, жаңы заманбап 

технологияларды колдонуу, эски көнүмүш ыкмалардан качуу болду.  

4-класстын окуу китебиндеги Ж.Бөкөнбаевдин «Кыргыздын Ала-Тоосу» 

деген ырын үйрөтүү процессинде таяныч схемаларды коюп карап чыктык. 
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Мисалы: 

 

Сүрөт 2.13 «Кыргыздын Ала-Тоосу» деген ырдагы таяныч сөздөр. 

Жогорудагы таяныч сөздөрү пайдаланып окуучулар тексттен ага ылайык 

саптарды издеп табышты: 

Мөңгүсү: «Жайы-кышы кетпеген» 

Белгиси: «Асман менен тирешкен» 

Булагы: «Балдан ширин туптунук» 

Тулаңы: «Тукабадай кулпурган» 

Бүркүтү: «Ала барчын, курч төөкөр» 

Түлкүсү: «Таштан-ташка секирген» ж.б. 

Муну мындай тартипте адаштырып берүүгө да болот, окуучулар туура 

жоопторун табат. 

Түлкүсү: «Жайы-кышы кетпеген» 

Булагы: «Асман менен тирешкен» 

Бүркүтү: «Балдан ширин туптунук» 

Мөңгүсү: «Тукабадай кулпурган» 

Белгиси: «Ала барчын, курч төөкөр» 

Тулаңы: «Таштан-ташка секирген» ж.б. 

        Ушундай иштөө окуучулардын элестөө сезимдерин жогорулатат, кайсыл 

Белгиси 

Бүркүтү 

Түлкүсү 

Кекилиги 

Тулаңы 

Булагы 

Мөңгүсү 

Ала-Тоо 
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сөз кандай салыштыруулар менен катар келерин аңдап билишет. Ошол эле 

кезде таанып билүүсү тереңдейт, мисалы, бүркүттүн ала барчын, курч төөкөр 

болоруна кызыгып, аны билип алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. 

Андан ары автор Ала-Тоонун сонундарын санап берет. Аны да сүрөттөн 

көрсөтөбүз. 

 

Сүрөт 2.14 «Кыргыздын Ала-Тоосу» деген ырдагы сонундар. 

Окуучулар бул учурда ошол сонундардын эмне үчүн сонун экендигин 

тексттен өздөрү издеп табат: 

Кары: «Жаркыраган күмүштөй» 

Таңы: «Салкын жели бетке урган» 

Малы: «Жаш бетеге оттогон» 

Чеби: «Душман жойлоп өтпөгөн» 

Эли: «Тулку бою темирдей» ж.б. 

Мунун адаштырылган варианты: 

Малы: «Жаркыраган күмүштөй» 

Чеби: «Салкын жели бетке урган» 

Таңы: «Жаш бетеге оттогон» 

Эли: «Душман жойлоп өтпөгөн» 

Кары: «Тулку бою темирдей» ж.б. 

Таңы 

Жылкысы 

Жели 
 Эли 

 

Чеби 

Малы 
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Ала-Тоо 
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4-класста Э.Ибраевдин «Бишкегим» деген ыры окутулат. Эң биринчи ыкма 

класста мугалим ырдын текстти толук окуп берет: 

Ала-Тоого кыргыз конгондо, 

Айланып сен жылдыз борборго. 

Ак жолтойлуу үйгө айландың, 

Арга барбы сүйбөй койгонго?! 

 

Көргөндөрдүн көзү күйгөн жер, 

Көкөлөтүп көбү сүйгөн жер. 

Келип сенден бакыт табышат, 

Кең дүйнөгө батпай жүргөндөр. 

 

Тагдыр күтүп достук шаарындай, 

Жагыласың өмүр шамындай. 

Жүрөгүмдүн оту барында, 

Жүрө албаймын сени сагынбай. 

 

Бишкегим, Бишкегим, борборум сен, 

Бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. 

Бактылуу сеземин түшкө кирсең, 

Бар болгун, бар болгун, Бишкегим сен [Рысбаев, 351, 4]. 

Бул ыр окуучулардын эмоционалдык кабылдоосуна толук жетиши үчүн 

жана анын идеясын, темасын толук ачып берүү максатында төмөнкүдөй окутуу 

технологиялары ишке ашырылды: 

1. Текст окулуп жатканда экрандан Бишкек шаарынын сүрөттөрү көрсөтүлүп 

турду. 

2. «Бишкегим» деген ыр видеоклиби менен Кыргыз Эл артисти Керим 

Тураповдун аткаруусунда уктурулду. 

3. Окуучулардын борбор калаада болгон учурун кыска, элестүү кылып баяндап 

берүүсү. 
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4. Бишкектеги негизги мекемелерди, оюн-зоок ж.б. имараттарын санаттыруу. 

5. Бишкек шаарынын тарыхы тууралуу чакан аңгеме өткөрүү. 

6. Беш мүнөттүк убакыт бөлүү менен Бишкектин бир көрүнүшүн сүрөткө 

тарттыруу. 

7. Бүт сабактын жүрүшүндө ырдын тексттин кайра-кайра уктуруп туруу ж.б. 

Ушул эле класска жогорудагы ырларды толуктатып Б.Чотурованын 

«Кыргыз туусу» деген ыры сунушталат.  

Бул ырды талдоонун технологиялары төмөнкүдөй тартипте уюштурулду: 

1. Сабак өтөр алдынан жалпы эле туунун мааниси тууралуу айтылып, 

дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнүн туулары көрсөтүлөт. 

2. «Байрак», «асаба», «желек», «туу» деген сөздөрдүн мааниси чечмеленет. 

3. «Манас» эпосу боюнча тартылган сүрөттөрдөн туу көтөрүп бара жаткан 

учур көрсөтүлөт. 

4. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу качан кабыл алынгандыгы, 

анын авторлору кимдер экендиги айтылат. 

5. Туунун символдук белгилери (түсү, түндүк, кырк саны ж.б.) чечмеленет. 

6. Класска туу алынып келинет же чоң экрандан желбиреп турган туу 

көрсөтүлөт, болбосо бул сабакты чоң туу илинген жерлерде өтүүгө да болот. 

7. Ошол туу көрсөтүлүп жатканда ыр көркөм, жандуу үн менен шаңдуу 

окулат: 

Манастан калган асаба, 

Маанисин кыргыз эл билет. 

Турса экен эркин заманда, 

Туубуз бийик желбиреп. 

 

Элимдин салты, тарыхы, 

Кылымдар менен барабар. 

«Тууңду бийик көтөр!» – деп, 

Туура айткан ата-бабалар. 
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Жаңырып муун келсе да, 

Эскирбейт мезгил дабышы. 

Эч нерсе менен алмашкыс, 

Элимдин туусу – намысы! [Рысбаев, 351, 6] 

4-класстын окуу жылынын башында өтүлүүчү Ж.Бөкөнбаевдин 

«Кыргыздын Ала-Тоосу», Э.Ибраевдин «Бишкегим», Б.Чотурованын «Кыргыз 

туусу» деген ырлары окуучулардын атуулдук сезимдерин калыптап, мекенчил 

болууга тарбиялоодо чоң мааниге ээ. Андыктан бул ырларды талдоодо кыргыз 

элинин жана мамлекетинин тарыхын, мамлекет катары анын бүгүнкү 

дүйнөдөгү ордун көрсөтүү менен балдардын ошол Кыргыз Республикасынын 

атуулдары болгондугуна сыймыктанган сезимдерин биринчи орунга алып 

чыгуу керек.  

Таблица 2.11 – Балдар үчүн мекен темасындагы ырларды 

окуучулардын өздөштүрүү деңгээли (тажрыйбанын 3-этабындагы 

көрсөткүч) 
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Ж.Бөкөнбаев«Кыр

гыздын Ала-

Тоосу» 

т 112 32 28,6 48 42,8 24 21,4 8 7,1 

б 96 24 25,0 35 36,4 26 27,1 11 11,4 
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Э.Ибраев«Бишкег

им» 

т 112 38 33,9 44 39,2 23 20,5 7 6,2 

б 96 26 27,1 31 32,3 29 30,2 10 10,4 

Б.Чотурова«Кырг

ыз туусу» 

т 112 37 33,0 45 40,1 11 9,8 9 8,0 

б 96 22 22,9 34 35,4 31 32,3 9 9,4 

Жалпысы (саны) 

(пайызы орточо) 

т 336 107 31,8 137 40,7 58 17,2 24 7,1 

б 288 72 25,0 100 34,7 86 29,9 30 10,4 

 

 

 

Сүрөт 2.15Балдар үчүн Мекен темасындагы ырларды окуучулардын 

өздөштүрүү деңгээлин (тажрыйба класстары тажрыйбанын 3-этабында) 
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Сүрөт 2.16Балдар үчүн Мекен темасындагы ырларды окуучулардын 

өздөштүрүү деңгээлин (байкоо класстары тажрыйбанын 3-этабында) 

Жогорудагы таблицадан көрүнүп тургандай, биздин методикалык 

сунуштардын таасирдүүлүгүнөн улам Ж.Бөкөнбаевдин «Кыргыздын Ала-

Тоосу» деген чыгармасы боюнча тажрыйбалык класстарда байкоо класстарына 

салыштырганда толук жооп бергендер («5» алгандар) 3,6%га жогору болсо, 

жооп бере албагандар («2» алгандар) 4,3%га аз болду. Э.Ибраевдин 

«Бишкегим», Б.Чотурованын «Кыргыз туусу» деген ырлары боюнча 

көрсөткүчтөр ушундай болуп, жалпы үч ырдын орто суммасын чыгарганда «эң 

жакшы» деңгээлде өздөштүргөндөр тажрыйбалык класстарда байкоо 

класстарына салыштырганда 6,8%га, «жакшы» деген баага татыктуу болгондор 

6,0%га жогору, ал эми «жаман» деген баага татыгандар 3,3%га аз болду. 

Мына ушул сапаттык өсүш биз сунуш кылган технологиялардын 

майнаптуу экендигин дагы бир жолу далилдеди.  
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Экинчи бап боюнча корутунду 

 

Диссертациянын 2-бапы«Балдар ырларын окутуу боюнча изилдөөнүн 

материалдары жана методдору»  деп аталат,анда изилдөөнүн материалы 

катары окуу программаларында, 1-класстардын «Алиппе», I-IV класстардын 

«Адабий окуу», V-VII класстардын «Адабият» китептеринде балдар ырларынын 

берилиши талдоого алынат, алардын бир кылымга жакын мезгилдеги тарыхый 

басып өткөн жолу чагылдырылат.  

Бул баптын биринчи подтемасы «Алиппе» окуу китептеринде балдар үчүн 

ырлардын берилишине анализ жүргүзүүгө арналган. АндаXX кылымдын 30-

жылдарында «Алиппе» окуу китептери жана алардын кайсы жылдарда, кайсы 

жерден чыкканын, эмне деген аталышта колдонулганын атайын таблица 

аркылуу көрсөттүк, андан кийин кыргыз «Алиппе» окуу китептеринин бир 

кылымга жакын мезгилге созулган тарыхында он тогуз автордун он төрт окуу 

китеби жазылганын баса белгилеп, аларда балдар ырларынын сунушталыш 

өзгөчөлүктөрүнө токтодук. Эгер советтик учурдагы «Алиппе» китептеринде 

В.И.Ленин, коммунисттик партия, комсомол, пионер, октябрят, баатыр пионерлер 

тууралуу ырлар кеңири берилсе, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийинки 

улуттук «Алиппе» китептеринде элибиздин улуттук салттары, майрамдары, 

атактуу адамдары тууралуу ырлар көбөйгөн. Биринчи класста, б.а., «Алиппе» 

окуу китеби менен иштөө мезгилинде негизги көңүл балага тамгаларды 

таанытып сабатын ачуу, сөздөрдү муунга бөлүп окуу, окуу техникасын 

өздөштүрүү, шар окуу, көркөм окуу, жөнөкөй ой берилген тексттердин 

маанисин айтып берүү, аң-сезимдүү окуу, түшүнүп окуу, диалогдоштуруп, 

ролдоштуруп окуу, тексттердин айрым бөлүктөрүн жаттап алуу 

ишмердүүлүгүнө бурулат. Диссертацияда мына ушул ишмердүүлүктөрдү 

балдар ырларын окутуу процессинде уюштуруп өткөрүүнүн технологиялары 

көрсөтүлөт. А.Осмоновдун «Түлкү менен каздар» аттуу ырын окутуудагы бул 

чыгармадагы автордун куюлушкан речи, ыргактуулугу, уйкаштыгы, диалогдук 

мазмун балага мугалим тарабынан кандай ыкмалар жана жолдор менен 
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сунушталганда майнаптуу болору мисалдар менен тастыкталды. 

Б.Асаналиевдин «Капар менен карга» деген ырын үйрөтүү менен 

окуучулардын окуу жана жазуу компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу, 

тамгаларды туура таануу, муундап окуп берүү ишмердүүлүгүн ишке 

ашыруунун жолдору да ушул параграфта сунушталды. 

Диссертациянын «II-IV класстардын «Адабий окуу» китептеринде балдар 

ырларынын берилиш өзгөчөлүктөрү» деген 2-подтемасыбашталгыч класстардын 

«Адабий окуу» китептеринде кайсы бөлүмдө кандай балдар ырлары 

берилгендиги таблица аркылуу көрсөтүлдү. Бул класстарда балдар ырларын 

сунуштоонун негизги принциби тематикалык принцип болуп, окуучулар ал 

чыгармаларды окуу календарындагы майрамдар, жыл мезгилдери менен 

байланышта өздөштүрүп барат. Бир катар ырлар балдарды курчап турган 

айлана-чөйрө, табият, эмгек процесстери, балдардын кыймыл-аракеттери, 

оюндары менен байланыштырат. Окуу китептеринде Ш.Дүйшеевдин «Жаады 

кар», Тоголок Молдонун «Телибай тентек» деген чыгармаларынын 

тексттеринин жана методикалык аппаратынын берилиш өзгөчөлүктөрү 

анализге алынат. 

3-подтема «V-VII класстардын «Адабияттык окуу» курсунда балдар 

ырларынын сунушталышынын анализи» деп аталат, анда бул окуу 

курсундабашталгыч класстарга караганда балдар үчүн ырлар азыраак 

сунушталгандыгы, ал ырлар программага хронологиялык-тематикалык 

принциптердин негизинде киргизилгендиги айтылат. Мында 5-класстын окуу 

китебинде Р.Шүкүрбековдун «Тоо эчки», 6-класстын окуу китебинде «Каада-

салт ырлары» деген бөлүмдө «Байдын кызы менен жардынын кызы» деген 

акыйнек айтышынын берилиши ар тараптуу талдоого алынып, ал 

материалдардын оң жана терс жактары көрсөтүлөт. 

Орто мектептин кыргыз адабияты окуу программаларындагы жана окуу 

китептериндеги балдар ырларынын берилишин талдап келип, айрым ырлар кээ 

бир класстарда кайталанып калганын, өзгөчө класстан тышкаркы окуу боюнча 

хрестоматияларда бул көрүнүш учурап калган фактылар кездешерин мисалдар 
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менен далилдедик. 

Жалпысынан окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 1-7-

класстарындагы балдар ырларынын окуу программаларындагы, окуу 

китептериндеги берилишинин мазмуну жана формасы талапка жооп берет деп 

айтууга болот, ошол эле кезде бул проблеманы өркүндөтүү үчүн төмөнкүдөй 

сунуштарды айта кетмекчибиз: 

Биринчиден, айрым чыгармалардын кээ бир класстарда кайталанып 

берилишинен арылуу керек. 

Экинчиден, айрым темаларды үйрөтүүдө окуу китептеринин методикалык 

аппараттарында текстти талдап, окуучулардын жеке интерпретациялоосуна 

басым жасоо технологиялары талапка жооп бербей жаткандыгы көрүнөт. 

Экинчи параграф «Балдар ырларын окутуу боюнча изилдөөнүн 

методдору»деп аталат да, анын биринчи бөлүгүндө изилдөө ишибизде 

колдонгон теориялык методдорду кандайча, кайсыл убакта 

пайдалангандыгыбыз аныкталат. Диссертацияны жазууда биз активдүү 

методдор: байкоо; тажрыйбаларды талдоо жана жыйынтыктоо, аларды иште 

колдонуу; илимий булактарды (первоисточник) үйрөнүү; мектептеги 

документтерди анализдөө; окуучулардын чыгармачылыгын үйрөнүү; 

аңгемелешүү (беседа). 

Диссертациялык изилдөөнүн бул бабы ошондой эле педагогикалык 

эксперименттин уюштурулушун, жүрүшүн жана анын натыйжа-

жыйынтыктарын чагылдырууга арналды. 2010-жылы башталган 

эксперименттин алгачкы этабында балдар ырларын мектепте окутуунун, 

университеттерде болочок мугалимдерди балдар адабиятын окутуу боюнча 

даярдоонун жалпы деңгээли аныкталды. Ош мамлекеттик университетинин, 

Ош гуманитардык-педагогикалык инситутутунун, Жалал-Абад мамлекеттик 

университетинин жана Баткен мамлекеттик университетинин, Кызыл-Кыя 

гуманитардык институтунун «Балдар адабияты» дисциплинасынын окутулуш 

абалы үйрөнүлдү. Эксперименталдык база катары Ош шаарындагы №17 

Ю.А.Гагарин атындагы гимназия-мектеби, №42 «Керме-Тоо» орто мектеби, 
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№31 Курманжан датка атындагы орто мектеп, Ош областынын Кара-Суу 

районундагыА.Эшматов атындагы орто мектеби, С.Алайчы атындагы 

инновациялык-гимназия мектеби тандалып алынды. Ушул эле бапта 

педагогикалык эксперименттин этаптары, максаты, милдети жана натыйжалары 

көрсөтүлдү, балдар адабиятын окутуунун компененттери жана модели да 

берилди.  

Эксперименталдык (тажрыйбалык) класстар менен байкоо класстарындагы 

окуучулардын билим деңгээли адегенде негизинен окшош эле болсо, биз 

тажрыйба жүргүзгөн класстарга өзүбүз тандаган методикалык ыкмаларды, 

заманбап технологияларды сунуш кылдык.  

Натыйжада, биздин сунуш кылган ыкмалар, каражаттар жана окутуу 

жолдору оптималдуу экени далилденди. Бул бапта мына ошол процесстин 

математикалык-статистикалык таблицалары жана алардын комментарийлери да 

берилди. 

 

  



141 

 

ҮЧҮНЧҮ БАП. БАЛДАР ЫРЛАРЫН ОКУТУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК 

ПРИНЦИПТЕРИ, МЕТОДДОРУ ЖАНА КАРАЖАТТАРЫ 

 

3.1  Балдар ырларын окутуунун дидактикалык принциптери 

 

Мектепте балдар ырлары окуучулардын эң сүйүктүү чыгармалары 

болушундагы эң зарыл нерселер: балдар ырларынын туура тандалышы; 

мугалимдин балдар ырларын окуучуларга үйрөтүү чеберчилиги. Мына ошол 

үйрөтүү чеберчилиги, эң биринчи кезекте, окутуунун дидактикалык 

принциптери менен байланышат.  

Мына ушундай принциптердин балдар ырларын окутууда ишке ашышы 

мугалимдин көздөгөн максаты болуп эсептелет.  

1-класстын окуучулары «Алиппе» китебинен А. Токомбаевдин «Паровоз» 

деген ыры менен таанышат. Бул класста окуучулардын билим алуу 

ишмердүүлүгү – тамга үйрөнүү, тамгаларды кошуп, муундап окуу менен 

байланышат. Жогорудагы ыр «Вв» тамгасын үйрөнүү сабагына коюлган. 

Демек, сабактын эң биринчи максаты – айтылган тамганын жазылышын, 

тыбыштын айтылышын үйрөнүү. Бирок максат аны менен эле чектелбейт. 

Ырдын текстти мындай: 

Күш, күш, паровоз, 

Күк, күк, паровоз, 

Вагондордун баары дос. 

Тарткан канча жүгүң бар, 

Канча жүктүк күчүң бар? 

Качан сени билемин, 

Качан сени минемин? [Рысбаев, 350, 83]. 

Мында «паровоз», «вагон» деген сөздөрдөгү «в» тамгасына көңүл буруу 

менен мугалимакыл-эстүүлүк жана активдүүлүк принцибинин негизинде ырды 

талдоого өтөт. Ал үчүн окуучуларга төмөндөгүдөй суроолор коюлат: 
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1. Ким мурда поездге түшкөн? (Окуучулар бул суроого жооп берүү менен 

анын кандай транспорт экенин, качан, кайсы жерде түшкөнүн айтып берет). 

2. «Паровоз» деген эмне? 

3. «Вагон» деген эмне? 

4. «Поезд» деген эмне? 

5. Автор эмне үчүн «вагондордун баары дос» деп айтып жатат? 

6. А.Токомбаев бул ырда «күш, күш», «күк, күк» деген сөздөрдү эмне үчүн 

колдонууда деп ойлойсуңар? 

Андан ары окуучуларга поезддин сүрөтү, же видеосу көрсөтүлөт. Жооп 

берүүдө окуучулар жаңы тамганы туура өздөштүрүү үчүн «вагон», «паровоз» 

деген сөздөрдү кайра-кайра кайталап турушат. 

Автор ырдын аягын балдардын курак өзгөчөлүгүнө, алардын 

романтикалуулугуна  ылайык «Качан сени билемин, качан сени минемин» деп 

эң сонун бүтүргөн.  

Мында мугалим акыл-эстүүлүк жана активдүүлүк принцибине ылайык 

сабакка окуучулардын жалпы катышуусун камсыз кылып, аларды поездди 

качан көргөнүн акыл-эси, аң-сезими менен ойлоого түрттү. Мугалимдер балдар 

ырларын окутууда жаңы материалдын маани-маңызын өзгөчө түшүндүрөт; 

баланын аң-сезимин, акыл-эсин көтөрүү үчүн ар бир баланы өзүнүн 

кызыгууларын, акыл жөндөмүн, ой жүгүртүүсүн эске алуу менен 

ишмердүүлүгүн көрсөтөт.  

Башталгыч класстар үчүн өзгөчө зарыл жана эффективдүү принциптердин 

бири – көрсөтмөлүүлүк принциби. Адам баласы өтө жаш чагынан эле көрүүгө, 

ошол аркылуу буюмдар, нерселер тууралуу маалымат алууга ылайыкташкан. 

Балдар ырларын окутууда көрсөтмөлүүлүктүн мааниси чоң. Анын жардамы 

менен окуучулар поэтикалык тексттин маанисин, андагы ойду ассоциациялоо, 

салыштырып, окшотуу же айырмалоо ишмердүүлүгүнө ээ болот. 

2-класстын «Адабий окуу» китебинде «Өзүң тап» деген ыр берилет. 

Ырдын автору Жакыпбек Абдылдаев. 

Кой-козуга чуу салып, 
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Бээни жарат барып шыр. 

Ошон үчүн эл каргап, 

Атын койгон........ 

Мына ушул көп чекиттин ордуна балдардын бет маңдыйында 

карышкырдын сүрөтү, же фотосу пайда болот. Аны мугалим көрсөтүшү да 

мүмкүн, окуучулар алдыларында жаткан сүрөттөрдөн өздөрү көрсөтүшү да 

ыктымал. Карышкырдын сүрөтүн көрүү – балдардын эске тутуусун бекемдейт.  

Андан ары текст окулат: 

Чуркайт беле тызылдап,  

Оор кийимин таштаса. 

Анда өтө тарбайып, 

Көрксүз болмок..... 

Кырсык туйса, шак учкан, 

Кыймылы да шак, ыкчам. 

Сактыгынан өлбөйт деп, 

Эл атаган...... [Абдухамидова, 16, 99-100] 

Мындагы жашырылган сөздөр таш бака жана сагызган окуучуларга сүрөт 

формасында көрсөтүлөт. «Көрсөтмөлүүлүк принцибин ишке ашырууда 

төмөнкү эрежени сактоо зарыл:-деп жазат Э.Мамбетакунов. 

 көрсөтмө куралды колдонуунун убактысы алдын-ала аныкталууга тийиш. 

Сабактын алдында эле көрсөтмө куралды илип коюу окутуу процессинин 

жүрүшүнө тескери таасир этиши мүмкүн. Жаңы материалды түшүндүрүү 

учурунда аныкталган мезгилде бардык окуучулардын көңүлүн көрсөтмө 

куралга буруу сабактын эффективдүүлүгүн жогорулатканга шарт түзөт; 

 көрсөтмө куралдын санына да, сапатына да чоң талаптар коюлушу керек. 

Бир эле сабакта көп сандаган көрсөтмө куралдарды колдонуу тескери таасир 

этиши мүмкүн; 

 азыркы жаңы маалыматтык технологияларды кеңири колдонуу; 

 көрсөтмө куралдарды колдонуу менен окуучулардын элестетүүсүн жана 

абстракциялоосун жогорулатуу; 
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 айрым татаал эмес көрсөтмө куралдарды даярдоодо окуучуларды 

катыштыруу жана башка» [Э.Мамбетакунов, 256, 196]. 

Турмуштагыдай эле окутууда да, анын ичинде башталгыч класстарда 

балдар ырларын үйрөтүүдө системалуулук жана ырааттуулук принциби 

башкы принциптердин бири болуп эсептелет. Бардык нерседе белгилүү бир 

система, ырааттуулук болбосо, баш аламандык өкүм сүрүп, окуучу эмнени окуп 

үйрөнүп жаткандыгын билбей калат. Балдар ырларынын тексттери да белгилүү 

бир композицияга баш ийип, ырааттуулук сакталат, ошого жараша ыр саптары, 

куплеттер болот. 

2-класста Ж.Исабаеванын «Күн жана торгой» деген ырынын текстти 

мындай берилет: 

Торгой таңда ойгонуп, 

Атып чыкты асманга. 

Жада калса, Күн дагы, 

Ойгоно элек жатканда. 

Бул куплетте айтылып жаткан мезгил – таң, али күн чыга элек мезгил, бул 

мезгилде бир гана торгой ойгонот да, уясынан көккө атырылып чыгат. Анын 

ошол ыры эмне тууралуу? 

Ал ырдады безилдеп, 

Сулуулугун дүйнөнүн. 

Ала-Тоонун абасын, 

Суусун, жерин, гүлдөрүн. 

Таңда ойгонгон торгой, анын ырынын негизги мааниси ачылган соң 

ааламдын андан кийинки ырааттуулугу мындай кетет: 

Ал аңгыча чокудан, 

Күндүн көзү көрүндү. 

Ырга кошуп ааламга, 

Алтын нуру төгүлдү. 

Күн адегенде чокудан көрүндү, көрүнгөндө да кичинекей болуп көзү эле 

көрүндү, анан бара-бара чоңоюп, бүт жер шарына алтын нурун төктү. 
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Соңку куплет: 

Балдар-кыздар агылып, 

Мектебине баратты. 

Ырчы торгой дале ырдайт, 

Дирилдетип канатты [Абдухамидова, 16, 161]. 

Кыргыз жериндеги таң аткандан, күн көтөрүлүп, балдар мектепке 

баратканга чейинки окуялардын түрмөгү, ирети мына ушундай берилет. Ыр да 

ушул тартипте талданууга тийиш. Соңку куплетти эң биринчи коюп талдоо – 

ырдын логикалык ырааттуулугун бузгандык. Ушул ыр сыяктуу эле сабактын да 

системалуулугу жана ырааттуулугу болот.  

«Бул принципти ишке ашыруу үчүн төмөнкү эрежелерди, жоболорду 

сактоо сунуш кылынат: 

 окулуучу материалдар алдын-ала пландаштырылат, логикалык жактан 

байланышкан топторго, бөлүктөргө бөлүнөт, алардын ар бири менен иштөөнүн 

тартиби жана методикасы аныкталат; 

 ар бир темадагы таяныч билимдин элементтерин аныктоо, негизги идеяны, 

түшүнүктү бөлүп алуу, калган материалдарды алардын айланасына 

топтоштуруу; 

 курсту окутууда фактылардын, закондордун, теориялардын ортосундагы 

байланыштар аныкталынып, алар белгилүү бир удаалаштыкта түшүндүрүлөт; 

 окуу предмети тиешелүү илимдин «кичирейтилген көчүрмөсү» 

болгондуктан, ал илимдин логикасын бузбай, белгилүү система менен өтүү; 

 теориялык билимдерди калыптандыруунун практикада текшерилген 

схемасын пайдалануу, үйрөнүлүүчү объектини жана предметти тандоо, 

теориянын негизин түшүндүрүү, теорияны өздөштүрүүчү элементтерин ачып 

көрсөтүү, теориянын натыйжаларын белгилөө, теорияны колдонуунун 

жолдорун жана чегин аныктоо; 

 мурдагы өтүлгөн материалдарды тез-тез кайталоого жана өнүктүрүүгө көңүл 

буруу; 

 окуу эмгегинин келечегин көрсөтүүгө аракет жасоо; 
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 бөлүмдү, курсту окуп бүткөндө сөзсүз жалпылоо жана системалаштыруу 

иштерин аткаруу; 

 окуучуларды системалуу жана максаттуу байкоо жүргүзүүгө көнүктүрүү 

жана башка» [Э.Мамбетакунов, 256, 197-198].  

Бышыктык (бекемдик) принциби. Окуу материалын окуучуларга айтып 

берүү, жеткирүү менен гана чектелген мугалим өз максатын жарым-жартылай 

гана аткарган болуп эсептелет. Суроо туулат: мугалимдин үйрөткөндөрүн 

окуучулар канчага чейин унутпай жүрөт, окуу материалы бала дилинде 

сакталабы, аны ошол сабактан кийин да пайдаланабы? Окуу материалынын 

бышыктыгы ошол берилип жаткан теманын мазмунуна, формасына, көлөмүнө, 

мугалимдин чеберчилигине, окуу китебинин жеткиликтүүлүгүнө ж.б. сырткы 

факторлорго, ошол эле кезде окуу материалын кабыл алуучу ар бир баланын 

көңүл буруусуна, психологиясына, ден соолугуна, мугалим менен мамилесине 

ж.б. жеке факторлорго байланыштуу болот.  

А.Үсөнбаевдин «Комуз» деген ыры 2-класстын окуу китебинде берилет: 

Тилге – жолдош, үнгө – дем 

Комузду кошуп ырдайлы. 

Бабабыз черткен бул комуз, 

Баркына жетип сыйлайлы! 

 

Өрүктөн тандап чабылган, 

Карагай капкак жабылган. 

Үч кыл тагып жибектей, 

Күлүктөй таптап багылган. 

 

Ата журтун коргогон, 

Элди ырдайлы, комузум. 

Бетинде түрдүү береке, 

Жерди ырдайлы, комузум [Абдухамидова, 16, 26]. 
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Ушул он эки сап ыр окуучулардын аң-сезиминде терең орноп, окуу 

материалы бышык жана унутулгус болушу үчүн мугалим чыгармачыл 

иштердин төмөнкүдөй комплексин жүргүзөт. 

Биринчи, окуучулардын комуз тууралуу билгендерин сурайт. Комуз черте 

алуучу окуучулардын бары-жогун билет. Кимдин үй-бүлөсүндө комузчулар бар 

экендигин аныктайт. 

Экинчи, акындын тексттин талдап, түйүндүү сөздөрдүн маанисин 

чечмелейт. 

Үчүнчү, «Тилге – жолдош, үнгө – дем» деген саптын маанисин 

түшүндүрөт. 

Төртүнчү, комуздун жасалышы тууралуу баарлашат («Өрүктөн тандап 

чабылган», «Карагай капкак жабылган», «Үч кыл тагып жибектей»), демек, 

мындан комуздун жибектей үч кылы болору, капкагы карагай, өзү өрүктөн чаап 

жасалары аныкталат. 

Бешинчи, комуз күүсүн угузат. Ошол күүнүн акырын коштоосунда текстти 

көркөм окутат. 

Алтынчы, А.Үсөнбаевдин өзүнүн аткаруусунда «Комузум» деген ырды 

угузат. 

Жетинчи, окуу китебиндеги комузчу кыздын сүрөтү боюнча аңгемелешет. 

Сегизинчи, комуздун сүрөтүн көрсөтүп, анын формасы боюнча баарлашат. 

Тогузунчу, текстти талдайт. 

Онунчу, тексттин негизинде окуучуларга бир нече суроо коюлат: 

1. «Бабабыз черткен бул комуз» дегенди кандай түшүнөсүңөр? 

2. «Күлүктөй таптап багылган» деген саптардын маанисин кандай 

чечмелейсиңер? 

3. Кыргыздар менен комузду эмне үчүн бирге карайт? 

4. Комуз күүсү дегенди кандай түшүнөсүңөр? 

5. Атактуу комузчулардан кимдерди билесиңер? 

Он биринчи, комуз тууралуу макалдарды окушат: 

«Комуз сынды – ыр жок, көңүл сынды – сыр жок» 
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«Комузчу комузчуну көрсө, колу калтарыйт». 

Он экинчи, табышмактын жандырмагын табышат: 

Ичи – ичинде, ичегиси – сыртында.  

Он үчүнчү, үйдөн ырды жаттоого берилет. 

Жогорудагы он үч методикалык ыкма жана каражат, же технологиялар 

А.Үсөнбаевдин «Комуз» деген ыры окуучулардын эсинде бекем сакталышы 

үчүн кызмат кылат. Кийин да алар комузду көргөндө, комуздун коштоосунда 

ыр же күү угуп жатканда, ушул сабакта алган маалыматтарды эске түшүрүүсү 

керек. Окуучулардын алган билими бекем жана бышык болушу үчүн 

мугалимдин аткара турган чыгармачылык ишмердүүлүгү төмөнкүлөр менен 

байланышат: 

 балдар ырларын окуп жаткан окуучунун ой жүгүртүүсү менен эске тутуусун 

бирдей алып баруу; 

 балдардын кабыл алуусуна жана эске тутуусуна ашыкча нерселерди жүктөй 

бербөө; 

 ырларды маанисине карабай эле жаттап алууга жол бербөө, ырдан ар бири 

сабынан маанисине ылайык жаттоо; 

 материалдарды кайталап, бышыктап туруу; 

 өтүлгөн материалдар менен жаңы материалдарды байланыштыруу 

технологиясын көп колдонуу;  

 үй тапшырмасын ар дайым кызыктуу кылып, оригиналдуу тапшырмаларды 

берип туруу; 

 берилген тапшырманын аткарылышын класста контролдоого жетишүү. 

Дидактиканын дагы бир принциби – жеткиликтүүлүк. Ар бир материал 

жеткиликтүү болушу үчүн окуучунун, класстын мүмкүнчүлүгүнө, баланын 

психологиялык, курактык өзгөчөлүгүнө жараша тандалат. Ансыз убакыт жана 

эмгек талаага кетет.  

Т.Кожомбердиевдин «Коёнек» деген ырын окуп көрөлү. 

Чуркайт биздин коёнек 

Кулактары сереңдеп. 
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Карап турам күнүгө 

Капустаны белендеп. 

Көлөкөсүн көргөндө 

Корко берет элеңдеп [Кожомбердиев, 455]. 

Ыр мына ушундай кыска, анда коёнду автор «коёнек» деп эркелетип берет 

жана анын жаныбар катары өзгөчөлүктөрүн (чуркаганы, кулактарынын 

сереңдегени, капустаны жакшы көрөрү, коркоктугу) алты сап ырда таамай, 

жеткиликтүү, образдуу берилген. Бул ырды 5-7 жаштагы балдар аябай жакшы 

кабыл алат, анткени ошол курактагы балдардын кызыгууларына, таанып-

билүүлөрүнө, кыргыз тилинин байлыктарын өздөштүрүүсүнө ал ылайык келет. 

Эгер бул ырды 5-6-класстын окуучуларына сунуштасак, көлөмү кыска, жеңил 

болуп, балдардын кабыл алуусуна, кызыгуусуна жеткиликтүү болбой калат. 

Материал оор, көлөмдүү болуп калса да, ошол класстын окуучуларына 

жеткиликтүү болбойт.  

Окутуу процессинин жеткиликтүүлүк принцибин иш жүзүнө ашырууда 

төмөнкү эрежелерди, жоболорду аткаруу максатка ылайык келет: 

 ар бир окуу предмети окуучулардын турмуштук тажрыйбасы, акыл-эсинин 

өнүгүшү, кызыгуусу, түшүнүү деңгээлине жараша берилүүсү; 

 ар бир окуучунун өздүк өзгөчөлүгүн эске алуу, билим алуу деңгээли боюнча 

окуучуларды өз алдынча топторго бөлүштүрүү менен окутуу процессин 

жүргүзүү; 

 күчтүү окуучулардын өнүгүшү токтоп калбашына, убактылуу 

кыйынчылыкка дуушар болгон окуучулардын алдыга жылышына оптималдуу 

шарттарды түзүүгө жетишүү; 

 окуу материалдарын түшүндүрүүгө изилдөө методдорунун элементтерин 

(салыштыруу, аналогия түзүү, карама-каршы коюу жана башка) кеңири 

пайдалануу зарыл. Татаал окуу материалын дагы жеңил жол менен 

өздөштүрүүгө боло тургандыгын далилдеп берүү; 
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 жаңы жана татаал окуу материалдарын алгач түшүндүрүүдө күчтүү 

окуучуларды, ал эми аны бекемдөөдө бардык окуучуларды окуу процессине 

тартуу; 

 илимий түшүнүктөрдү калыптандырууда аларды өздөштүрүүнүн жалпы 

планын пайдалануу; 

 илимий түшүнүктөрдүн аныктамасын берүүдө, аныктамалардын мазмуну 

жана түзүлүшү жөнүндөгү эрежелерди колдонуу; 

 окуучулардын таанып-билүү ишмердүүлүгүн туура уюштуруу, окуучуларга 

чындыкты түшүндүрүү эмес, аны кантип табууга багытталышы керек 

[Э.Мамбетакунов, 256, 201-202]. 

Илимий принцип – сунушталган окуу материалынын илимий негизи, 

чындыктан чыккандыгы, практикада текшерилгендиги менен байланышат, 

экинчи жагы, окутуу процессинин илимий мүнөзүнө ылайыктуулугу менен 

аныкталат. Балдар ырларын окутуу менен мугалим дүйнөнү илимий таанытуу 

процессин, адабият таануу, эстетика, философия, лингвистика илимдеринин 

алгачкы негиздерин үйрөтүп жаткандыгын билүүсү керек. Адабий чыгарманы  

илимий принциби менен окутуу деген бул сөзсүз эле ырды талдап жатып, 

илимий түшүнүктөр, терминдер менен сүйлөө дегендик эмес.  

Т.Кожомбердиевдин «Жамгыр жыты» деген ырынын текстти мындай: 

Баканын бастап чардашы 

Басылат ылдый тал башы. 

Тамылжып биздин терезе, 

Тартылды суунун пардасы. 

 

Жалпы журт тилейт түшүмдү, 

Жаш көчөт көрөт үзүрдү.  

...Жарк этип асман көптөн соң 

Жамгырдын жиби үзүлдү. 

 

Жанданат куштун уясы 
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Жайкалат шыбак, мыясы... 

Күчөтүп чачат жыпарын 

Гүлдөрдүн эссенциясы [Кожомбердиев, 205, 20]. 

Акын табияттын бир көрүнүшүн поэтикалык сөздөр менен берип жатат. 

Жамгыр жаай баштаганда, бакалар чардабай калат, бак-дарактар суу болуп, 

алардын бутак-шактары жерге карай ийилет. Жамгыр жерге нымдуулук берип, 

түшүмдүн мол болушуна өбөлгө түзөт, жаш көчөттөр ошол жамгыр суусун 

ичип, андан ары чоңоёт. Жамгырдан кийин табият тазаланып, озон  заты пайда 

болот, дал ошол зат гүлдөрдүн жытын өзгөчө чыгарып, эссенция пайда кылат. 

Эссенция–  илимий термин, анын мааниси ар түрдүү, ал эми автор бул жерде 

гүлдөр өзүнөн бөлүп чыгарган жыпар жыттар тууралуу айтып жатат.  

Эгер илим ушундай түшүндүрсө, акын жамгырдын жаай баштаганын 

«Тамылжып биздин терезе, тартылды суунун пардасы», жамгырдын токтогонун 

«Жамгырдын жиби үзүлдү» деген образдуу метафоралар менен чагылдырган. 

Жогорудагы ырдагы автордук ой илимий билимдерге, жамгыр тууралуу 

чындыктарга негизделип жатат.  

Окутуу процессинин илимийлүүлүгү ошол процессти илимий билимдер 

(адабияттаануу, лингвистика, педагогика, психология, этнография ж.б.) менен 

байланыштырууда турат. Ырларды адабий-теориялык түшүнүктөр менен 

талдоо, поэзиянын ички мыйзам-ченемдүүлүктөрүн илимий багытта 

өздөштүрүп, ага  диалектикалык мамиле кылуу менен байланышат. Мына 

ушундай көз карашты окуучуларга сиңдирүү алардын дүйнөнү илимий кабыл 

алуусуна көмөктөшөт. 

Бул принцип окуучулардын илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүсү, илимий 

адабияттарды пайдалануусу менен да байланышат. Өзгөчө балдар ырларын 

талдоодо адабий сынчылардын эмгектерине таянуу окуучулардын дүйнөгө 

болгон илимий көз караштарын калыптандырууга мүмкүнчүлүк жаратат. 

Теориянын практика менен байланышы принцибине ылайык окутуу 

процессинин мазмуну, жүрүшү теориядан практикага, тажрыйбага чыгат. 

Окуучулар алган билимин тажрыйбада пайдалана билүүгө, колдонууга тийиш. 
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Билим теория бойдон калып калбашы керек. Баланы курчап турган дүйнө ага 

таасир этип, анын билимин, таанып-билүүсүн тереңдетет. Балдар ырларын окуп 

үйрөнүү менен жеке практикасын байытат, үйрөнөт, башкаларга үйрөтүүгө да 

көнүгөт. 

Б.Сарногоевдин «Эне тилин жакшы бил» деген ыры төмөнкүдөй: 

Тоо инженер Молдобек, 

Дайым сүйлөйт орусча. 

«Привет» деп кол берет, 

Тааныштары жолукса. 

Агроном Дүйшө да, 

Же орусча так билбейт. 

Кыштакта туулуп-өссө да, 

Кыргызчалап аз сүйлөйт. 

 

Бассаң, турсаң эрте-кеч, 

Байка алардын балдарын. 

Аталары келсе кез, 

«Папалашат» ар дайым. 

Орус тили жылдыз да, 

Биздин улуу заманда. 

Бирок кыргыз кыргызча, 

Сүйлөбөсө жаман да. 

Эне тилин билбеген, 

Эси жогун аныктайт. 

Эне тилин сүйбөгөн, 

Элин сүйүп жарытпайт [Абдухамидова, 17, 125-126]. 

Б.Сарногоевдин мына ушул ырын окутуу процессинде теория менен 

практиканын байланыш принциби төмөнкүдөй жолдор менен ишке ашат: 

 балдар өз айылдарындагы тоо инженер Молдобек, агроном Дүйшө сыяктуу 

орусча сүйлөмүш болуп жүргөн адамдар бар, же жок экендигин айтып беришет; 
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 окуучулар аталарын «папа», апаларын «мама» дегендер кимдер экендигин 

жана эмне үчүн ошентип калгандыгын ой жүгүртүү менен талкууга алат; 

 азыркы замандагы орус тили менен кыргыз тилинин абалын салыштырат; 

 «кыргыз менен кыргыз кыргызча сүйлөбөсө жаман» экендигин талаш-

тартыш менен далилдешет; 

 «Эне тилин билбеген, эси жогун аныктайт, эне тилин сүйбөгөн, элин сүйүп 

жарытпайт» деген саптардын учкул сөзгө айланып кеткенин, кайсы  жерде 

плакат катары жазылып турганын эстешет; 

 улуттук тилибиздин абалы, анын келечеги тууралуу баарлашат; 

 ырда айтылган насаатты өз практикасында колдоно билүүгө даярданышат 

ж.б. 

Ушул эле ырды талдоо процессинде кыргыз тилинин байыртадан бери 

колдонулуп келишине, бир убакта кыргыз тили борбор шаарда анчалык 

колдонулбай калгандыгына, ага мамлекеттик макам берилгенине токтолуу 

менен окутуунун тарыхка кайрылуу принцибин ишке ашырууга болот. 

Улануучулук принцибинкийинки убактарга чейин удаалаштык жана 

системалуулук принциби менен бирдикте карап келишкен. Дидактикалык 

изилдөөлөрдүн жыйынтыгы окутуу процессинде улануучулук принциби 

өзүнчө, өз алдынча принцип болорун далилдеген. Улануучулук – өнүгүү 

процессиндеги кубулуштардын өз ара байланышы болуп саналат. Ал таанууну 

таануу, сандык өзгөрүүнүн сапатка өтүшү сыяктуу диалектикалык закондордун 

айрым байкалышы болуп эсептелинет. Жаратылышта, коомдо жана таанып-

билүүдө ар дайым пайда болуу менен ал объективдүү жана жалпыланган 

мүнөзгө ээ болот. Улануучулук принцибинин негизги мааниси – ар кандай 

жаңы нерсе эскинин негизинде пайда болот, коомдун өзгөрүшүнө жараша 

эскинин жараксыз бөлүгү четке кагылып, жарактуусу сакталып калат. 

Ошондуктан улануучулук диалектикалык өзгөрүүнүн, жетилүүнүн башкы 

шарты болуп саналат. 

Окутуу процессинде улануучулук принциби, окумуштуунун ою боюнча, 

төмөнкү эрежелердин негизинде ишке ашат: 
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 билимдерди кабыл алуунун алгачкы этабында окуучулардын активдүү иш 

аракетин уюштуруу менен билимдин сапаттуу калыптанышы; 

 билимдердин бардык элементтерин жана мүнөздөмөлөрүн окутуунун бардык 

этабында эске сактоо жана керек учурда пайдаланууну камсыз кылуу; 

 билимдерди бышыктоодо, тактоодо, кеңейтүүдө жаңы менен эскинин 

диалектикалык байланыштарына көңүл буруу; 

 кубулуштардын бардык маңыздуу белгилерин түшүнүктүн, закон ченемдин 

мазмунуна толугу менен киргизүүгө, алардын логикалык байланышын 

бекемдөөгө жетишүү; 

 билимдердин өнүгүүсүндө пайда болгон жаңы терминдердин маанисин так 

ачуунун жана аларды системалаштыруунун оптималдуу жолдорун табуу жана 

натыйжалуу пайдалануу; 

 билимдердин мазмунун үзгүлтүксүз конкреттештирүү, көлөмүн кеңейтүү 

аркылуу ар кандай жагдайдагы практикалык маселелерди чыгарууга 

пайдаланууга окуучуларды үйрөтүү; 

 ар кандай окуу предметтерден алынган билимдердин байланышын аныктоо, 

анын натыйжасында окуучулардын аң-сезиминде дүйнөнүн илимий 

сүрөттөлүшүн калыптандыруу жана башка» [Э.Мамбетакунов, 256, 204-205].  

Балдар ырларын жазган бир эле автордун чыгармалары ар кандай 

класстарда окутулат, ошондо биз анын мурдагы чыгармаларына кайрылабыз, 

же 4-класста, мисалы, жаз темасындагы ырларды талкуулап, талдоодо ошол эле 

жаз тууралуу 1-класста өтүлгөн, 2-класста жана 3-класста окутулган 

чыгармалардын айрым учурларын эске түшүрүп кетебиз. Мына ушуну 

улануучулук принцибинин негизинде ишке ашырабыз, ал сабактагы окутулган 

материалды өздөштүрүүнүн бекемдигин, окуучулардын эске түшүрүү 

ишмердүүлүгүн калыптайт.  

Гумандуулук азыркы доордоокутуу процессинин башкы принциптеринин 

бири катары «адамгерчилик» деген маанини түшүндүрүп, билимдин 

мазмунунда жалпы адамзаттык мүдөөлөргө каршы келбеген, адамдын 
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адамдыгын, анын акыйкаттуулугун, эркиндигин, толеранттуулугун 

чагылдырган идеялардын болушун шарттайт. 

Кыргыз балдар ырларынын гуманизми анда жаныбарларга, өсүмдүктөргө 

аёо сезими менен караган лирикалык каармандын ойлору менен байланышат. 

Андай ырларда адамдарды өлтүрүүгө, басынтууга, жектөөгө, кордоого жол 

берилбейт. Адам адамгерчилиги, акылмандыгы, сабырдуулугу менен көрүнөт. 

Сабактын жүрүшү, чыгармаларды талдоо процесси ушул максатка багытталат.  

Балдар ырларын окуп, андан тарбия алгандар эркин, сабырдуу, адептүү, 

чыгармачыл, мээнеткеч, таза, руханий жактан бай, жаратылыш жана коом 

менен жуурулушкан атуул болушу керек. 

Т.Ражабалиевдин «Көпөлөк» деген ыры 2-класста окутулат. 

Кон, кон, көпөлөк, 

Учуп кетпе көкөлөп. 

Жыпар жыттуу гүл жыттап, 

Бирге ойнойлу экөөлөп. 

Айтсам тилди албайсың, 

Ар кыл гүлдү тандайсың. 

Эне көрүп баарысын, 

Эркелөөдөн талбайсың. 

Ай, көпөлөк, көпөлөк, 

Конгун, учпа көкөлөп. 

Жолотпогун жаныңа, 

Тентектерди эселек [Абдухамидова, 16, 14]. 

Ырдын гуманизми – кичинекей бир көпөлөккө баланын сүйүүсү, ага аяр 

мамилеси, бирге ойногусу келгендиги, тентек эселек балдардан коруусу. 

Сабакта мугалим мына ушул гуманисттик идеяны биринчи планга алып чыгат.  

Ошентип, педагогиканын классиктери тарабынан иштелип чыккан жана ар 

бир доордо тереңдетилген, байытылган дидактиканын принциптери кыргыз 

адабияты сабактарында балдар ырларын окутуу процессинде да ишке 
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ашырылат, ал эми аны ишке ашыруунун деңгээли мугалимдин билимине, 

чыгармачылык изденүүлөрүнө байланыштуу. 

3.2  Мектепте балдар ырларын окутуунун методдору жана каражаттары 

 

«Метод» түшүнүгү бизге орус тили аркылуу чет тилдерден кабыл алынган 

сөз болуп, изилдөөнүн, окутуунун, үйрөтүүнүн жолу, ыкмасы дегенди 

билдирет. Бул же тигил жол, ыкма менен ишмердүүлүктүн процессинде 

натыйжалар алынат, ошол алынган натыйжалардын үзүрлүү болушу методдун 

туура тандалышы менен байланышат.  

Таанып-билүүнүн тарыхындагы таанымал методдор: байкоо; өлчөө; 

эксперимент; салыштыруу; жалпылоо, индуктивдүү методдор; гипотетикалык-

дедуктивдүү методдор, моделдөө ж.б.  

Ар бир илим тармагы өзүнүн методдоруна таянат, анын ичинде кыргыз 

балдар ырларын окутуунун да практикада сыналган жана биз экспериментте 

сыноодон өткөргөн методдору бар.  

Метод төмөнкүлөрдү ичине камтыйт: 

а) максаттын коюлушун; 

б) адамдын ишмердүүлүгүн (аракеттеринин системасын); 

в) зарыл болгон (интеллектуалдык, практикалык, предметтик) 

каражаттарды; 

г) объектинин өткөрүү процессин (объекттин максатка багытталган 

кыймылынын механизмин); 

д) максатка жетишүү [Бекбоев, 107, 101]. 

И.Бекбоев менен А.Алимбеков советтик жана орус дидакттарынын 

теориялык изилдөөлөрүнө таянып, азыркы сабакты өткөрүүнүн жалпы 

методдору катары төмөнкүлөрдү көрсөтөт: 

1. Сөздүк методдор. 

2. Көрсөтмөлүү методдор. 

3. Практикалык методдор. 

4. Репродуктивдүү методдор. 
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5. Изденүү (изилдөө) методдору. 

6. Индуктивдүү методдор. 

7. Дедуктивдүү методдор. 

8. Өз алдынча иштөө методдору [Бекбоев,107, 103-105]. 

Андан ары да аларды майдалап төмөнкүдөй методдорго мүнөздөмө берип, 

мисалдарын келтирип чыгат: 

1. Айтып берүү. 

2. Мектеп лекциясы. 

3. Семинар. 

4. Суроо-жооп методу. 

5. Талкуу методдору. 

6. Тегерек үстөл ыкмасы. 

7. Жарыш сөз ыкмасы. 

8. Китеп менен иштөө методу, 

9. Роль ойноо методу. 

10. Көрүп байкоо же экскурсия методу. 

11. Долбоор методу. 

12. Программалап окутуу методу. 

13. Сабакта проблемалык окутуу методдорун колдонуунун өзгөчөлүктөрү. 

Э.Мамбетакунов жана Т.Сияев окутуу методдорун мындайча 

классификациялашат:  

 Окутуу методдорунун традициялык, же болбосо билим алуунун 

булактарына ылайык бөлүнүшү. Белгилүү болгондой, эң байыркы традициялык 

билим алуу булактары – практика, көрсөтмөлөр жана сүйлөө кеби. Коомдун 

өнүгүшүнүн натыйжасында билимдин дагы бир негизги булагы–  китеп пайда 

болгон. Ал эми азыркы убакта компьютердик технологиянын негизинде видео 

булагы пайда болду. Ошентип, традициялык бөлүнүшкө ылайык окуу 

методдору төмөндөгүдөй бөлүнөт: практика, көрсөтмө, оозеки, китептер, видео 

булактар. 
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 Окутуу методдору окутуунун арналышына ылайык төмөнкү бөлүктөргө 

бөлүнөт: билимдерди алгач кабыл алууга арналган методдор; билгичтикти жана 

көндүмдү калыптоо; билимди колдонуу; чыгармачылыктагы ишмердүүлүк; 

бекемдөө; билимди, билгичтикти жана көндүмдү текшерүү методдору. 

 Окутуу методдору таанып-билүү ишмердүүлүгүнүн мүнөзүнө ылайык 

төмөнкү топторго бөлүнөт: иллюстрациялап-түшүндүрүү; репродукциялап-

кайталоо, проблемалык баяндоо, айрым издөө жана изилдөө.  

Иллюстрациялап-түшүндүрүүдө ала турган илим-билим даяр түрдө 

сунушталат, билим берүүчү материалды түрдүү жолдор менен айтып берет, 

окуучулар өз деңгээлине жараша кабыл алышат, түшүнүшөт жана эске тутушат. 

Бул методдо мугалимдин ишмердүүлүгү башкы орунда турат. 

Окутуунун репродуктивдик-кайталоо методунда окутулуучу материал 

окуучуларга даяр түрүндө сунушталат, мугалим балдарга ылайыктап 

түшүндүрөт, окуучулар аны кабыл алат жана эске сактайт. Кабыл алынган 

билимдин бекемдиги бир нече ирет кайталоонун жардамы менен камсыз 

кылынат. Бул методдун негизин кабыл алынган билимди кайрадан туура 

калыбына келтирүү, кайталап айтып берүү түзөт. 

Проблемалуу баяндоо болсо даярдан өзү аракет кылып табууга өтүү. Бул 

учурда маселе мугалим тарабынан коюлат жана ал мугалим тарабынан 

башынан аягына чейин чечилет. Окуучулар кантип натыйжага жетүүгө боло 

турганын изилдешет.  

Изилдөөдө окуучулар өздөрүнүн аракеттери, изилдөөлөрү менен 

жыйынтык чыгарышат. Бирок окуучулар коюлган маселени баштан аяк чече 

алышпагандыктан, айрым бир чечилиштерин мугалим көрсөтүп берет.  

Изилдөө метод катары окутуучу менен окуучулардын байланышын 

маселени табууга жана чечүүгө бурат. Муну үчүн мугалим да, окуучу да 

ойлонот, анализ жана синтез абалында болот.  

Окутуу процессин изилдөө методу менен өтүү абдан жакшы жыйынтыкты 

берет, бирок бул метод абдан көп даярдыкты, убакытты талап кылат. 
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Окутуу методдору дидактикалык максатка ылайык эки топко бөлүнөт: а) 

окуу материалын алгач кабыл алууну уюштуруу; б) кабыл алынган билимдерди 

тереңдетүү жана бекемдөө. 

Окуу материалын алгач кабыл алууну уюштуруу методдоруна төмөнкү 

методдор кирет: өнүктүрүү-маалымат методдору (оозеки, аңгемелешүү, китеп 

менен иштөө), изденүү методдору (изденүү багытындагы аңгемелешүү, диспут, 

лабораториялык жумуштар) жана изилдөө методдору [Мамбетакунов, 256, 212-

213].  

Балдар ырлары адабий чыгарма болгондуктан аларды окутуу адабиятты 

окутуу, көркөм чыгарманы талдоо методдору менен байланышат. Тема, б.а., 

чыгарма өзү бул же тигил методду талап кылат, методдорду ылгап тандоо окуу 

материалына, класстын деңгээлине, окуучулардын кызыгууларына, 

мугалимдин чыгармачылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу болот. Балдар 

ырлары чакан чыгармалар болгондуктан аларды жаттап алуу жеңил жана 

жаттоо менен ал ырлар балдардын акыл-эсинде көпкө сакталып калышына 

жетишебиз. Мектепте өткөн кылымдын 60-90-жылдарында окугандардын азыр 

да окуп жүргөн учурда жаттаган ырларын айтып жүргөнүн көп кездештиребиз. 

Ал мезгилде маалыматтын башка каражаттары активдүү болбогондуктан ыр 

жаттоого өзгөчө маани берилген жана жаттоо методу негизги методдордун 

бири болгон. Биз да балдар ырларын үйрөтүү процессинде ушул жаттоо 

методун окутуу технологиясына киргизүүнү активдүү колдоп келебиз.  

Жаттоону ишке ашыруу үчүн бир топ методдор пайдаланылат. Аны 

төмөнкү таблицадан көрүүгө болот. 

Таблица 3.1–Балдар ырларын жаттоо үчүн колдонулуучу методдор жана 

каражаттар 

 Методдор Колдонулуучу каражаттар 

Визуалдык метод Мында сүрөттөр, фотолор, таблицалар, 

оюнчуктар, буюмдар ж.б. темага керектүү 

нерселер көрсөтүлөт.  

Угуу методу Ырдагы уйкаштыктарга, ыргакка, 
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кайталоолорго, интонацияга, көркөм 

каражаттарына көңүл буруп угууга маани 

берилет.  

Кыймылдуу метод Ырды окуу, жаттоо процессин кыймыл-

аракеттер, жаңсоо, бет түзүлүшүн өзгөртүү, 

манжаларды колдонуу менен коштоо. 

Логикалык метод Ырды окуп, андагы айтылган ойду өз сөзү 

менен айтып берүү, өзүнүн сөзү менен автордун 

сөзүн бөлүп көрсөтүү, түшүнбөгөн сөздөрдү 

мугалимдин жардамы менен түшүнүүгө аракет 

кылуу.  

 

3-класста Б.Асаналиевдин «Мурас» деген ыры сунушталат, ырдын текстти 

берилген соң окуучуларга төмөнкүдөй суроолор коюлат: 

1. Мурас дегенди кандай түшүнөсүңөр? 

2. Ата-бабаларыбыздан бизге эмнелер мураска калыптыр? Алар тууралуу 

өз оюңарды айтып көргүлө? 

3. Аталардын мурастарын билүү, ардактоо, сактоо эмне үчүн зарыл 

экендигин силер кандай түшүнөсүңөр? 

Ушул үч суроодон кийин ырды жаттоо тапшырмасы коюлат. Ыр мындай: 

Ата-баба мурасы: 

Боз үй, комуз, ак калпак. 

Унутпастан буларды, 

Уруналы ардактап. 

 

Ар бир кыргыз баласы, 

Ак калпакты кийишсин. 

Ак боз үйдө олтуруп. 

«Манас» айтып шартылдап, 

Комуз черте билишсин! 
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Элин-жерин сүйүшсүн! 

Эне тилде сүйлөшсүн! [bizdin, 452] 

Ырды балдар оңой жатташы жана эсинде көпкө сакташы үчүн визуалдык 

методдор катары адегенде үч буюмдун (боз үй, комуз, ак калпак) сүрөтү, же 

фотосу, же макети көрсөтүлөт. Угуу методу катары жогорудагы үч сөздү 

кайталоого («Ак калпакты кийишсин, ак боз үйдө олтуруп, комуз черте 

билишсин»[bizdin, 452]) маани берилет. Кыймылдуу методдо биз «Манас» 

айтып жатканды, комуз чертип атканды кыймыл-аракет менен жаңсап 

көрсөтсөк болот. Окуучулардын ырды жаттоосун активдештирүү үчүн 

логикалык метод катары чыгармада кандай ой айтылганын талкуулап алсак 

болот.  

Жаттоого ыр берүүдө төмөнкүдөй жагдайлар эске алынат:  

4-класстын «Адабий окуу» китебинде Б.Асаналиевдин «Арстан менен 

күрөшкөндө» деген ыры жаттоого берилген, ырдын тексти мындай: 

Бара жатсам токойдо, 

Арстан чыкты алдымдан. 

Келатканда качырып, 

Алдым дароо алкымдан. 

 

Күбүрөдүм ичимден, 

Күбүйүн деп тишиңди. 

Аяк серппей ал жатты, 

Көрдүңөрбү күчүмдү! [bizdin, 453] 

Эгер 3-класста Б.Асаналиевдин «Мурас» деген 11 сап ырын толук жаттоо, 

ар кандай класстардын жыйынтыгын эсептеп караганда, 70-80 пайыздын 

тегерегинде болсо, ошол эле автордун 4-класстын «Адабий окуу» китебиндеги 

«Арстан менен күрөшкөндө» деген 8 сап ырын жаттоо 50-56 пайыздын гана 

тегерегинде болду. Анан биз окуучулар эмне үчүн бул ырды жаттоодон 

кыйналып жатканын изилдегенде алар «алдым дароо алкымдан», «күбүрөдүм 

ичимден», «күбүйүн деп тишиңди», «аяк серппей ал жатты» [bizdin, 453] деген 
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төрт сапта фразеологиялык айкаштардын катар келиши, бул сөз айкаштарын 

балдар активдүү сөздүк корунда колдонбошу менен түшүндүрүлдү. 

Ыр жаттоодо балдардын чыгармачылык, психологиялык өзгөчөлүгү да 

эске алынууга тийиш: бир топтогу балдар ырды, мугалим окуп бергенде, 

жаттап алат, дагы бир тобу жолдоштору, ага-эжелери окуп берип жаттатат, 

айрымдары ичинен күңгүрөнүп жүрүп жатташса, башкалары үн чыгарып, 

катуу-катуу кыйкырып жатташат, дагы бир топтогу балдар тез эле жаттап алса, 

башкаларына жаттоо үчүн бир топ убакыт керек болот, айрымдары деги эле 

ырды (текстти) жаттай алышпайт.  

Ырларды окутуунун методдору жалпы эле адабиятты окутуунун 

методдору менен байланышта каралат. Ал методдор орус адабиятын окутуу 

илиминде ар тараптуу изилденген.  

XX кылымдын 60-жылдарында советтик методист В.В.Голубков 

адабиятты окутуу негизги үч метод менен ишке ашырылат деп, аларга 

төмөнкүлөрдү көрсөтөт:  

1. Лекциялык метод (жаңы материалды баяндоо, түшүндүрүү, көркөм окуу, 

мугалимдин аңгемеси). 

2. Адабий сукбатташуу методу. 

3. Окуучулардын өз ара иштөө методу (оозеки докладдар жана жазуу 

жумуштары)» [Голубков, 139, 69]. 

XX кылымдын 80-жылдарында советтик дагы бир методист Н.И.Кудряшев 

(1904-1981) бул түшүнүктү бир топ тереңдетет [Кудряшев, 213, 214, 215].  

И.Я.Лернер методдорду мындай классификациялайт:  

 түшүндүрмө-иллюстративдик, же маалыматтык-рецептивдик; 

 репродуктивдик;  

 проблемалык баяндоо методу; 

 эвристикалык, же жарым-жартылай изденүү;  

 изилдөөчүлүк метод жана бул бөлүштүрүүнү башка дидакттар жана 

методисттер колдоого алат [Лернер, 245; 392]. 
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Адабиятты окутуунун методдору тууралуу эмгектерди анализдеп, 

синтездеп келип А.Муратов менен Б.Байсабаев мындай талдоолорун айтат 

[Муратов, 276, 15-19]: «Адабиятты окутуунун методдору алкагында 

Н.И.Кудряшев чыгармачылык окуу методун бөлүп көрсөтөт.  

Анын максаты – чыгарманы үйрөнүү процессинде ошол текстти көркөм 

кабылдоо менен байланыштыруу. 

Методикалык ыкмалар – көркөм окуу, түшүндүрүп окуу, сукбат, жеке 

кабылдоолоруна байланыштуу чыгармачылык тапшырмалар, сабакта окуу 

проблемаларын коюу. 

Окуучулардын окуу ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: окуу, жаттоо, угуу, план 

түзүү, аңгемелеп берүү, пикир жазуу, иллюстрацияларды кароо.  

Чыгармачылык окуу методу адабиятты үйрөнүүнүн баштапкы этабы болуп 

эсептелет.  

Эвристикалык методу – бул жарым-жартылай изилдөөчүлүк ыкмасы. 

Мында негизги проблеманы кандай кылып изилдөө керектиги табылат. Анын 

негизин аңгемелешүү, пикирлешүү түзөт. «Эвристика» гректин heurisko деген 

сөзүнөн алынган, бизче «табуу», «ачуу» деген мааниде. Бул методду колдонуу 

менен мугалим окуучуларын тапкычтыкка, изденүүгө умтулууга көндүрөт.  

Жарым-жартылай изилдөө аркылуу окуучулар чыгармада жазуучу койгон 

көркөмдүк, адептик, коомдук-социалдык, философиялык ж.б. проблемаларга 

сүңгүп кирүүгө аракети көрүнүү менен интеллектуалдык деңгээлин 

жогорулатууга шарт түзүлөт. 

Адабиятты окутуудагы методдор тууралуу эмгектерде [Кудряшов, 215, 62-

76; Оторбаев 311, 53-71] бул методдордун ар биринин өзгөчөлүктөрү 

көрсөтүлүү менен аларды чыгармачылык менен колдонуу зарылдыгы, бир эле 

сабакта бир нече методдорду пайдалануу мүмкүндүгү айтылат. Ошол эле кезде 

методду тандоо реалдуу педагогикалык процессте, конкреттүү сабактын чегине 

аныкталары белгиленет. Аны менен бирге окутуу методдорун 

классификациялоодо, алардын чегин ажыратууда талаш-тартыш жана али 

чечилбеген көп маселелер бар экендигин айта кетмекчибиз. Бул эң биринчи 
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кезекте окутуу методдорун классификациялоонун ар кандай принциптерин 

кармангандыгыбызга байланыштуу түшүндүрүлөт. Айталык, билимдин 

булагына карата: сөздүк методдор (мугалимдин сөзү, баяндоосу); практикалык 

методдор (окуу китептери, окуу куралдары, мемуардык адабияттар ж.б. менен 

иштөө); көрсөтмөлүү методдор (экскурсия, кино жана телесабактар ж.б.) 

Билимге жетүүнүн формасына карата: лекция, сукбат, өз алдынча иштөө. 

Окуучу менен мугалимдин адабиятты үйрөнүү жана үйрөтүү процессинде 

ишмердүүлүгүнүн мүнөзүнө карата: чыгармачылык окуу, эвристикалык, 

изилдөөчүлүк, репродуктивдүү методдор колдунулат.  

Жогорудагы Н.И.Кудряшевден тышкары башка дагы орустун методист-

окумуштуулары адабиятты окутуунун методдорун төмөнкүдөй 

классификациялашат. 

В.В.Голубков: лекциялык метод, адабий сукбатташуу методу, өз алдынча 

иштөө методу. 

В.А.Никольский: көркөм сөздөгү айтылган эмоционалдык-образдын 

маани-маңызын ачуучу методдор жана чыгарманы талдап-талкуулоочу 

методдор. Биринчи топко методист мугалимдин көркөм окуусу, жаттоо, кайра 

айтып берүү, көркөмдөп айтып берүү, чыгармадагы ойду толуктап баяндоо, 

көркөм иллюстрациялоо сыяктуу методдорду жана ыкмаларды кошот 

[Никольский, 292, 98]. Окумуштуунун эмгегинде түшүндүрүп окуу өзгөчө 

орунда турат, сабакта мугалим үн чыгарып окуу менен текстти түшүндүрүп 

отурат дейт.  

Г.Н.Ионин: көркөм интерпретациялоо методу, сын-публицистикалык 

метод, адабий издөө-иликтөө методу [Ионин, 191, 12-22]. Мында көркөм 

интерпретациялоо методунда окуучу (чтец) интерпретаторго айланып, мугалим 

өз алдынча режиссер катары көрүнөт, бул болсо чыгармачылык метод. Сын-

публицистикалык методдо окурмандын өзүнчө бир тиби – окурман-сынчы 

жаралат да, ал окуганына баа берет. Адабий издөө-иликтөө методунда 

мектептик, окуучулук адабият таануу колго алынып, балдар белгилүү даражада 

иликтөөчүгө, изилдөөчүгө, адабий сынчыга айланат.  
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Орус методист-адабиятчылары бул методдордон тышкары дагы башка 

ыкмаларды (приём) белгилешет, алар: көркөм окуу, чыгармачылык менен кайра 

айтып берүү, көркөм баяндоо, сөз менен сүрөтүн тартуу, иллюстрациялоо, ар 

түрдүү мүнөздөрдү салыштыруу ж.б.» [Муратов, 276, 15-19].  

Адабият сабагынын типтерин классификациялап келип балдар ырларын 

окутууда сабактын өткөрүлүш максаты (формасы) боюнча мындайча 

бөлүштүрүүгө болот: 

1. Адабиятты окутуунун салттуу сабактары: 

 көркөм окуу; 

 чечмелеп, түшүндүрүп окуу; 

 аңгемелешүү; 

 сабак-лекция; 

 суроо-жооп сабактары; 

 жаттоо сабактары; 

 өткөн теманы кайталоо сабактары; 

 жаңы теманы түшүндүрүү сабактары; 

 өз алдынча иштөө сабагы; 

 лабораториялык жана практикалык сабактар; 

2. Адабиятты окутуунун салттуу эмес адабият сабактары: 

 сабак-викторина; 

 сабак-жомок; 

 пресс-конференция сабагы; 

 дебат сабагы; 

 сабак-ток шоу; 

 интервью сабагы; 

 сабак-тегерек стол; 

 сабак-оюн; 

 сабак-сахна; 

 сабак-кино; 
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 сабак-жолугушуу; 

 сабак-театр; 

 диспут-сабак; 

 мелдеш-сабак; 

 сабак-ой жүгүртүү; 

 конкурс-сабак ж.б. 

 Булардан тышкары интерактивдүү сабактар тууралуу да кеңири айтыла 

баштады. Б.Оторбаев мындай деп айтат: «Интерактивдүү сабактарды өзүнчө 

сабак формасы катары бердик. Себеби аны салттуу сабакка, ошондой эле 

салттуу эмес сабак формасына кошуу мүмкүн эмес. Интерактивдүү сабактын 

максаты салттуу эмес сабактагыдай болуп маданий иш-чара сымал 

театралдашкан көрсөтүүнү даярдоо жана аны ачык сабак мисал 

комиссиялардын алдына алып чыгуу эмес, тескерисинче, сабак процессин 

бүгүнкү күндүн талаптарына ылайык уюштуруу, билим алуунун сапатын 

көтөрүү, демократиялуу коомдун татыктуу мүчөсүн – инсанды калыптандыруу 

эсептелинет. Интерактивдүү сабак салттуу сабакка атаандаштык негизде 

аракеттенүүчү өз алдынчалуу билим берүү системасы эсебинде» [Оторбаев Б. 

311, 45-46]. 

Демек, балдар ырларын окутуу методдордун көп түрдүүлүгүн, 

каражаттардын байлыгын, мугалимдин чыгармачылык активдүү 

аракеттенүүсүн талап кылат.  

 

3.3 Акындардын ырларын талдоо процессинде алардын чыгармачылык 

индивидуалдуулугун ачып берүүнүн ыкмалары жана жолдору 

 

Кыргыз балдар адабиятындагы ыр жанрынын өтө кеңири казынасында 1-7-

класстарда Т.Сатылгановдун, Б.Алыкуловдун, Нурмолдонун, Жеңижоктун 

санат-насыят, үлгү ырлары сунушталат. Конкреттүү айтканда, 1-класс үчүн 

«Алиппе» окуу китебинде [Рысбаев, 350] Т.Сатылгановдун «Насыят», 
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Б.Алыкуловдун «Балдарга насыят», Жеңижоктун «Балалык» [Рысбаев, 350], 

ушул эле класстын альтернативдүү окуу китебинде [Кубаталиева, 212] 

Жеңижоктун «Суу», Барпынын «Балдарга насыят», Токтогулдун «Үлгү ырлар» 

[Кубаталиева, 212] аттуу чыгармаларынан өтө чакан үзүндүлөр берилет.  

2-класстын «Адабий окуу» китебинде [Абдухамидова, 16] Б.Алыкуловдун 

«Балдарга насыят», «Ынтымак» [Абдухамидова, 16], 4-класстын окуулугунда 

[Рысбаев, 350] «Асан кайгы бабабыз жана анын насааты» [Рысбаев, 350]  

чыгармалары  киргизилген.  

5-класста Б.Алыкуловдун «Жакшы кыз», «Өзү каар, тили заар кыз», 

«Болор жигит», «Болбос жигит», «Эр жигитке сын», Т.Сатылгановдун «Үлгү 

ырлар», 6-класста Жеңижоктун «Айтамын санат тобуңа», Б.Алыкуловдун 

«Балдарга насыят», 7-класста Т.Сатылгановдун «Насыят», «Санат», 

Б.Алыкуловдун «Ак кымкаптан тон албайм», «Сүйлөш үчүн тил керек», «Ала-

Тоо көрккө келбейт эл болбосо» деген чыгармалары окутулат. Бул 

чыгармаларды үйрөтүүдө эске алына турган жалпы жагдайлар, окшоштуктар 

бар. Алар аталган чыгармалардын дидактикалык мазмуну, б.а., түздөн-түз 

адамдарды тарбиялоого чакырыгы. Андыктан мугалим бул ырларды окутуудан 

мурда алардын дидактикалык чыгарма экендигин эске алышы керек. Кыргыз 

адабиятында дидактикалык чыгармаларды окутуу боюнча К.Беделова 

кандидаттык диссертациясын жактаган  [Беделова, 103; 104] жана методикалык 

колдонмо чыгарган [Беделова, 105].  

Санат-насыят, үлгү ырларын окутуудагы башкы көңүл буруучу учур 

мындай чыгармалардын адабий-теориялык анализи. Кыргыз көркөм сөз 

өнөрүнүн эң бийик чокуларынын бири – санат-насыят, терме ырлары. Алар 

көбүнчө төкмө акындардын чыгармачылыгында кеңири орун алган, турмуштук 

тажрыйбасы мол, философиялык, педагогикалык ой жүгүртүүсү бышып 

жетилгин акындар гана мындай чыгармаларды жарата алган. Мындай 

чыгармаларга афоризмдерге, макал-ылакаптарга айланып кеткен да элдин 

жакшылык-жамандык, актык-каралык тууралуу ой жүгүртүүлөрү кыска 

синтезделген.  
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Кыргыз фольклорундагы, акындар чыгармачылыгындагы дидактикалык 

поэзиянын бир түрү болгон санат-насыят, үлгү, терме ырлары кыргыз элинин 

адабий импровизациясынын туу чокусу, турмуштакездешкен ар түрдүү 

адамдык сапаттарды бир жерге чогултуу, кийинки муун үчүн керектүүсүн, 

керексизин педагогикалык максатта ылгап берүү. Элдик акылмандыктын 

булагы да мына ушундай чыгармаларда. Андыктан  алардытарбиялуу болууга 

чакыруу мотиви башкы планга чыгат.  

Санат-насыят, үлгү, терме ырларын адатта, турмуштук тажрыйбасы мол 

адамдар (угармандар, окурмандар) жакшы түшүнсө да, алардын ичинде атайын 

балдарга арналгандары көп кездешет. Орто мектептерде окуу программасын 

жана окуу китептерин түзүүчүлөр алардын дал ошол балдарга ылайыктууларын 

тандап таба билет.  

Мындай дидактикалык чыгармаларды окутууда эффективдүү 

технологиялар биздин аныктообуз боюнча төмөнкүлөр:  

 санат-насыят, үлгү, терме ырларынын адабий-теориялык анализин берүү; 

 мындай ырларды элдик төкмө ырчылардын аткаруусунда, комуздун 

коштоосунда угуу; 

 окулуп жаткан чыгарма жаралган учурдагы элдин тарыхый абалы, коомдун 

өнүгүш динамикасы менен байланыштыруу; 

 сөздүк жумуштарын алып баруу, мисалы, фразеологиялык түрмөктөрдү, сөз 

айкаштарын, синонимдерди, антономдерди, омонимдерди, диалектилик 

сөздөрдү, архаикалык лексиканы ж.б. тилдик каражаттарды табуу;  

 ырда айтылган идеяны азыркы заманга байланыштырып этикалык аңгеме 

жазуу (айтуу), талаш-тартыш уюштуруу; 

 ырдагы өзү үчүн маанилүү деп эсептеген саптарды, куплеттерди жаттоо ж.б. 

Кыргыз адабияты программасынын талаптарына ылайык эң биринчи 

кезекте адабият мугалими санат-насыят, терме, үлгү ырларынын теориялык 

маселелерин, табиятын жакшы билиши керек. Себеби азыркы убакка чейин 

«санат», «насыят», «терме», «үлгү», «үгүт», «нуска» деген ырлар 

терминологиялык жактан такталбай келет.  
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Жогорудагыдай санат-насыят ырларын окутууда эң биринчи ыкма – 

көркөм окуу. Мисалы, Б.Алыкуловдун «Болор жигит» деген ырынын мына бул 

тексти көркөм окулат: 

Киши болор жигиттин 

Киши менен иши бар. 

Өзү менен барабар 

Өзөк болор киши бар. 

Көлөкө жерге күн тийсе, 

Көрө албайт экен ичи тар. 

 

Адам болор жигиттин 

Ак бетинде нуру бар. 

Ар кимдерге ашкере 

Айтылбаган сыры бар. 

Алп мүчөгө жарашкан 

Ак туйгундай сыны бар. 

Андайларды айтууга, 

Акындардын ыры бар. 

 

Жакшы болор жигиттин 

Жүрөгүндө мүлкү бар. 

Ырыс толуп үйүнө 

Тамаша менен күлкү бар. 

Азгырсам деп мындайды 

Аңдып жүргөн түлкү бар [Барпы, 95, 62]. 

Көркөм окууну ишке ашыруунун бир топ жолдору бар, алар: мугалим 

көркөм окуйт; окуучу көркөм окуйт; атайын көркөм окуй турган адис, артист 

көркөм окуйт. Эгер акындын өзү аткарган үнү болсо, аны окуучуларга  угузуу 

бир топ  эффективдүү.  

Экинчи бир ыкма – Барпы Алыкулов тууралуу маалыматтарды топтоо 
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(туулган мезгили; туулган жери; кимдер менен байланышта болгондугу; 

жашаган доору; көзү азиздиги; жеке жашоосу ж.б.). 

Үчүнчү ыкма – жигиттердин жакшы жана жаман сапаттары боюнча 

Венндин төмөнкүдөй диаграммасы сунушталат: 

 

Сүрөт 3.1 –Жигиттердин сапаттарын аныктоо боюнча 

Венндин диаграммасы 

Төртүнчү ыкма – болор жигит менен болбос жигиттин ондон белгилерин 

табуу. 

Таблица 3.2 – Жигиттердин сапаттарынын белгилери 

Болор жигиттин белгилери:

  

Болбос жигиттин белгилери: 

1. 

2. 

1. 

2. 

 

Бешинчи ыкма – жигиттин сапаттарын ачып берүү үчүн акын колдонгон 

көркөм сөз каражаттарын табуу. 

Алтынчы ыкма – тексттеги диалектилик сөздөрдүн маанисин түшүндүрүү. 

Жетинчи ыкма – «Мен билген болор жигит» деген темада эссе жазуу.  

Сегизинчи ыкма – ырдын мааниси боюнча «Адеп сабагы» менен 

байланыштырып адептик темада аңгеме жүргүзүү. 

Тогузунчу ыкма – акын жашаган мезгилдеги адептик түшүнүктөр, эреже-

нормалар менен азыркы адептик эрежелерди, жүрүм-турум нормаларын 

салыштыруу. 

Болбос жигит 

 
Болор 

жигит 
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Онунчу ыкма – ырлардын үзүндүлөрүн жаттоо. 

Санат-насыят ырлары жаттоого жеңил жана аны айтып жүрүүгө 

ылайыктуу, андыктан жаттоо методу кеңири колдонулат. Айрым саптардын 

негизинде талашып-тартышууну  (диспут) жүргүзүү да майнаптуу.  

Дагы бир окутуу технологиялары үйрөнүлүп жаткан чыгарманы окуучу 

менен мугалим диалогу аркылуу өздөштүрүү. 

5-класста Б.Алыкуловдун «Жакшы кыз» деген ырын диалог технологиясы 

менен окутуу процесси болжолдуу түрдө төмөнкүдөй схема менен жүрдү. 

 а) Төмөнкү сапта айтылган ыр саптарын улай айткыла: 

«Сайраган жайкы булбул» 

Окуучунун жообу: «Гүлдүн көркү» 

в) Бул ыр сабындагы маанини улаган ыр сабын тапкыла: 

«Жакшы кыз» 

Окуучунун жообу: «Жайкы таңдай» 

«Чолпондой көзүн кара» 

Окуучунун жообу: «Таңда күйгөн» 

«Жакшы кыз» 

Окуучунун жообу: «Ата-эненин ырыскысы» ж.б. 

г) Б.Алыкуловдун «Болор жигит» деген ырында болбос жигитти кандай 

түшүндүргөн? 

Окуучунун жообу: 

«Киши болбос жигиттин 

Киши менен иши жок» 

«Сөздө калар жигиттин  

Күндө бүтпөйт урушу, 

Конок келсе жазылбайт, 

Маңдайында тырышы» [Артыкбаев, 63, 331-332] ж.б. 

Ошентип, балдарга арналган ырлардын катарына киргизилип жүргөн 

элдик акындардын, төкмөлөрдүн санат-насыят ырларын окутууда мугалимдер 

чыгармачылык ишмердүүлүгүн эң биринчи кезекте адептүү, чынчыл адамды 
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тарбиялоого багыттайт. 

Кыргыз балдар адабиятынын баштоочусу катары эсептелип жүргөн 

Тоголок Молдонун чыгармаларын окутуу жогорудагы акындардын 

чыгармаларын окутууга караганда бир топ өзгөчөлүккө ээ, алардын эң 

негизгиси Токтогул, Барпы, Жеңижок төкмө акындар болуп, ырларын оозеки 

айтып, ооздон оозго оозеки тараган болсо,Тоголок Молдо жазгыч акын болгон, 

анын чыгармалары акын кандай чыгарган (жазган) болсо, ошол бойдон элге 

жеткен. Экинчиден, Тоголок Молдо фольклордук чыгармаларды жыйнап, 

аларды кайра иштеп чыккан. Үчүнчүдөн, ал казак, татар адабияты жана чыгыш 

адабияты менен тааныш болуп, башка элдердин тажрыйбасын өздөштүрө 

билген. Төртүнчүдөн, Тоголок Молдо ар түрдүү жанрда жана тематикада 

чыгармаларды балдар үчүн деп атайын жазып чыккан.  

Анын чыгармачылыгын окутар алдында өзгөчө 5,6-класстарда акын 

тууралуу маалымат бере кетүү зарыл. Анын болжолдуу тексти төмөнкүдөй 

болушу керек: «1860-жылы Нарын облусуна караган Ак-Талаа 

районундагыКуртка деген айылда туулган. Атасы Абдырахман бала 14 жашка 

келгенде каза болуп, аталаш агасы Музоокенин кароосунда жетилет. Музооке 

ырчы болгон. Токтогул Музоокени «Музооке булбул» деп баалаган. Энеси 

Коңур жана алты жетим, адегенде, Жумгалда, анан, Токмоктун жанындагы 

Жаңы-Чек айылында жашашат. Айтылуу Тыныбектин алардын айылына келип 

«Манас» айтышы Байымбетти кызыктырып, муну Тыныбек да сезип, баланы 

кошо ала кетет жана кийин «Тоголок Молдо» деген ылакап ат ыйгарат.  

Эл-жер таанып, он сегиз жашында акын аталат. Тыныбектен «Манасты» 

үйрөнөт. Кат сабаты ачылып, уккан-билгендерин жазып жүрөт, аларды 1916-

жылкы Үркүндө жоготуп жиберет. Токмок анын жашоосуна жаңы багыт ачты. 

Акын татарча, казакча китептерди окуйт, алардын «Боз жигит», «Кыз Жибек», 

«Жусуп менен Зулайка» ж.б. чыгармаларын жатка айтат, чыгыш классикалык 

адабиятынын өкүлдөрү Фирдоуси, Низами, Навои, Хафиз, Руми, Абай ж.б. 

акындардын чыгармалары менен тааныш болгон, казак, татар тилдерине 

которулган А.С.Пушкин, И.А.Крылов, Л.Н.Толстой ж.б. орус жазуучуларынын 

http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83&action=edit&redlink=1
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чыгармаларын окуган, «Юлдуз», «Нур», «Вакыт», «Таржиман», «Таракки», 

«Айкап» ж.б. татар, өзбек, казак тилиндеги гезит-журналдар менен кабардар 

болгон.  

1887-жылы туулган жерине кайтып барып, агартуучулук милдет аткарат, 

балдар үчүн ырларды жазат («Каак-каак, каргалар», «Үркөр, үркөр топ 

жылдыз», «Жүгүрүп, жүгүрүп мен таптым», «Турумтай» «Чынчыл бала», 

«Торпогум» ж.б.), элдик чыгармаларды кайра иштеп чыгат («Каркыра менен 

түлкү», «Жер жана анын балдары», «Талым кыз менен Көбөктүн айтышы», 

«Үркөрдүн кызы Үлпүлдөк сулуу», «Абышка-кемпирдин көмөчү» ж.б.) жана 

аларды практикада колдонот. Элдик армандарды («Кыз Кенжекенин арманы», 

«Чалга берген кыздын арманы» ж.б.) кайра иштеп чыгат.  

1925-жылы Москвадагы СССР Калктарынын Борбор басма мекемесинен 

«Насыят» поэмасы өзүнчө китеп болуп чыгат. 1936-жылдан баштап  

«Манастын» өз вариантын өзү кагазга түшүргөн, 31 манасчыга ыр менен 

сыпаттама берген. «Шырдакбек», «Жаңыл Мырза», «Мендирман» сыяктуу 

дастандарды жазып, азыркы Кыргыз Улуттук илимдер академиясына 

тапшырган.  

Кыргыз тарыхы, санжырасы боюнча көптөгөн материалдарды топтогон, 

1937-1941-жылдарда «Манас» үчилтигинен 98 703 сап жазып тапшырган (анын 

«Семетей» бөлүмү 44 873 сап). Ал жазма адабияттын өкүлү, кыргыз 

фольклорун жазма адабиятка өткөрүүдө эбегейсиз эмгек сиңирген. «Каркыра 

менен Түлкү», «Бөрү менен Түлкү», «Бөдөнөнүн Түлкүнү алдаганы», «Эшек 

менен Булбул», «Иттин доолдай тиктирем дегени», «Уй менен Музоосу», 

«Кожонун аңгемеси», «Төөнүн арызы» деген тамсилдери анын кыргыз тамсил 

(«басня» маанисиндеги) жанрынын баштоочусу экендигин көрсөтсө, адам 

мүнөздөрү «Телибай тентек», «Кемчонтой», «Жанбакты» деген поэмаларында 

кылдат ачылат. «Куштардын аңгемеси», «Ала-Тоо», «Куба Кой менен ээсинин 

айтышканы» деген поэмаларын жазган. Тоголок Молдонун кошоктору 

(«Дыйкандын аялынын кошогу», «Устанын аялынын кошогу», «Калмергендин 

аялынын кошогу», «Гүлойрон»), армандары («Кыз Мактымдын арманы», 
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«Чалга берген кыздын арманы», «Жаш балага берген кыздын арманы», 

«Насыяга кеткен кыздын арманы», «Кыз Кенжекенин арманы», «Кубаттын уулу 

Кулмырза», «Качкан кыз»), сүйүү, ашыглык ырлары («Толгонай», «Жигиттин 

кызга ырдаганы», «Жигиттин келинге ырдаганы», «Кыздын ыры», «Ашыктык 

жөнүндө арман жаш» ж.б.), санат-насыят ырлары накта кыргыздардын элдик 

оозеки чыгармачылыгына таянып жазылса, фольклордун булагынан суу ичип 

канса, атүгүл айрымдары таза бойдон элдик вариантта турса, тамсил 

жанрындагы чыгармалары жарым фольклор, жарымы Батыш-Чыгыш дүйнөлүк 

адабиятынан оозанып тургандыгы Тоголок Молдонун улуттук адабияттагы 

уникалдуулугун кашкайта көрсөтүүчү кайталангыс факт.  

Тоголок Молдо – оозеки адабият менен жазма адабияттын, Чыгыш 

адабияты менен Батыш адабиятынын тогошуусунда турган, алардын ар бирине 

көпүрөлүк милдет аткарган, шыбагасына ошондой тагдыр туш келген акын. Ал 

– 190 басма табак көлөмүндөгү өз чыгармаларын жана «Манас» эпосу баш 

болгон элдик адабияттын мурастарын УИАнын Кол жазмалар коруна 

тапшырган уникалдуу талант. Акын улама сөздөрдү куюлуштуруп айткан, 

кыргыздын тарыхын, санжырасын айткан жана жазган, ошол эле кезде 

балдардын адабий, тарыхый билим алуусу үчүн жаналакетке түшүп, 

жазгандарын жарыялаган агартуучу болгон. Акын-агартуучу 1942-жылы 

Куртка айылында каза табат. Азыр Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзу 

балдар адабияты багытында Тоголок Молдо атындагы сыйлыктарын тапшырып 

турат» [Муратов, 280, 212-213]. 

Тоголок Молдонун «Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы» деген ыр 

формасындагы тамсили 3-класстар үчүн «Адабий окуу» китебине киргизилсе, 

«Телибай тентек»деген ыры 4-класстын окуу китебинин «Кыргыз акын-

жазуучулары – балдарга» аттуу бөлүмүндө сунушталган. Ушул эле чыгарма 5-

класста, ал эми «Алкы жаман карышкыр», «Арстандын күчүгүн асыраган 

Мышык»,«Иттин доолдай тиктирем дегени» тамсилдери 6-класста окутулат.  

Мына ушулардын ичинен «Телибай тентек» чыгармасын 5-класста окутуу 

боюнча С.Батаканова өз методикасын иштеп чыккан [Батаканова, 97, 154-155], 
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төмөндө анын жүрүшүн сунуш кылабыз.  

Колдонулган ыкма: Акыл-эс чабуулу. 

Сабактын жабдылышы: флипчарт, маркер, түстүү калемдер, ватман. 

Сабактын максаты: Окуучулар бири-бири менен ой бөлүшүү аркылуу 

Телибай Тентектин кылык-жоругунун келип чыгыш себебин, ага ким күнөөлүү 

экендигин талдап, анализдешет. Мамилелешип иштеп, адеп-ахлактык 

көндүмдөргө ээ болушат. 

Сабактын жүрүшү:  

1. Эмне үчүн чыгарма «Телибай Тентек» деп аталган? Телибай кандай 

тентектик кылды» деген суроолорго жоопторду мугалим доскага тандабастан 

жазат. 

 Акыл-эс чабуулу методунда мугалим төмөнкү эрежелерди сактоосу 

 зарыл. 

1. Бардык ой баалуу, жоопторду тандабастан доскага жазуу. 

2. Оң, терс жактарын комментарийлеп оңдобоо, баалабоо. 

3. Өз оюн тартынбастан айтуу. 

4.Башка бирөөнүн идеясын колдонуп, кошумчалап, тереңдетип 

 айтуу. 

5. Акыл-эс чабуулу бардык жооптор бүткөндө токтотулат. 

 Окуучулардын болжолдуу жообу: 

- Ээнбаштык кылды. 

- Ата-энесин укпайт. 

- Улууларды сыйлабайт. 

- Инисин (карындашын) уруп койду ж.б. 

Чыгарма окуучулар тарабынан кезек-кезеги менен окулат. 

Окуучулар беш топко бөлүнүшөт. Ресурстарды алышат. Ар бир топко 

ватман, маркер, түстүү калемдер  берилет. 

Энеси Телибайды эжесиникине эмнеге жиберди? 
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Телибай атасынын өлгөнүн кантип угузду? 

Ал ымыркайды кантип уктатты? 

 

«Кудайдын ити күлүкпү, менин коюм күлүкпү» деп, атасынын кара 

ашына союла турган койду Телибай карышкыр менен жарыштырып, кызыкка 

батат. Мунусу эрдикпи? 

 

«Кудайдын казаны куру кайнап туруптур» дейт Телибай кудукка боору 

ооруп, анын эжесиникинен алып келе жаткан унду кудукка салып, чалгыч 

менен чалып, аз болду деп армандуу болуп калат.  

Бул эмнеси? 

 

«Көп камышка барыптыр... Кудайымдын келини кур жүгүнүп туруптур» - 

деп, атасын ороор кепинди майдалап айрыйт да, жетишинче ар бир камышка 

жоолук (бүткүнчүк) кылып салып чыгат. Телибайдын ушул ишине 

ыраазысыңбы? 

 

Телибайдын эки агасы кандай бүтүм чыгарды? «Ыркырайсың ыркыра, 

шыркырайсың шыркыра» – деп, кызарта ысытылган казандай ташты алтын 

деп ойлогон тентек кучактап басып жыгылат. 

Бул эрдикпи? 

Карточкалардагы тапшырмаларга өзүлөрүнүн көз карашын, идеяларын, 

фактыларын (чыгармадагы ыр саптарынан) чыгармачылык менен кошумчалап 

(карикатура, сүрөт тартуу), ватмандарга чагылдырышат. 

2. Ар бир топтон 1 ден окуучу топтун пикирин жалпы класска 

презентациялайт. 

3. Жалпы класс кошумчалап, ой бөлүшөт. 

Потенциалы: Адамдын турмушундагы кездешүүчү терс сапаттарга каршы 

турууга багыт алышат. 

Талкуулоо үчүн суроолор: 
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Телибайдын мындай кылык-жоругуна ким күнөөлүү? Эмне үчүн? 

Телибай Тентектин ыйман-ызааты, ар-намысы канчалык? 

Үй тапшырмасы: Маалыматы, тажрыйбасы жоктуктан кетирген каталары, 

кемчилдиктери жөнүндө өздөрүнүн башынан өткөн окуясын кыскача жазып 

келип, аны классы менен талкуулоо. 

Жогорудагы С.Батаканова сунуш кылган сабактын иштелмесин биз он 

алты класста сынактан өткөрдүк, натыйжада «Телибай Тентектин» идеясы, 

андагы айтылган ойдун бүгүнкү күн, азыркы замандын адамдары менен 

байланышы окуучулар үчүн таасын ачылып берилди.  

Байымбет Абдырахмановдун (Тоголок Молдонун) «Иттин доолдай 

тиктирем деген» тамсилин окутууда интерактивдүү методдун айрым ыкмасы 

болгон ролдук оюн жана имитация аркылуу жүргүзүлгөн сабактын үлгүсүн  

Тоголок Молдонун балдар ырларын окутууда анын чыгармаларындагы 

элдик идеяларды, адам мүнөздөрүндөгү терс сапаттарды сынчыл позицияда 

көрсөткөнүн ачып берүүбүз керек, андагы этномаданий лексиканы, 

этнопедагогикалык ойлорду ачып көрсөтүүдө да азыркы сабактын 

эффективдүүлүгү үчүн зарыл болгон каражаттар катары эсептелет. 

Алыкул Осмонов – Кыргыз поэзиясынын Чолпон жылдызы аталган. Бар 

болгону 35 жыл жашаган таланттуу акын балдар поэзиясында да өз ордун 

ээлеген. Анын балдар ырларынан С.Рысбаевдин «Алиппесине» «Түлкү менен 

каздар» жана «Китептин душманы» деген эки ыры кирсе, Б.Кубаталиева ж.б. 

авторлордун «Алиппесине» «Китепти сүй» деген ыры киргизилген. 2-класска 

«Көпкөк көпөлөк», «Балдар жана турналар», 3-класска «Китептин душманы» 

деген ырлары берилген, 4-класска ырлары сунушталбаган, 5-класска «Кыргыз 

тоолору» деген ырын окутуу милдеттендирилген.  

Акындын көзү тирүүсүндө 1947-жылы «Балдар үчүн» деген поэтикалык 

жыйнагы чыккан [Осмонов, 302]. XX кылымдын 60-жылдарынан тартып анын 

чыгармачылыгына кызыгуу өтө күч алып, 1965-жылы «Балдар жана турналар» 

[Осмонов, 303], 1973-жылы «Түлкү жана каздар» [Осмонов, 304], 1974-жылы 

«Пионер ыры» [Осмонов, 305], 1980-жылы «Балдар жана турналар» [Осмонов, 
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306], 1988-жылы «Балдар ыры» [Осмонов, 307], 2000-жылы «Балдарга» 

[Осмонов, 308] деген жыйнактары чыккан. 

А.Осмонов бала чагынан жетим өсүп, балдар үйлөрүндө тарбияланып, 

анын балдар ырларында да өзүнчө бир өксүгөн балалык кыялдуу дүйнө, ата-

энеге болгон сагыныч байкалып турат. Акындын ырларында балдарга түздөн-

түз мораль айтуу, аларды оң жолго чакыруу идеясы биринчи орунга чыгат, 

мисалы: 

Кара чыйырчык көрсөңөр, 

Урбагыла таш менен. 

Жыгачтан уя салгыла, 

Ала шалбырт жаз менен. 

Кара чыйырчык көрсөңөр, 

Атпагыла жаа менен, 

Тал башына кооздоп, 

Үй салгыла кепкенен [bizdin, 454] 

(А.Осмонов «Кара чыйырчык»[bizdin, 454]), - деп, балдарды канаттууларга 

кандай мамиле кылууну үйрөтөт. Акын жашаган мезгилде кара чыйырчыктарга 

жыгачтан уя салуу аябай кызуу кампанияга айланган, пионерлер атайын 

уяларды жасап, теректерге, талдарга, дагы башка дарактарга илишкен, алардын 

ичине жем чачып, суу куюп, ар бир бала бирден уяны «шефке» алган. 

Натыйжада кыргыз жеринде канаттуулар көбөйгөн. Азыр андай камкордук 

болбой, канаттуулар, анын ичинде кара чыйырчыктар азайып кетти. 

Жогорудагы ыр патетикалык чакырык формасында болгону менен балдардын 

жаттап алуусуна, эске тутуусуна жеңил болгон. Ал ырдан учурдагы мектеп 

окуучулары да этикалык, экологиялык тарбия алат.  

Акындын дагы бир ийгилиги – жаныбарлар менен балдарды 

ассоциациялоо, мисалы, ийнеликке карата «Ийнелик, ийнелик, иш кылуудан 

ийменип, кыш болгондо карды ачып, жатып калат ийменип» («Ийнелик») деп, 

жай бою чардап жүрүп, кыш келгенде жатып калган ийнеликтин образы менен 

кыш камын ойлобогон, жалкоо, жатып ичер адамдын образын берет. 
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Кумурсканы болсо «Кумурска, кумурска, кыйын экен жумушка, талыкпаган 

мээнеткеч, татынакай турмушта» («Кумурска») деп иштемчил, мээнеткеч 

адамга салыштырат. Чынында эле балдар байкап көрсө, кумурска качан 

болбосун, өзүнөн чоң жүк көтөрүп иштеп жүргөн болот.  

«Бөк, бөк, бөдөнөм», «Кулой, кулой, торпогум», «Тору тай», «Тай күлүк» 

ж.б. ырларында акын жан-жаныбарлардын жашоосун кылдат байкаган 

натуралист экендигин көрсөтөт.  

Балдардын кылык-жоруктарын, мүнөздөрүн ачып берүү жагынан да 

А.Осмонов чебер акын экендигин далилдейт. «Калпычы Канымгүл» деген ырда 

мындай диалог берилет:  

- Кечээ неге келбедиң? 

- Бутум ооюп… 

- Бейшембидечи? 

- Муйдум ооюп… 

- Бешиндечи? 

- Мысыгым ооюп… 

- Онундачы? 

- Күчүгүм ооюп… 

- Үчүндөчү? 

- Бассым ооюп… 

 Айткыла, балдар, Канымгүлгө 

 Жакшы окусун, 

 Калп ооруп, 

 Калп айтканын коюп [bizdin, 454]. 

Ыр-диалогдон көрүнүп тургандай, жетиге чыккан, мектепке жаңы эле 

кирген, «р» тыбышын айта албай «й» деген кыз ушундай калпычылык 

касиеттери менен көрүнөт. Акырында акын окурман балдарына карата мораль 

айтып Канымгүлдү оң жолго баштоого жана ошол процессте өздөрүн да оң 

жолго түшүүгө чакырык таштайт. 
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А.Осмоновдун балдар ырларын окутуу процессинде акындын 

жогорудагыдай өзгөчөлүктөрүнө өзгөчө маани берүү керек. С.Рысбаев мындай 

деп жазат: «Акыйкат үчүн бир баса айта кетер нерсе – акын Алыкул улуттук 

жазма балдар адабиятыбызда майда жанр болуп эсептелинген дидактикалык 

жанрдан «Бат айтма», т.а. жаңылтмач ырларын алгач ирет жазып бергенин 

эсибизге алсак болот. Элдик бат айтмаларды айтпаганда, кыргыз балдарынын 

эне тилинде бат, көрктүү сүйлөөсүнө кам көргөн мындай бат айтма жанры 

Алыкулга чейин биздин жазма балдар адабиятыбызда анчейин көзгө учурабайт. 

Эмесе, ушул бат айтмаларынан бир-эки мисал келтирели: 

«Көпкөк, 

Көгүчкөн, 

Көгүлтүр 

Көккө 

Көмүлгөн. 

Көрдүңбү. 

Көйкөлүп, 

Көрүнгөн 

Көк түстүү 

Көлдү өөп 

Көбүргөн». 

Көрдүңүзбү, бат айтмадагы негизги өзгөчөлүк: бирдей тыбыштардын 

кайта-кайта кайталанышы, ички уйкаштыктар, тыбыштардын «мелодиясы», 

муундардын ритмикасы, бирдей рифмалар, бир көрүнүштү азгантай жана 

уйкаш сөздөр менен логикалык жактан үзбөй ырааттуу айтып берүү, 

элестүүлүк… Ушунун баары – жыйнаса, көп болсо, эки узун сап ыр болор, 

бирок чоң бир керемет сүрөттүн кеңири полотносун тартып бергендей мааниси 

бар экендиги менен баалуу. А аны жаңылбай тез-тез айтып, баланын тилин бат 

айтууга үйрөтүп, ага жатыктырып, эне тилинде так жана таза сүйлөп машыкса 

экен деп, көрктүү сүйлөөгө, ырды көркөм айтууга, чебер сөздүү болууга үндөп 

отурган акындын ой-тилеги андан бетер баалуу.Албетте, мындай бат айтма 
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ырларга, чындыгында эле, биздин акындарыбыз бүгүн деле анчейин маани 

бербегендей» [Рысбаев С., 353, 50-51]. 

А.Осмоновдун балдар ырлары негизинен лирикалык чыгармалар болуп 

эсептелет, ал эми лирикада сюжет болбойт, андыктан андай тексттерди 

талдоонун бир топ өзгөчөлүктөрү бар. 

Алар ырды чыгармачылык менен көрктүү, үн кубултуп окуу, мында 

окуучулар чыгарманын эмоционалдык-экспрессивдик кудуретин, тембрин, 

ыргагын үйрөнөт. 

Экинчиден ырды чыгармачылык менен окуу методу ишке ашат. Ал кириш 

сөздөн башталат. Ар кандай эле балдар ырларын окуу алдынан мугалим анын 

автору тууралуу кыска маалымат берет, акындын сүрөтүн, же бир нече 

сүрөттөрүн заманбап маалыматтык технологиялардын жардамы менен 

көрсөтөт. Бул болсо окуучулардын алдына окула турган ырга кызыгууларын 

арттырат.  

Аңгемелешүү методунда ырдагы негизги ой, автордун алдыга койгон 

максаты мугалим менен окуучулардын баарлашуусунда талкууга алынат. Муну 

менен окуучулар ички ойлорун башкалардын ой пикири менен салыштыруу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 

Чыгарманы өзгөртүп сүйлөө методу. Мында окуучулар тексттин жактарын 

алмаштырып айтып берет, же өздөрү ырдагы каармандар менен орун алмашып 

көрөт.  

Окуучуларды ойлондуруучу тапшырмалар берүү этабында жекече же 

жалпы класска проблемалык суроолор коюлат, алардын креактивдүү 

жөндөмдүүлүгү, текстке болгон реакциясы билинет.  

Кыргыз адабияты программасынан көптөн бери түшпөй келе жаткан 

ырлардын бири – А.Осмоновдун «Кыргыз тоолору» деген ыры. Бул чыгарма 

кыргыз жеринин табиятын эң чебер салыштыруулар менен ачып бергендиги 

менен баалуу.  

Тоого тоолор курамалап курашып, 

Узун тартып уламалап улашып, 
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Алда кайдан кебез тартып келаткан, 

Кербенчинин төөлөрүндөй чубашып. 

 

Кара зоолор ар кай жерде каркайып, 

Катмарлашып калың тартып заңкайып. 

Алмаз сындуу көккө тийген миздери, 

Арстандын азуусундай арсайып. 

 

Мөңгү кетпей чокулары жалтырап, 

Тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, 

Ар жагынан бер жагына куш эмес, 

Араң гана бороон өтөт калтырап [bizdin, 454], –деген саптардагы 

поэтикалык речтин күчүн, салыштыруулардын орундуулугун окуучуларга 

жеткирүү үчүн мугалимге коюлган талаптар: поэтикалык речь, лирикалык 

чыгарма, троп жана анын түрлөрү тууралуу билимдерге ээ болуу; ырларды 

көркөм окуй алуу; ырлар менен фото сүрөттөрдү, музыканы коштотуу ж.б.  

Токтогул районундагы «Кызыл-Жазы» орто мектебинин мугалими 

Бекмурза Батыркуловдун А.Осмоновдун «Кыргыз тоолору» деген ырын окутуу 

боюнча тажрыйбасын карап көрөлү.  

1. «Тоого тоолор уламалап улашып», «кара зоолор ар кай жерде каркайып, 

катмарлашып калың тартып заңкайып», «мөңгү кетпей чокулары жалтырап, 

араң гана бороон өтөт калтырап» [bizdin, 454] деген саптардын маанилери 

чечмеленет. 

2. 10-12 мүнөткө созулган кириш сабакта акын Алыкул Осмоновдун өмүр 

баяны тууралуу маалымат берилет. 

3. Акындын сүрөтү доскага илинип коюлат. 

4.  5 куплет ыры экиге бөлүнүп, эки башка ат коюлуп, эки башка окуучу 

көркөм окуп берет. 

5. Окуучулар «Кыргыз тоолорунун» алгачкы үч куплетине «Тоолор 

турпаты», акыркы эки куплетине «Тоолордогу кубулуш» деген ат берет.  
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6. Мугалим кол жаңсоолор менен тоолорду көрсөтүп ырды таасирдүү 

кылып көркөм окуйт. 

А.Муратовдун пикири боюнча: «Кыргыз тоолору» деген ырдын текстин 

интерпретациялоодо Б.Батыркуловдун сабагында төмөнкүдөй нерселерге 

өзгөчө көңүл бурулду. 

1. Кыргыз тоолоруна эмне үчүн таң биринчи атат, күн биринчи тиет, 

мунарык эң кийин кетет, жаз да, кыш да биринчи келет, мына ушул сырдын 

себеби эмнеде экендиги. 

2. Акындын поэтикалык табылгалары. М.: «алмаз сындуу көккө тийген 

миздери арстандын азуусундай арсайып», «тоңгон муздар шөкүлөдөй 

жаркырап», «кербенчинин төөлөрүндөй чубашып» деген сыяктуу 

салыштыруулардын эмоционалдык-экспрессивдик таасири. 

3. Окуучулар тексттин даяр сөздөрүн, сөз курулмаларын пайдаланып 

өзүнүн айлана-чөйрөсү, б.а. Кетмен-Төбөнүн тоолору жөнүндө сүйлөп бериши. 

4. Түшүнүксүз сөздөрдүн лексикалык маанилерин чечмелеши, башка сөз 

курулмаларын, синонимдерди табышы. 

Мугалим текстти талдоодо, суроо-жооп аркылуу бышыктоодо жалпы эле 

айлана-чөйрө жөнүндө түшүнүктөрүн, география предметинен алган 

билимдерин тереңдетет. 

1. Кандай тоо кыркаларын билесиңер? 

2. Өзүңөр айлана-чөйрөңөрдө курчап турган тоо кыркаларын атагыла? 

3. Тоолор эмнелерден түзүлгөн? 

4. Тоолордун кандай пайдасы бар? 

5. «Тоо», «зоо», «аска», «капчыгай», «дөңсөө», «адыр», «жайлоо» деген 

сөздөрдүн лексикалык маанисин тапкыла, жакындыгын-алыстыгын 

белгилегиле? 

6. Дайыма кар кетпеген кандай тоолор бар? 

Сабакта жогорудагыдай суроолор коюлду. Албетте, V класстын 

окуучулары айланасындагы адырларды, чокуларды, өрөөндөрдү, сууларды гана 

атай алышары белгилүү. Акын ырдаган тоолор, бул көрүнгөн адырлар, чокулар 
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гана эмес, Теңир-Тоо, Памир, Алай, Суусамыр, Кордильер, Гималай, Карпат 

ж.б. түгөнбөгөн тоо кыркалары бар экендиги жөнүндө кабар берилет. Тоолор 

түрдүү тектерден турат. Тоолор – суу башаты, суу – өмүр азыгы. Күркүрөгөн 

ГЭСке бай Нарын тоодон башталат. Тоолор – кен байлыктын казынасы. Тоолор 

– малдын кени, жаратылыштын башаты. «Бул жакты карайм – тоо турат, ал 

жакты карайм – тоо турат» деген кыргыздар бизбиз. Башынан кары кетпеген, 

кол сунсаң жетчүдөй болгон тээтигил тоолор ошол  – Ала-Тоо. Азыр – кыш. 

Акын айткандай, кыш биринчи тоолордон башталганын көрүп турабыз. Бул – 

чындык. Акын дал ошол чындыктын сүрөтүн тарткан. 

Окуучулардын жоопторуна ушундай ойлор айтылды. Алар тоо дүйнөсүнө 

саякат жасады» [Муратов, 281, 262-264]. 

Ошентип, А.Осмоновдун мектеп окуу программасына киргизилген ырлары 

окуучуларга табият таанууга жардам бергендиги, балдардын кулк-мүнөзүн, 

кыял-жоругун ачып бергендиги жана көркөмдүк-эстетикалык деңгээлинин 

жогорулугу менен айырмаланат. 

Турар Кожомбердиев – окуу китептерине жана хрестоматияларга кеңири 

киргизилип жүргөн акындардын бири. Анын «Алиппе» китептерине «Чиркей 

менен төө», «Ким кандай дейт?», «Кумурска көргөн төө», «Таранчы», 

«Көлчүктөгү ай» (С.Рысбаевдин китеби), «Сак күчүк» (Б.Кубаталиева ж.б. 

авторлордун китеби) деген бөбөктөргө ылайыкталган өтө чакан ырлары 

киргизилген. 2-класска «Чычкандар» деген ыры кошулган. Көрүнүп тургандай, 

акындын ырлары мектепке жаңы эле барган балдарга ылайык келет.  

Т.Кожомбердиев 1941-жылдын 22-июнунда Сары-Өзөн Чүйдүн Жайыл 

районундагы Суусамыр жайлоосуна өтө бериштеги Кара-Балта суусунун 

боюндагы Сары-Булак деген айылда туулган.  

А.Токомбаев акындын «От өчпөгөн коломто» аттуу китебине жазган баш 

сөзүндө ал кездеги жаш акындын чыгармачылыгын төмөнкүдөй мүнөздөйт: 

«Анын адабий тарбиясы, билими жашынан тартып камсыз болду. Турмушка 

көз карашы, патриотизм, гуманизм эс тарткандан баштап анын каны менен 

бирге жүрүп, жүрөгү менен кошо согуп келатканын чыгармасынан байкоого 
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болот. Акындын чыгармачылык тамыр согушундагы негизги ритми – 

алпатриотизм, гуманизм, өнүп-өскөн кооз жерин, Ата журтун сүйүү, биз бул 

көрүнүштөрдү акындардын баарысынан талап кылабыз» [Токомбаев А., 409, 

305]. А.Токомбаев андан ары: «Турар– лирик, анын курагы дагы лиризмдин 

кырдаалында турат, ал лирикалык ойчул, тапкычтыгы менен кыйла бийиктикте 

изденүүдө баратат» [Токомбаев А., 409, 305] деген пикирин айтат.  

Т.Кожомбердиевдин лирикасындагы башкы белгилер – лиризми, 

поэтикалуулук. Ал эми балдар акыны катары анын ийгилиги – бул темада 

талыкпастан көп жыл иштегендеги. А.Токомбаев анын чыгармачылык 

бөтөнчөлүгү тууралуу мындай оюн айтат: «…Акын-жазуучулардын негизги 

артыкчылыгы Ата журтка, өзүн тарбиялаган коомго жан дили менен милдеттүү 

берилгендигинде. Андайлардын асыл эмгектери өзүнөн өзү элдик талапка жооп 

бере алат. Акындардын ала турган бай казыналарынын кени – эл, турмуш, 

жаратылыш. Ал байлыкты кандай пайдаланып жатканын баалаган эң эле улуу 

сынчы – элдинөзү, ошондуктан таланттуу жаш акындын бул жыйнагын 

элибиздин калыс өкүмүнө жылуу сезим менен тартуулап, сунуш кылабыз» 

[Токомбаев А., 409, 305]. 

Анын 20 жашында жарык көргөн «Көлчүктөгү ай» аттуу китеби (1961) 

азыркы күнгө чейин улуттук балдар адабиятынын бийиктиктеринин бирин 

ээлеп келет, бул жыйнагы өз кезегинде Ленин комсомолу сыйлыгына татыктуу 

болгон. Акын балдардын кыял-оюн, жүрүм-турумун кызыктуу берет, ырдагы 

колдонгон сөз каражаттары да жугумдуу.  

Чоң курсак Беке, 

Узун бут Кеке, 

Жана да Меке, 

Үчөөнүн мингени 

Мүйүздүү теке. 

 

Мөңкүдү теке, 

Жыгылды Беке, 
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Жыгылды Кеке, 

Жыгылды Меке. 

 

Ыйлады Беке, 

Ыйлады Кеке, 

Ыйлады Меке, 

Баарын кылган 

Мүйүздүү теке («Беке, Меке, Кеке жана мүйүздүү теке») [Кожомбердиев, 

205, 59]. 

Ырдан көрүнүп тургандай, мыкты уйкаштык, балдардын турмушуна 

жакындык, анан жаттоого жеңилдик –акындын ийгилиги деп эсептөөгө болот. 

Келатыптыр жумушка 

Кыл муруттуу кумурска. 

 

Топчуну алып колума 

Тосуп койсом жолуна: 

Тыягынан карады, 

Быягынан карады. 

 

Аркы-терки бойлоду, 

Тоо экен деп ойлоду... («Кумурска көргөн тоо») [Кожомбердиев, 205, 56] 

Мындагы акындык ой – баланын фантазиясы, романтикасы менен 

жуурулушат да, кумурсканын күлкү келтирүүчү да, аяныч туудуруучу да 

образы көз алдыга келет. Акын мейли Күндү, Айды ырга салабы, күчүк, улак, 

таш бака, сугалак мышык, кумурска, ат, чычкан, теке, чөкө таан, төө, чиркей, 

коңуз, коёнек, балапан тууралуу жазабы – баары бала дүйнөсүнө жакын, бала 

менен бала болуп кетет. Ырлары юморлуу, сатиралуу, уйкаштары жөнөкөй, 

сөздөрү угумдуу. 

Адабият мугалимдери Т.Кожомбердиевдин ырларын талдоо процессинде 

акындын индивидуалдуу өзгөчөлүктөрүндөгү ушул белгилерди өзгөчө кармай 
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билиши керек. Анын «Чиркей менен төө» деген ыры мындай: 

Эки балбан тирешип, 

Эми кирди күрөшүп... 

Чиркей буттан чалганда 

Төө жыгылып калганда... 

Эл кыйкырды «мыкты» деп, 

Чиркей төөнү жыкты деп [Кожомбердиев, 205, 54]. 

Бул ырды окутууда анын тамаша, калп экенине көңүл буруу зарыл. 

Негизги нерсе – юмор аркылуу күлкү жаратуу. Автордун колдонгон уйкаштары 

(тирешип-күрөшүп, чалганда-калганда, мыкты-жыкты) да өтө жөнөкөй, толук 

уйкаш, балдардын кабыл алуусуна жакын.  

2-класста акындын «Чычкандар» деген ыры сунуш кылынат: 

Найза жасайт чычкандар 

Мышыктардын жүнүнөн. 

Жүрөктөрү жарылат 

Мыёлогон үнүнөн. 

Мышыктардын эрдигин 

Жолборсторго теңешет. 

Түн ичинде чогулуп 

Өздөрүнчө кеңешет: 

- Мышыктардай чарчабас 

Күлүк болуп алсакчы. 

Же алар менен илгертен 

Дос болушуп калсакчы. 

Мышыктардай бизде да 

Күчтөр арбын толсочу. 

Мышыктардай биздин да 

Тишибиз курч болсочу… 

Ар түн сайын ушинтип 

Өздөрүнчө кеңешет. 
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Мышыктардын айбатын 

Арстандарга теңешет [bizdin, 457]. 

Ушул тексттен кийин «айбатын» деген сөздү «сүрүн» деп түшүндүрүшүп, 

окуучуларга мындай суроолор коюлат: 

1. Чычкандар мышыктарды эмне үчүн жек көрүшөт? 

2. Мышыктын эрдигин эмне үчүн чычкандар жолборско теңешет? 

3. Байкуш чычкандардын абалын элестете алдыңарбы? 

4. Бул чыгармага төмөнкү макалдардын кайсынысы туура келет: «Көз – коркок, 

кол – баатыр»; «Коркконго кош көрүнөт» [Абдухамидова, 16, 48]. 

Мугалим бул чыгарманы окутуу процессинде ачып бере турган нерселер – 

чычкандардын алсыз абалы, адамдардын да ошого окшогон типтеринин 

болушу; чычкан – мышык – жолборс – арстан – төртөөнүн айырмалуу 

белгилери; кыял жана чындык; образдуулук. Акындын ырлары – лирикалык 

чыгармалар. «Лирика – эң бир субъективдүү жанр. Мында акын окурман менен 

өзүнүн ой-сезимин бөлүшөт, кандайдыр бир окуядан улам пайда болгон кайгы, 

кубанычын, таң калуу, ыраазы болуусун айтат. Бирок өзгөчө кызыгы бир 

адамга, акынга гана таандык ой-сезим эч бирибизди кайдыгер калтырбай, ар 

бирибизге тиешелүү болуп чыга келет», – деп жазат С.Момуналиев 

[Момуналиев, 272, 197].  

Андан ыры методист мындай лирикалык чыгармаларды салыштырып 

талдоо сабагы, стилистикалык эксперимент сабагы, комбинирлешкен сабак, 

интегратив типтеги сабак деген сабактар аркылуу окутуу натыйжалуу 

экендигин тастыктап көрсөтөт, Т.Кожомбердиевдин ырларын да ушундай 

сабактар менен өтүү максатка ылайык келет. 

Ошентип, Т.Кожомбердиевдин балдар ырларын окутуунун башкы 

ыкмалары: ырларды көркөм окуу; ролдоштуруп окуу; ырлардын негизинде 

сүрөт тартуу; ырларды жаттоо жана жаттаган текстти көркөм айтып берүү; 

чыгармадагы идеяны турмуш менен байланыштыруу ж.б.. 
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Үчүнчү бап боюнча корутунду 

 

Үчүнчү бап «Балдар ырларын окутуунун дидактикалык принциптери, 

методдору жана каражаттары» деп аталып, толук бойдон орто мектептин I-VII 

класстарынын окуу программасына сунуш кылынган, окуу китептеринде 

берилген балдар ырларын окутуунун ыкмаларын, каражаттарын жана жолдорун 

көрсөтүүгө арналган. «Балдар ырларын окутуунун дидактикалык 

принциптери» деп аталган 1-параграфта дидактикалык принциптердин 

мааниси тууралуу айтылып, методологиялык адабияттарга анализ берилет. 1-

класста А.Токомбаевдин «Паровоз» деген ырын үйрөнүү процессинде акыл-

эстүүлүк жана аң-сезимдүүлүк принциби кандайча ишке ашырылгандыгы 

көрсөтүлөт. Андан ары дидактиканын көрсөтмөлүүлүк принциби 2-класстын 

«Адабий окуу» китебиндеги Ж.Абдылдаевдин «Өзүң тап» деген ырында, 

системалуулук жана ырааттуулук принциби 2-класста Ж.Исабаеванын «Күн 

жана торгой» деген ырынын тексттин үйрөнүү мезгилинде кандай ишке 

ашырылгандыгы баяндалат. Бышыктык (бекемдик) принцибин ишке 

ашыруунун жолдорун көрсөтүү үчүн А.Үсөнбаевдин «Комуз» деген ырын 

мисалга алсак, жеткиликтүүлүк принцибинин жол-жоболорун аныктоо үчүн 

Т.Кожомбердиевдин «Коёнек» деп аталган чыгармасына кайрылдык. Илимий 

принцип үчүн Т.Кожомбердиевдин «Жамгыр жыты» деген ырын талдап 

көрсөтсөк, теориянын практика менен байланышы принцибине Б.Сарногоевдин 

«Эне тилин жакшы бил» деген ырын талдоого алдык, гумандуулук принцибине 

мисал кылып Т.Ражабалиевдин «Көпөлөк» деген ырын мисалга келтирдик. 

Тарыхка кайрылуу принцибине, улануучулук принцибине да аныктама берип, 

аларды сабакта ишке ашыруунун жолдорун көрсөттүк. Ырдан алынган 

мисалдар дидактикалык принциптер тууралуу теориялык аныктамалар менен 

айкалышта каралды.  

2-параграф «Мектепте балдар ырларын окутуунун методдору жана 

каражаттары» деп аталат. Бул бөлүмдө «метод», «каражат» түшүнүктөрүнүн 

педагогикадагы маанисин чечмелөө менен балдар ырларын окутуудагы 
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натыйжалуу методдорду жана каражаттарды сунуштадык. Балдар ырларын 

үйрөтүүдөгү жаттоо методуна кеңири анализ бердик, себеби бул метод азыркы 

мектептерден жылдан жылга сүрүлүп калууда. Методду ишке ашыруунун 

жолун 3-класстан Б.Асаналиевдин «Мурас», 4-класстан ошол эле автордун 

«Арстан менен күрөшкөндө» деген ырынын мисалында көрсөттүк. Андан ары 

текстти көркөм окуу, текстти комментарийлеп өздөштүрүү, чыгарманын 

маанисин ачып берүү, тексттин негизинде сүрөт тартуу жана жазуу 

жумуштарын жүргүзүү, текстти бөлүктөргө бөлүп план түзүү, аңгемелешүү 

сыяктуу салттуу методдор менен инновациялык технологиялар, интерактивдүү 

методика (дебат, «акыл чабуулу», оюн, викторина, тест, ромашка гүлү, Венндин 

диаграммасы, кластер түзүү ж.б.) д.у.с. окутуунун ыкмалары жана жолдору, 

каражаттары сунуш этилет. Балдар ырларын окутууда жогорудагыдай 

инновациялык технологияларды, алардын ичинде интерактивдүү сабактарды 

уюштуруу чоң мааниге ээ. Мындай чыгармаларды окутуу процессинде 

төмөнкүдөй ишмердүүлүктөр ишке ашырылат:  

 окуучулардын окурмандык маданияты калыптанат;  

 окуучулар адабий-теориялык компетенттүүлүккө ээ болот;  

 окуучулардын сөз байлыктары, кеп маданияты өсөт;  

 балдар ошол ырлардын тарбиялык функцияларынын таасирин көрөт.  

Ага жетишүүнүн технологиялары:  

 ырды жаттоо;  

 ырдын идеясын аныктоо;  

 ырдагы ойду бала өз турмушу, өз дүйнөсү менен байланыштыруу; 

 образдарды талдоо;  

 каармандарга баа берүү;  

 ырдын поэтикасын талдоо;  

 ырдын тилдик байлыктарын аңдоо;  

 ошол ырга окшош ырларды таап, окшоштуктарын ачып берүү;  
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 автордун ыры менен бирге эле анын өмүр баяны тууралуу маалыматтарды 

топтоо;  

 ырды кара сөзгө айландырып айтып берүү же ырдын негизинде дил баян, 

эссе жазуу;  

 ошол ырдын балдар адабиятына кире тургандыгын, балдар ыры катары 

спецификасын аныктоо ж.б.  

Методдору:  

 ырды окуу жана түшүнүү;  

 ырдагы сүйлөмдөрдү, сөз айкаштарын өзгөртүп түзүү;  

 ырдын мазмунун кара сөзгө айлантып айтып берүү ж.б.  

Бул процесстин модели төмөнкү сүрөттө көрсөтүлдү. 

 

Сүрөт 3.2 – Балдар ырларын талдоо процессинде аткарылуучу 

ишмердүүлүктөр 

Булардын ичинен негизги компетенттүүлүктөр: 
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Окурмандык маданиятты калыптоо компетенттүүлүгүндө: ырдын темасын, 

идеясын түшүнө билүү; көрктүү окуу; шар окуу; түшүнүп окуу; поэтикалык 

речтин өзгөчөлүгүнө ылайык интонациялар, мимикалар менен окуу ж.б. 

Адабий-теориялык компетенттүүлүктө: ырдын кара сөздөн айырмасы 

билүү; ырдагы уйкаштыктарды, ыргакты талдоо; каармандарга, лирикалык 

каарманга баа берүү; образдуулукту жана көркөм образды түшүнүү ж.б. 

Тарбиялык таасир алууда: оң идеалдардан үлгү алуу; эстетикалык табитин 

жогорулатуу; жаман адаттардан алыс болуу; ички эмоционалдык сезимдерин 

өстүрүү ж.б. 

Сөз өстүрүүдө: жаңы сөздөр менен таанышуу; синоним, антоном, 

омонимдер, фразиологиялык түрмөктөр менен иштөө; кеп маданиятын 

жогорулатуу. 

«Акындардын ырларын талдоо процессинде алардын чыгармачылык 

индивидуалдуулугун ачып берүүнүн ыкмалары жана жолдору» деп аталган 3-

параграфта 1-7-класстарда Т.Сатылгановдун, Б.Алыкуловдун, Нурмолдонун, 

Жеңижоктун санат-насыят, үлгү ырларын окутууда алардын чыгармаларынын 

дидактикалык мазмунун, түздөн-түз балдарды тарбиялоо үчүн акыл айткан 

идеяларын талдап көрсөтүү технологиялары ачылып берилүү менен, мындай 

чыгармаларды көркөм окуу, автор тууралуу маалыматтарды топтоо, Венндин 

диаграммасын толтуруу, акын колдонгон көркөм сөз каражаттарын табуу, 

тексттеги диалекттик сөздөрдүн маанисин түшүндүрүү, эссе жазуу, ырлардын 

үзүндүлөрүн жаттоо сыяктуу ыкмалар жана жолдор сунушталат, алардын 

жүрүшү баяндалат. Андан ары кыргыз балдар адабиятынын баштоочусу катары 

эсептелип жүргөн Тоголок Молдонун «Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы» деген ыр 

формасындагы тамсилин 3-класста, «Телибай тентек» деген ырын 4-класста, 

«Алкы жаман карышкыр», «Арстандын күчүгүн асыраган Мышык», «Иттин 

доолдай тиктирем дегени» тамсилдерин 6-класста окутуу ишмердүүлүгү 

каралат. Алыкул Осмоновдун «Түлкү менен каздар», «Китептин душманы», 

«Китепти сүй», «Көпкөк көпөлөк», «Балдар жана турналар», «Кыргыз тоолору» 

деген ырларын окутуу процессинде мектеп окуучуларына этикалык, 
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экологиялык тарбия берүү үчүн жаныбарлар менен балдарды ассоциациялоо, 

мисалы, ийнеликке карата «Ийнелик, ийнелик, иш кылуудан ийменип, кыш 

болгондо карды ачып, жатып калат ийменип» («Ийнелик») деп, жай бою чардап 

жүрүп, кыш келгенде жатып калган ийнеликтин образы менен кыш камын 

ойлобогон, жалкоо, жатып ичер адамдын образын берсе, кумурсканы болсо 

«Кумурска, кумурска, кыйын экен жумушка, талыкпаган мээнеткеч, татынакай 

турмушта» («Кумурска») деп иштемчил, мээнеткеч адамга салыштырат. «Бөк, 

бөк, бөдөнөм», «Кулой, кулой, торпогум», «Тору тай», «Тай күлүк» ж.б. 

ырларында акын жан-жаныбарлардын жашоосун кылдат байкаган натуралист 

экендигин көрсөткөндүгү, «Калпычы Канымгүл» деген ырда балдардын мүнөзү 

диалог аркылуу берилгендиги жана акындын ушундай өзгөчөлүктөрүн мектеп 

окуучуларына ачып берүүнүн зарылдыгы ушул бөлүмдө баяндалат. 

Ар бир лирикалык чыгармадан аны жазган автордун инсандык сапаттары, 

жеке «Мени» көрүнөт да алардын башкаларга окшобогон чыгармачылык 

индивидуалдуулугу көрүнөт. Мына ошол акындын башка акындардан 

өзгөчөлөнүп турган жеке почерки сабактарда кандай ачылышы керектиги 

тууралуу методикалык иштердин системасы ушул бөлүмдө чагылдырылат. 

Бул бапта Тоголок Молдонун, А.Осмоновдун, Т.Кожомбердиевдин балдар 

ырларын окутуу багытында методисттер С.Рысбаевдин, С.Батаканованын, 

С.Момуналиевдин, М.Абдыкадырованын эмгектери, Б.Батыркуловдун 

тажрыйбасы талдоого алынат. 
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ТӨРТҮНЧҮ БАП. ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕПТЕРДЕ 

БАЛДАР ЫРЛАРЫН ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 

ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ 

 

4.1  Балдар ырларын окутууда предметтин ички жана предметтер аралык 

сырткы байланыштарды интеграциялоо технологияларын өркүндөтүү 

 

Жогорудагы бапта Э.Мамбетакунов жана Т.Сияевдин «Педагогиканын 

негиздери» окуу китебинде көрсөткөн дидактикалык принциптерди балдар 

ырларын окутуу процессинде колдонуу тууралуу ойлорду көрсөтүп бердик. 

Алар көрсөткөн дидактикалык принциптерден тышкары И.Бекбоев жана 

А.Алимбеков предметтик ички жана предметтер аралык сырткы 

байланыштарды ишке ашыруу принцибин да көрсөтөт [Бекбоев, 108, 91-92]. 

Анда предметтик ички байланыш тууралуу «бул окуучунун түшүнүктөрдү 

бөлүмдөрдөгү өз ара логикалык байланышында, бирин экинчиси улаган таризде 

өздөштүрүүсүн талап кылат» [Бекбоев, 108, 91], – деп айтылат. Мисалы, 3-

класста жыл мезгилдерине карата М.Алыбаевдин «Коңур күз», 

К.Жуманазаровдун «Нан» деген ырлары окуу жылынын башында – күздө 

үйрөнүлөт, ал эми кыш мезгилинде Ч.Иманалиевдин «Кышкы чилде», 

Т.Самудиновдун «Үч аяз», М.Жангазиевдин «Сүрөтчү аяз» деген ырларын 

окутуу сунуш кылынган, кайра жаз келген учурда Т.Самудиновдин «Көктөм 

ыры», «Май айы», А.Кыдыровдун «Сулуу май» деген ырлары окутулат. Үч 

бөлүмдө – жылдын үч мезгилинде окутулуп жаткан бул чыгармаларда бир 

окшоштук, предметтик ички байланышты ишке ашыруучу шарттар бар, ал – 

жыл мезгилдери, кыргыз жеринин табияты, күздө жалбырактар саргайып түшө 

баштаса, кыш чилдеде ошол жалбырактар калбай, аяз, суук бак-дарактарды 

үшүтүп, жер бетин кар, муз каптаса, жазда кайра дарак бүчүр байлап, 

жылбырактар чыгып, теребелге гүл жайнайт. «Адабий окуу предметинде ушул 

ырларды бири-бири менен байланышта окутуу талап кылынат, жазды 

түшүндүрүп жатып, кыш жана күз тууралуу ырларга кайрылуу керек.  
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Ал эми предметтер аралык байланыш, же предметтерди интеграциялоо –

«бул окуу предметтеринин арасындагы объективдүү максатка ылайыкташкан 

мазмундук дал келүүчүлүк. Мындай өз ара байланыштарды окутуунун 

мазмунун, формаларын, методдорун жана ыкмаларын аныктоодо эске алуу 

зарыл» [Бекбоев, 108, 95]. Адабий окуу менен эң жакын интеграциялануучу 

предметтер: эне тили (кыргыз тили) – адеп – мекен таануу – көркөм өнөр.  

Билим берүүдө предметтерди интеграциялоо боюнча Т.К.Александрова, 

И.Ю.Алексашина, В.С.Безрукова, М.И.Берулава, И.Д.Зверев, В.Н.Максимова, 

Н.К.Чапаев ж.б. окумуштуулар изилдөө жүргүзгөн. «Интеграция» (латынча 

integratio, орусча полный, целый, кыргызча – толук, бүтүн, толтура) – «бири-

бири менен толукталган, бүтүндөлгөн, толтурулган жыйынтыктарды жаратуу 

жана ага алып келген процесс. Окутууда болсо ал бир билимдин мазмунун 

түшүндүрүүдө: темада, курста, бөлүмдө ар түрдүү окуу предметтеринин 

элементтерин пайдалануу же алардын таанып билүү мыйзамдарын колдонуу. 

Ушундай ишмердүүлүктү ишке ашырган мугалим окуучулардын интегративдик 

таанып билүү тибин калыптайт, ал эми мындай таанып билүүгө ээ болгон 

окуучулардын билими терең, ар тараптуу, ой жүгүртүүсү кенен, турмуштук 

түшүнүгү бай болуп гана калбастан, рынокко жөндөмдүү адис катары жетилет. 

Андай окуучулардын билими ырааттуу, ойлоо жөндөмдүүлүгү динамикалуу, 

интеллектуалдык деңгээли алда канча жогору, чыгармачылык жөндөмү күчтүү 

келет. Демек биз, биздин учур, келечек талап кылган кадрларды даярдоого 

ушул предметтерди интеграциялап окуткан мектептердин бүтүрүүчүлөрү, 

мугалимдердин шакирттери көбүрөөк жарап берет» [Тешебаев, 407, 4].  

Балдар ырларын окутууда предметтерди интеграциялоо менен биз 

жетишкен натыйжалар катары төмөнкүлөр аныкталды: 

 мектеп окуучулары дүйнөнү, турмушту, предметти (нерсени), көрүнүштү 

толук, бүкүлү (целостное) кабыл алууну үйрөнөт; 

 аз убакыт коротуп, көп нерсени билип алууга жетишет; 

 бир эле убакта башка предметтин материалдарын да өздөштүрөт; 
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 окуучулардын маалыматтарды анализдөө жана синтездөө жөндөмдүүлүгүн 

өнүктүрөт;  

 мугалимдердин чеберчилиги өсөт; 

 мугалимдер башка предметчи мугалимдердин тажрыйбасын да үйрөнөт, 

тажрыйба алмашат;  

 сабактарда жаңы технологиялар колдонулуп, балдарды өзүнө тартат; 

 окуучунун ишмердүүлүгү көп тармактуу бааланат (адабият жана музыка; 

адабият жана сүрөт; адабият жана живопись ж.б.); 

 балдардын эстетикалык табити ар тараптуу калыптанат;  

 окуучулардын таанып-билүү ишмердүүлүгү жогорулайт; 

 окуучулардын коммуникативдик аракеттери активдешет; 

 балада дүйнөнүн илимий толукталган картинасы калыптанат ж.б. 

И.Бекбоев предметтер аралык байланыштын үч тибин аныктайт: 

объективдүү байланыш (үйрөнүлүүчү материалдын көлөмү, окшош 

билгичтиктерди жана көндүмдөрдү калыптандыруунун көлөмү боюнча); 

мазмундуу байланыш (байланыштырылуучу окуу предметтери үчүн жалпы 

болгон предметтер аралык материалдын мүнөзү боюнча); убактылуу байланыш 

(предметтер аралык материалды пайдалануунун убактысы боюнча) [Бекбоев, 

107, 94]. Ошол эле кезде окумуштуу предметтер аралык байланышты 

өткөрүүдө мугалим билүүгө тийиш болгон нерселерди да айтып өтөт, алар:  

1. Берилген темага байланышкан материал кайсы окуу китепте экендиги. 

2. Берилген материал бул предметке байланышкан башка предметтерде 

(тутумдаш предметтерде) качан окула тургандыгын (бул материал өтүлө 

электеби, өтүлүп жаткан учурдабы, же өтүлгөндөн кийинби; ошого жараша 

байланыш да үч түрдүү: мурунтадан, кошо жүрүүчү, кийинки болушу мүмкүн). 

3. Тутумдаш предметтеги материалдын мазмуну кандай (фактыларды, 

закондорду, мисалдарды, цифраларды ж.б. билүү керек). 

4. Өзүңдүн сабагыңа жакын предметтеги керектүү материалды 

пайдаланууда методикалык кандай ыкманы колдонуу керек? [Бекбоев, 107, 94] 
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Балдар ырларын окутууда музыка сабагы менен интеграциялоо өзгөчө 

мааниге ээ. Музыка менен поэзия адамдын ички сезимдерин козгоп, бири-

бирин толуктап, окуучулардын эстетикалык табитин тарбиялоодо чоң роль 

ойнойт. Мына ушул музыкага кыргыз элинин айтуучулук өнөрү аябай терең 

сиңдирилген. «Манас» эпосу ар кандай музыкалык ыргактардын, үндөрдүн 

гармониясынан турат, аны айтып жаткан учурда кыргыздын добулбас, керней, 

сурнай, чоор, чопо чоор, комуз, кыяк ж.б. музыкалык аспаптары коштоп берет. 

Мугалим 4-класста «Алмамбет», «Чубак», «Эр Манастын турпаты», «Акылман 

Бакай», «Семетейдин Таласка келиши» («Манас» эпосунан балдарга 

ылайыкталган үзүндүлөр) деген ырларды окутууда С.Каралаев айтып жаткан 

учурун, «Кожожаш мерген» («Кожожаш» эпосунан үзүндү) дастанын айтып 

жатканда А.Үсөнбаевдин аткаруусундагы чыгарманын бир бөлүмүн коюп 

берип, аларды адабий текст менен байланыштыруу зарыл. Музыка менен 

балдардын поэзияны кабылдоо ишмердүүлүгү тереңдейт, адабий каармандын 

ички дүйнөсүнө дагы сүңгүп кирет, чыгарманын идеясын туура түшүнөт, ырды 

эмоционалдуу кабылдоосу ойгонот, сезими өсүп, рухий дүйнөсү козголот.  

Кыргыз жеринин табияты сүрөттөлгөн 1-класстын «Алиппе» китебиндеги 

Жеңижоктун «Суу» (13-бет), Ж.Бөкөнбаевдин «Кыргыздын Ала-Тоосу» (71-

бет), 2-класстагы Ж.Исабаеванын «Соң-Көл жайлоосунда», 4-класста 

«Кыргыздын Ала-Тоосу» (Ж.Бөкөнбаев), «Бишкегим» (Э.Ибраев), «Сары-

Челек» (А.Исаев) ж.б. ырларды окутууда живопись, фото искусствосу жана 

музыка менен байланыштырууга болот. Акындар кыргыз жеринин сулуулугун, 

ар кандай жаратылыш кубулуштарын, табияттын көркүн сөз менен айтып 

берсе, аны сүрөтчүлөр боёктордун, музыканттар үндүн жардамы менен ачып 

берет. Бул теманы окутууда «Кыргыз жери» (сөзү Т.Байзаков, обону 

А.Жайнаков, аткаруучу С.Садыкова), «Апам жапкан нанды сагындым» 

(К.Турапов) ж.б. музыкалык чыгармалар, Н.Абдырахмановдун «Соң-Көл» 

деген күүсү пайдалынылып жүрөт.  

Балдар ырларын окутууда эстетикалык циклдеги бир нече предметтердин 

жана көркөм өнөрдүн материалдары пайдаланылат, алар:  
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 чыгарманын негизинде тартылган фотолор;  

 ырдын обондуу тексттерин музыкалык коштоо (эгер болсо); 

 комуз күүлөрү; 

 кыяк күүлөрү; 

 фильмдерден, клиптерден үзүндүлөр; 

 слайддар; 

 ырдын негизинде тартылган живопистик чыгармалар; 

 скульптуралар ж.б.  

Буларды колдонууда да айрым талаптарды эске алуу керек: 

 колдонулуучу материал сабакта өтүлүүчү балдар ырына ылайык келиши; 

 колдонулуучу чыгарманын ырдын түп нускасына жакындыгы; 

 колдонулуучу материалдын балдар ырын өздөштүрүүгө кошо алуучу 

салымы; 

 колдонулуучу материалдын искусство чыгармасы катары эстетикалык 

баалуулугу; 

 колдонулуучу материалдын балдардын курак жана психологиялык 

өзгөчөлүгүнө ылайыктуулугу; 

 колдонулуучу материалдын руханий, эстетикалык, ыймандык таалим-тарбия 

бериши ж.б. 

М.Тешебаев өз тажрыйбасын мындай баяндайт: «...адабияттык окуу 

сабактарында кыргыздардын эмгек ырлары: «Оп майда», «Бекбекей», 

«Шырылдаң» өтүлөт. Булар – эл турмушунун бир көрүнүшү. Сөзү кыргыз 

адабияты сабагынын предмети болсо, обону музыка сабагынын предмети. 

Музыкада ырдын сөзүн пайдаланбай сабак өтүүгө мүмкүн болбогон сыяктуу 

эле адабиятта бул темаларды талдоодо музыканы пайдаланбай сабак өтүү 

мүмкүн эмес. 

Бул багытта «Шырылдаң» деген ыр 6-класста музыка жана адабият 

предметтеринин мугалимдеринин катышуусунда интеграцияланып төмөнкүдөй 

тартипте өтүлдү. 
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Кыргыз адабияты мугалими: «Элдик оозеки поэзиянын эң 

алгачкыларынын бири – эмгек ырлары. Ал лирикалык ырлардын түрмөгүнө 

кирет. «Адам эмгеги менен даңктуу», «Азамат көркү – эмгекте» ж.б. ушул 

тариздүү таамай, таасын макалдар элибизде төгүн жерден айтылбаса керек, 

ошондуктан эмгек гана адамды адам кылат. 

Эмгек ырлары эмгектин жүрүшүнө жараша жана уюштурулушун 

жеңилдетүү максатында келип чыккан. Анда адамдардын эмгекке карата 

мамилелери айкын жана образдуу чагылдырылган. Эмгек ырлары кыргыз 

элинин турмуш-тиричилигинин мүнөзүнө жана өзгөчөлүгүнө байланыштуу 

жаралган. Тагыраак айтканда, эмгек ырлары эмгектин түрлөрүнө жана 

бөтөнчөлүгүнө жараша пайда болгон. Мисалга алсак, мал чарбачылыкка, 

дыйканчылыкка жана кол өнөрчүлүккө карата ырдалгандыгын байкоого болот. 

Ырдын ритми тигил же бул эмгектин ыргагына шайкеш келет. Ошол 

себептүү эмгек ырларынын ыргактары негизинен кыска, уйкаштыктары даана, 

айкын жана сүрөттөөлөрү таасын, таамайлыгы менен өзгөчөлөнөт. «Оп майда», 

«Бекбекей», «Шырылдаң», «Тон чык» ж.б. эмгек ырлары өзүлөрүнө тиешелүү 

болгон элдик обондор менен аткарылат… 

…«Шырылдаң» ырында жылкычылардын оор турмушу баяндалган. 

Жылкычылар ырды ырдап, элден азык-түлүк да жыйнап алышкан» [Сманбаев 

А., 393, 5-6]. 

Музыка мугалими: «Кыргыз композиторлору да элдик ырлар менен 

күүлөрдү сүйүшөт. Алар бүгүнкү профессионалдык музыкабызда элдик 

чыгармачылыкты кенен пайдаланышты. Малдыбаев, Власов менен Ференин 

«Алтын кыз», «Ажал ордуна» музыкалуу драмалары дээрлик элдик ырлар 

менен күүлөрдүн обондорунан жазылган. Кыргыздын элдик – «Бекбекей», 

«Шырылдаң», «Селкинчек» аттуу жана башка ырларын композиторлор 

операларга көп пайдаланышты. Алардын ичинен композиторлор А.Аманбаев, 

С.Германов «Айдар менен Айша» операсында «Бекбекей», «Шырылдаңды» өтө 

устаттык менен пайдаланышкан» [Абдраев М.3, 43]. 

Окуу китептеринде башка предметтер менен интеграциялоочу суроо-
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тапшырмалар. 

Кыргыз адабияты окуу китебинде:  

1. «Бекбекей», «Шырылдаң», «Оп майда» ырларынан үзүндүлөрдү 

жаттап, өз обону менен аткарып берүүгө аракеттенгиле. 

2. «Бекбекей», «Шырылдаң» ырлары азыр элдик ансамблдерде, эстрадада 

кандай аткарылып жүргөнүн уктуңар беле? Эгер уксаңар өз көз 

караштарыңарды, ой-пикирлерди ортого салып, ой бөлүшкүлө» [Сманбаев А., 

393, 10]. 

Музыка окуу китебинде: 

1. «Жылкычылардын бул ырынын обону менен сөзүн ылдамдата 

төкмөлөп аткаргыла. 

2. Ырдын мазмунунда эмне айтылат? 

3. Обон кайсы тональностто, кандай ладда жазылган? 

4. «Шырылдаң» аттуу ыр кыргыздын элдик ырларынын кайсы түрүнө 

кирет? 

5. Ырдын обонунда жана сөзүндө топтолушуп ырдоонун элементтери 

барбы? Болсо аны аныктагыла. «Шырылдаң биздин шыйкыбыз, түндө келет 

уйкубуз» деген саптар көптүк түрдө ырдалганбы же жокпу? Аны кандайча 

түшүнөбүз?» [Абдраев М., 3, 44] 

Окуу китептеринен көрүнүп тургандай, эки предмет бир эле чыгарманы 

түшүндүрүүдө бири-биринин объекттерине сөзсүз таянат. 

Текст менен таанышуу учурунда окуучулар кызык көрүнүш менен туш 

келет. «Шырылдаңдын» тексттин бир окуучу кыргыз адабиятынан, экинчиси 

музыка китебинен көркөм окуп берет. 

Кыргыз адабиятында: 

Ала даакы шырылдаң 

Кула даакы шырылдаң. 

Салтанаттуу шырылдаң, 

Султан аттуу шырылдаң. 

Шырылдаң биздин шыйкыбыз, 
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Бүгүн калды. 

Шып шырылдаң уйкубуз шыр экен, 

Жылкычынын ыры экен. 

Карылардын наркы экен, 

Жигиттердин айты экен. 

Жылкычынын мурунтан, 

Айтып жүргөн салты экен. 

Конок тоого бүткөндө, 

Кошо чыккан шырылдаң. 

Таруу ташка бүткөндө, 

Талаша чыккан шырылдаң. 

Жылкычы менен коюндаш, 

Жанаша чыккан шырылдаң. 

Шырылдаң биздин шыйкыбыз, 

Түндө келет уйкубуз. 

Аман болсо жылкыбыз, 

Эртең канар уйкубуз [bizdin, 451]. 

Музыкада: 

Шыпшырылдаң шыр экен эй, 

Жылкычынын ыры экен эй, 

Карылардын наркы экен эй, 

Жигиттердин айты экен эй, 

Айыл уулап түндөрдө эй, 

Айта жүрчү салт экен эй. 

 

Конок тоого бүткөндө эй, 

Кошо чыккан шырылдаң эй. 

Таруу ташка бүткөндө эй, 

Талаша чыккан шырылдаң эй. 

Жылкычы менен коюндаш эй, 



202 

 

Жанаша чыккан шырылдаң эй. 

Шырылдаң биздин шыйкыбыз эй, 

Түндө келет уйкубуз эй. 

Аман болсо жылкыбыз эй , 

Эртең канар уйкубуз эй. 

Шырылдаң айтып жүргөндө эй, 

Конок менен тарууну эй, 

Жеп кетпесин жылкыбыз эй. 

 

Кайырмасы: 

Ана султан шырылдаң, 

Мына султан шырылдаң. 

Шып-шырылдаң шыр экен, 

Жылкычынын ыры экен эй, эй [bizdin, 451]. 

Тексттердеги өзгөчөлүктөр эмнеге байланыштуу экендигин анализдөө – ар 

бир предметтин спецификасын туура түшүнүүгө жол ачат. Кыргыз адабияты 

предметинин негизги изилдөө объектиси – көркөм текст болсо, музыканыкы – 

обон. Дал ошол обондуулук үчүн, обон ыргагына дал келүү үчүн обончулар 

тексттерди анча-мынча өзгөртүп алууга жол берилет. Бул жерде, биринчиден, 

ошол нерсе сакталса, экинчиден, элдик оозеки чыгармалардын ар кандай 

варианттары жазылып алынган, бул жерде ошол ар кайсыл булактардан 

алынган тексттер болушу мүмкүн деген түшүнүк пайда болот» [Тешебаев, 408, 

69-72]. 

Предметтерди интеграциялоо боюнча Ростов-на-Дону шаарынан методист 

Елена Юрьевна Сухаревская мугалимдердин сабагындагы интеграцияланган 

блокторду анализдөөнүн методикасын иштеп чыккан жана анын таблицасын 

сунуштаган [Сухаревская, 402]. 

Таблица 4.1 – Интеграцияланган блокту анализдөөнүн схемасы 

Блок  
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Мугалим  

Класс  

Мөөнөтү  

Блоктун темасы  

Максаттуу (целевой) блок 
Мугалимдин сабакка 

даярдыгынын баасы 

Блоктун темасынын интегративдүү мүнөзүн 

түшүнөбү? 

 

Блоктун максатынын интегративдүү мүнөзүн 

түшүнөбү? 

 

Интеграцияланган 

сабакта кандай 

педагогикалык 

милдеттер чечилди? 

Билимди ырааттуулукка  

салуу боюнча 

 

Ар түрдүү тармактардагы 

маалыматтарды жалпылоо 

жана классификациялоо 

боюнча 

 

Жалпы билим берүүчү жана 

атайын багыттагы 

билимдердин байланышын 

таба алуусу боюнча 

 

Мазмундук (содержательный) блок 
Мазмундук блоктун 

баасы 

Интеграциянын 

объектиси 

Жалпы түшүнүктөр  

Жалпы идеялар  

Ар түрдүү предметтердин 

идеялары 

 

Аракет кылуунун 

жалпыланган каражаттары 

 

Интеграциянын Предмет ичинде  
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мазмуну жана 

компоненттери 

Предметтер аралык  

Предметтен тышкары  

Мазмунду 

интеграциялоонун 

деңгээли кандай? 

Төмөн – окутуу процессин 

модернизациялоо бир гана 

анын мазмунуна 

байланыштыруу менен 

чектелүү 

 

 Орто – окутуу 

процесстеринин 

компоненттерине 

(методдору жана 

формалары) комплекстүү 

мамиле 

 

Жогору – максаттуу түрдө 

баарын синтездей алуу 

 

Интеграциянын 

масштабы канчалык? 

Блок канча жана кандай 

дисциплиналарды камтыйт 

 

Блок анын ичинен кандай 

темаларды жана бөлүм-

дөрдү ала алган 

 

Интеграцияланган 

мазмунду 

уюштуруунун 

формалары 

Предметтик-образдык  

Түшүнүктүк  

Көз караштык  

Ишмердүүлүктүк  

Концептуалдык  

Окуучулардын ишмердүүлүктөрү аң сезимдүү 

түрдө дал келишеби? 

 

Блоктун тандалган 

мазмуну оптималдуу 

Ушул тема үчүн  

Класстын даярдыгы  
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тандалган деп айтууга 

болобу? 

Мугалимдин мүмкүнчүлүгү  

Блоктун тандалган 

окутуу методдору, 

стимулдаштырылышы 

жана контролу 

оптималдуу тандалган 

деп айтууга 

ылайыкпы? 

Суроолордо  

Жаңы материалды өтүүдө  

Бышыктоодо  

Өтүлгөндөрдү 

жыйынтыктоодо 

 

Процессуалдык блок 

Мугалимдин жана 

окуучулардын 

ишмердүүлүктөрүн 

баалоо 

Окулуп жаткан 

материалдарды 

интеграциялоонун 

мазмунуна кошуунун 

кандай ыкмалары 

жана жолдору болду? 

Проблемалык 

кырдаалдардын  

түзүлүшү 

 

Проблемалык суроолордун, 

комплекстүү 

тапшырмалардын коюлушу  

 

Эвристикалык 

ангемелешүүлөрдүн 

уюштурулушу 

 

Кандай каражаттар 

жана жолдор менен 

мугалим буларды 

ишке ашыра алат... 

Мотивациялык-эрктик 

багытта: 

кызыкчылыктарды 

кеңейтүүдө;  

дүйнөлүк маданий 

нарктарга ориентация 

жасоодо;  
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билимдин ырааттуулугуна 

жана максаттуулугуна 

умтулууда 

Интеллектуалдык 

багытта: 

билимдерди 

системалаштырууда; 

себептик-натыйжалык 

байланышты туура табууда; 

алынган билимдерди жана 

билгичтиктерди анализ 

жана синтез кыла 

алгандыгында; 

жалпылоого 

жетишкендигинде; 

кабылдоосун 

өнүктүргөндүгүндө 

(мисалы, музыканы 

тартууда (нарисовать 

музыку) 

 Предметтик-практикалык 

багытта: 

комплекстүү тапшырмалар 

менен проблемаларды 

чечүүгө ык, 

машыгууларынын болушу; 

болгон билимин жана 

көндүмдөрүн башка бир 

күтүлбөгөн кырдаалдарда 

колдонушу; 
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ишмердүүлүктүн 

жалпыланган ыкмаларын 

өздөштүрүүсү ж.б. 

Үй тапшырмасынын көлөмү, татаалдыгы туура 

аныкталганбы, инструктаж туура берилгенби? 

 

Блоктун жыйынтык 

баасы 

 

Ушул чен-өлчөмдөр предмет аралык байланышты ишке ашыруу 

принцибинин негизин түзүшү керектигин аныктадык. 

Айрым балдар ырларын окутууну интеграциялоо, же синхрондоштуруу 

үчүн төмөнкүдөй темаларды жана материалдарды предметтер менен 

байланыштыруунун болжолдуу тизмесин сунуш кылабыз. 

Таблица 4.2 – Балдар ырларын окутууну интеграциялоо үчүн 

предметтер жана материалдар (4-класстын мисалында). 

 Адабий окуу Тил  Мекен 

таануу 

Башка 

предметтер  

4-класс Ж.Бөкөнбаев 

«Кыргыздын 

Ала-Тоосу»,  

Салыштыруу, 

метафора, 

эпитет, 

идиома, 

фразеология 

Кыргыз 

тоолору, 

Ала-Тоо 

Адеп:  

Адеп башаты – 

тил  

Э.Ибраев 

«Бишкегим» 

салыштыруу, 

метафора, 

эпитет 

Кыргыз 

Республика 

сынын 

борбору 

Тарых: Бишкек 

шаарынын 

тарыхы 

А.Кадыров 

«Герб» 

Зат атооч Мамлекеттик 

символдор 

Тарых: 

Гербдин 

кабыл 

алынышы 
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Б.Чотурова 

«Кыргыз 

туусу»  

Сын атооч Мамлекеттик 

символдор 

Тарых: Туунун 

кабыл 

алынышы 

Г.Казыбай 

кызы 

«Дасторкон»  

Этиш  Адеп: 

меймандостук,

ысырапкорчу- 

лук. 

Н.Алымбеков 

«Атажуртка 

айтарым» 

Этиш Ата журт, 

Мекен 

Адеп: Ырыс 

алды – 

ынтымак 

А.Исаев 

«Сары-Челек» 

Сөз 

түркүмдөрү, 

салыштыруу, 

эпитет 

Кыргызстан- 

дынкөлдөрү 

Адеп: 

Жаратылышка 

камкор мамиле 

Т.Үмөталиев 

«Кыргыз тили» 

Тил 

байлыктары 

Кыргыз 

Республика-

сы 

Тарых: Кыргыз 

маданиятынын 

тарыхы. 

Адеп: Тилге 

мамиле 

М.Жангазиев 

«Кумурускалар 

коому» 

Троп жана 

анын түрлөрү 

Кыргызстан-

дын курт-

кумурскала-

ры 

Адеп: 

Жаныбарларга 

мамиле 

Б.Асаналиев 

«Саякат». 

«Чымын». 

«Арстан менен 

күрөшкөндө» 

Эпитет, 

салыштыруу 

Кыргызстан-

дын 

жаныбарла-

ры 

Адеп: 

Жаныбарларга 

мамиле, 

боорукердик 

М.Алыбаев Аллегория,  Адеп: 
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«Сот болгон 

коён!» тамсил-

ыры  

диалог Чынчылдык, 

адилеттүүлүк 

Т.Үмөталиев 

«Эң эле керек үч 

нерсе» 

Метафора  Адеп:  

Ак эмгек, 

тазалык, тартип 

«Алмамбет», 

«Чубак» 

(«Манас» 

эпосунан 

үзүндүлөр) 

Көркөм сөз 

каражаттары 

Мекен Адеп: 

баатырдык 

Тарых: 

Байыркы 

эпикалык доор 

Б.Сарногоев«Ой

ногун спорт 

оюнун» 

Этиш Спорт Адеп: Ден-

соолукту 

чыңдоо 

Дене тарбия: 

Спорт оюндары 

«Эр Манастын 

турпаты», 

«Акылман 

Бакай», 

«Семетейдин 

Таласка 

келиши» 

(«Манас» 

эпосунан 

үзүндүлөр)  

Этиштин 

чактары 

Мекен 

таануу: 

өлкөбүздүн 

жан-

жаныбарла-

ры 

Адеп: 

Жаратылышка 

сарамжал 

мамиле кылуу 

Тарых: 

Байыркы 

кыргыздардын 

тиричилиги 

 

«Кожожаш 

мерген» 

(«Кожожаш» 

Тил 

каражаттары, 

тарыхый 

Кыргыз 

тоолору, 

жаныбарлар, 

Адеп: 

Жаратылышка 

сарамжал 
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эпосунан 

үзүндү)  

сөздөр «Кызыл 

китеп» 

мамиле кылуу 

 

«Эр Төштүктүн 

ак жолборс 

менен 

достошкону», 

«Эр Төштүктүн 

кумурска менен 

достошкону» 

(«Эр Төштүк» 

эпосунан 

үзүндүлөр)  

Эскирген 

сөздөр 

(архаизмдер) 

 

Жер жана 

анынтүзүлүш

ү 

Адеп: 

Жан-

жаныбарларга 

мамиле 

«Асан кайгы 

бабабыз жана 

анын насааты» 

 

Этиш. 

Суроолуу 

сүйлөм. 

Кыргыз  

Республика-

сынын 

жаныбарла-

ры 

Адеп: 

Жан-

жаныбарларга 

мамиле, 

гумандуулук 

Тоголок Молдо 

«Телибай 

тентек» 

Салыштыруу, 

Эпитет  

 Адеп: 

Адамдагы 

жакшы жана 

жаман сапаттар 

Б.Сарногоев 

«Эне жүрөгү» 

Салыштыруу, 

Эпитет  

 Адеп: 

Адамдагы 

жакшы жана 

жаман сапаттар 

Энеге мамиле 

Э.Ибраев 

«Эрдик» 

Көркөм сөз 

каражаттары 

Мекен Адеп: 

баатырдык 
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Мындай материалдарды жана темаларды, предметтерди интеграциялоо 

боюнча ушундай болжолдуу бөлүштүрүүбүз башка класстар үчүн да 

пайдаланылат жана мугалимдер тарабынан байытылат. 

Жыйынтыктап айтканда, «Алиппе» жана «Адабий окуу» китептеринде 

балдар ырларын сунуштоодо төмөнкүдөй жалпы дидактикалык принциптер 

сакталган деп айтууга негиз бар: жөнөкөйдөн – татаалга; уланмалуулук; аң-

сезимдүүлүк; табигыйлык; илимийлүүлүк; жеткиликтүүлүк; көрсөтмөлүүлүк; 

теория менен практиканын байланышы; ырааттуулук; билимдин чыңдыгы; 

билимдин бышыктыгы; окутуу процессинде топтук жана жекелик мамилеге 

ылайыктуулук; гумандуулук. 

Адабий окуу курстарында балдар ырларын окутуу түздөн-түз тарбиялык 

функцияларды ишке ашыруу менен байланышат, андыктан ал тарбиялык 

иштер, биринчиден, илимий педагогикалык, экинчиден, элдик педагогикалык 

принциптер менен байланышат. Ал принциптер тууралуу С.Рысбаев мындай 

моделди иштеп чыккан [Рысбаев, 352, 85]. 

Тарбиянын турмуш 

практикасы менен 

байланыштуулугу 

 Тарбиянын чөйрө, 

турмуш практикасы 

менен байланыштуулугу 

 

 

Аң-сезим менен 

жүрүм-турумдун 

биримдүүлүгү 

 Тарбиянын аң-

сезимдүүлүгү  

 

Инсанды жамаатта 

жана эмгекте тарбиялоо 

 Эл менен бирге болуу 

 

 

Жеке өзгөчөлүктүн 

жана жаш курагын эске 

алуу, педагогикалык 

талаптын ырааттуулугу 

 Баланы жаш 

курагына жана жеке 

өзгөчөлүгүнө жараша 

тарбиялоо 
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Үй-бүлө менен 

коомчулуктун бирдей 

талап коюусу 

 Баланы жаш 

курагына жана жеке 

өзгөчөлүгүнө жараша 

тарбиялоо 

 

 

Тарбияга комплекстүү 

мамиле жасоо 

 Элдик салттарды 

сактоо, бузбоо жана 

жалпы адамзаттык 

баалуулуктарды эске 

алуу 

 

Сүрөт 4.1–Балдар ырлары аркылуу тарбиялоонун илимий 

педагогикалык жана элдик педагогикалык принциптери. 

Жогорудагы окумуштуу белгилеген тарбиялоо принциптеринин эки түрү 

тең азыркы мектепте балдар ырларын окутуу процессинде ишке ашырылат 

жана алар бири-бири менен бекем карым-катышта, тыгыз байланышта болот.  

 

4.2 Оюн ырларын окутуу процессинде оюн технологияларын заманбап 

шарттарга ылайык өнүктүрүү 

 

 Оюн – балдардын эң кызыктуу, аларды өзүнө тарткан ишмердүүлүк. 

Азыркы учурда сабактарды жандуу, кызыктуу жана жеткиликтүү кылуу үчүн 

дидактикалык оюндар, оюн-сабактар кеңири колдонула баштады. Ар кандай 

татаал темалар оюн аркылуу жөнөкөй түшүндүргөн учурлар кездешет.  

Биз сөз кыла турган нерсе – оюн сабактары, балдар ырларынын бир 

тематикасы болгон оюн ырларын окутуу технологиялары. Бирок оюн ырлары 

оюн технологиялары менен тыгыз байланыштуу болуп, андай чыгармалар 

өзүнчө технологияларды талап кылат. Мындай ырлар окуу программаларына 

негизинен эгемендүүлүк жылдарынан кийин гана кире баштады. Алар 

төмөнкүлөр: 
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2-класста: А.Кыдыров «Тамга кошсок же кемитсек», «Бир тамгадан 

өзгөртсөк»; 

Т.Самудинов «Керик», «Акыра», «Маймылча», «Муну бил», 

 «Туурабы?», «Бир сөздөгү үч сөз», «Аралашкан ариптер»; 

Ж.Абдылдаев «Өзүң тап» 

3-класста: Т.Самудинов «Логогриф», «Амал менен окучу»; 

Ы.Кадыров «Анаграмма», «Логогриф», «Метаграмма», «Шарада», «Акро 

ыр», «Баш тамгасын өзүң тап»; 

А.Кыдыров «Бул эмне өөлөр?» 

Т.Самудинов «Билесиңби, сен албетте, билесиң?» 

Бул оюн ырларынын жалпы өзгөчөлүгү – кыскалыгы, балдардын ой 

жүгүртүүсү үчүн тапшырмалардын берилиши, мындай ырларда көркөмдүүлүк, 

поэтикалык каражаттардын ролу башкы орунга чыкпай, табышмактуулук, 

жашырылган нерсени табуу, сөз оюну, сөз менен иштөө, логикалуулук биринчи 

орунга чыгат. 

Мисалы, А.Кыдыровдун «Тамга кошсок же кемитсек» деген ыры мындай: 

Бул деген сөзгө АКты кошсом, 

Кадимки эле БУЛАК болду. 

Б ордуна К ны койсом, 

Бир кичине КУЛАК болду. 

К сын алып таштасам 

Бир заматта УЛАК болду. 

 

УТту кошсом БУЛга 

Пайда болду БУЛУТ. 

Б сын алсам бат эле 

Өзгөрдү болуп УЛУТ. 

 

БУЛга кошсом БУЛду, 

Болуп чыкты БУЛБУЛ. 
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Б ордуна Д ны койсоң, 

Арыбаган ДУЛДУЛ. 

 

Улай берсең ушинтип 

Далай сөздү табасың. 

Маанилерин иликтеп 

Көптү билип аласың [Абдухамидова, 16, 81]. 

Бул ырдан балдар поэтикалык табылгалар менен таанышып, эстетикалык 

ырахат ала албайт, бирок мында бир нече жагдайда чыгармачылык 

ишмердүүлүгүн байытат:  

 биринчиси, кыргыз тили предмети менен интеграциялоонун негизинде 

сөздүн уңгусу, сөздүн мүчөсү, сөздүн жасалышы, зат атооч, зат атоочтун 

жасалышы ж.б. темаларды эске түшүрөт; 

 экинчиси, жаңы сөздөр менен таанышат, мисалы, жогорудагы ырдагы 

«дулдул» деген сөз 2-класстын окуучулары үчүн тааныш эмес, ырды талдоо 

процессинде жомоктордогу канаты бар, уча турган аттар «дулдул» деп аталары, 

өтмө мааниде жалпы эле күлүк аттар дулдул делери түшүндүрүлөт; 

 үчүнчүсү, автор ырынын аягында айткандай ушундай сөздөрү улай берип 

дагы башка сөздөрдү табуу улантылат.  

Сабактын жүрүшүндө биз тажрыйба жүргүзгөн мектептерде окуучулар 

мугалимдери менен кошо жогорудагыдай ырларды абдан көп жана активдүү 

жазышты. Ошолордун айрымдарын сунуш кылабыз: 

Т дегенге ООну уласак, 

Болуп калды ТОО. 

Т ордуна З койсок, 

Болот экен ЗОО. 

 

ЗООго кошсок К ны, 

Болот экен ЗООК. 

З ны алып Т койсок, 
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Болуп калды ТООК. 

 

Адегенде ТАШ эле 

Бир тамгасын кемитсек, 

Болуп калды АШ эле. 

Б ны кошсок АШыбыз 

Болуп калды БАШыбыз. 

 

Тоодо жүргөн ЭЧКИни 

Тамгаларын өзгөртүп, 

ЭСКИ кылып таштадык.  

Эки тамга өзгөртүп, 

ЭКЧИ дедик даракты ж.б. 

Оюн ырларын окутууда мугалим эске алуучу бир чоң нерсе – андай 

ырлардын мазмун, формасына карай өзгөчөлүктөрү.  

Төмөндө алар тууралуу сөз кылабыз (мисалдар 3-класстын «Адабий окуу» 

китебиндеги Ы.Кадыровдун ырларынан алынат). 

Анаграмма, бул грек тилинен кирген сөз, кыргызчасы – терс тамга.  

Мында бир эле сөздөгү тамгалардын орун тартибин өзгөртүп коюу менен 

башка, жаңы сөз жасап алабыз. 

Кычыратып кар басып, 

Кыш мезгилде киесиң. 

Алмаштырсаң тамгасын, 

Өкүнүчү билесиң. 

Мындай анаграмма сунушталгандан кийин окуучуларга өз алдынча иштөө 

тапшырмасы берилет. Алар кышта кийгенге «өтүк» деп табышат, экинчи сөздү 

табуудан кыйналат, тамгаларды алмаштырып отуруп, «өкүн» деген сөздү 

жасашат. 

Логогриф – табышмак катары берилген сөзгө мүчө, же тамга уласа, же 

кемитсе, башка маанидеги сөз келип чыгуучу ыр-оюн. 
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Үч тамгадан аты бар, 

Ушул айды ким сүйбөйт. 

Башына «саа» уласаң, 

Анда желге үлпүлдөйт. 

Бул ырды окуу менен окуучулар дароо эле үч тамгадан турган сүйүктүү 

айды «май» деп табышты, анан ага «саа» деген тамгаларды кошту да «саамай» 

деген сөздү айтып беришти. Албетте, бул эки сөздүн лексикалык маанилеринде 

окшоштук жок, болгону тамгалар кошулуп, башка эле маанидеги сөздөр келип 

чыкты. 

Метаграмма – табышмактуу оюн ырынын бир түрү. Ырда жашырылган 

сөздүн башкы тамгасы эле, же ошол сөздүн башкы белгилери эле көрсөтүлөт 

да, сөздү табуу окурманга калтырылат. Же болбосо бир тамганы башка тамгага 

алмаштыруу менен жаңы сөз жасап алынат. 

Баш тамгасы «Ү» болсо, 

Жашоочу жайың. 

«Ү» ордуна «У» болсо, 

Короодогу малың.  

Мунун жообу, биринчиси – «үй», экинчиси – «уй». Акын ошол эки сөздүн 

башкы белгилерин көрсөтүү менен башкы тамгаларын да айтып берип жатат. 

Шарада – француз тилинен которгондо, «табышмак» дегенди туюндурат. 

Мында катылган, же жашырылган сөздүн башкы муундары берилет, кошуп 

окуганда башка бир сөз келип чыгат. 

Биринчиси – бел боо, 

Экинчиси – түс. 

Кураштырып окусаң, 

Бир жакшы буюм 

Жасаган уз. 

Мындагы бел боо – «кур»; түс – «ак»; экөөнү кураштырып окусаң уз 

аялдар жасаган кыргыздын кол өнөрчүлүк буюму «курак» келип чыгат. 

Акро ыр – грек тилинен которгондо, «четки ыр» деген мааниде. Ыр 
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саптарындагы башкы тамгалардын жогортодон төмөн (биринчиден акыркыга) 

дейре кураштырып окусаң, бир сөз келип чыгат, ал сөз ыр жазган кишинин аты-

жөнү, ырдын аты, же дагы бир ошол ыр менен байланышкан сөз келип чыгышы 

мүмкүн. 

Башы жалпак, 

Аягы балчак. 

Көзү тосток, 

Аябай коркок. 

Бул ырдын башкы тамгаларын жогорудагыдай кылып кошуп келсек, 

«Бака» деген сөз келип чыгат, демек, ырдын аты – «Бака», ырда баканын 

жаныбар катары башкы белгилери көрсөтүлүп жатат.  

Төмөндө биз 3-класса өтүлгөн бир сабактын иштелмесинин үлгүсүн сунуш 

кылабыз. 

Сабактын темасы: Токтосун Самудиновдун «Билесиңби, сен, албетте, 

билесиң» деген оюн ыры. 

Колдонулган ыкмалар: «Акыл чабуулу», сынчыл ойлом, ролдук оюндар, 

сөздүктөр менен иштөө. 

Каражаттар: Флипчарт, түстүү маркерлер, скотч, таблицалар, сүрөттөр. 

Сабактын максаты:  

чыгарманы өз турмушу менен байланыштыруу;  

ырдын маани-максаты менен таанышуу;  

жаңы сөздөрдү үйрөнүү; 

сөз байлыктарын тереңдетүү; 

ойлогон оюн сүрөт менен чагылдыруу. 

Иш кадамдары:  

«Билесиңби, сен, албетте, билесиң» деген оюн ыры эмне максатта 

жазылган деп ойлойсуңар?  

Оюн ыры деп кандай чыгармаларды айтабыз? 

Сөз оюндары деген эмне? 

Мындай сөз оюндары бизге эмне пайда берет? 
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1. «Билесиңби, сен, албетте, билесиң» деген оюн ырындагы жашырылган 

он бир нерсенин башкы белгилерин он бир бөлүктүү ватмандагы таблицага 

түстүү маркерлер менен жазып чыгуу.  

           

           

2. Жогорудагы башкы белгилеринен кийин он бир сөздү айтып жазып 

берүү, астына алардын сүрөтүн тартуу 

           

           

3. Окуучулар өзүлөрүнүн жазгандарын окуп беришет. 

4. Чыгармадагы автордун сөзүн жана ага айта турган балдардын 

жоопторун ролдоштуруп окуу.  

Мисалы,  

1-окуучу: 

Билесиңби? 

Сен, албетте, билесиң! 

Чөптү кандай курал  

менен үйөсүң? 

2-окуучу: 

Айры. 

1-окуучу: 

Билесиңби? 

Сен, албетте, билесиң! 

Айлананы эмне 

менен чиесиң? 

2-окуучу: 

Циркул. 

ж.б. 

5.Таблицанын биринчи жагына түшүнүксүз сөздөр жазылат да, алар класста 

талкуулангандан кийин экинчи жагына алардын чечмелениши жазылат 
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Түшүнүксүз сөз Түшүндүрмөсү 

 танк ж.б. жалаң оор темирден жасалган, ок атуучу 

аскердик машина ж.б. 

 6.Окуучулар таблицаны толтургандан кийин окуп беришет. Талкуу жүрөт. 

Потенциалы: Чыгарманын таасири менен алдын ала байкоону, баалоону, 

изилдөөнү, анализдөөнү, сөздөрдү талдоону үйрөнүп, турмушту таанып билип, 

ой жүгүртүүсүн өстүрүшөт. 

Үйгө тапшырма: «Билесиңби, сен, албетте, билесиң» деген оюн ырын 

улантып өз варианттарын жазып келүү. 

Окуу программасында жалаң эле заманбап сөз оюндарына байланыштуу 

темалар эмес, элдик оюн ырлары да берилген. Буга С.Рысбаевдин «Алиппе» 

окуу китебинин «Өө» тамгасын өтүүдө сунуш кылган «Тай, тай, бөбөк» жана 

«Алиппеден» кийинки мезгилде окутулуучу «Тай, тай» деген ырды кошууга 

болот.  

Кыргыз фольклорунда элдик оюн ырлары кеңири учураган жанрлардан. 

Салттуу кыргыз маданиятында балдар тоодо, талаада болуп, алардын негизги 

ишмердүүлүгү оюн менен байланышат. Ошол оюн менен байланышкан жашоо-

тиричилигин ар дайым оюн ырлары коштоп жүргөн. Андай чыгармаларды 

аткаруу жана угуу менен байыркы учурдан тартып эле балдар дене боюн 

өстүрүп, дене тарбиясын алуу менен эстетикалык, акыл-эс, адеп-ахлак 

тарбиясын да алган.  

«Бала төрөлгөндөн баштап ал жашаган ар бир күнгө, ар бир айга, жылга 

зор маани берип, эркелетип, сылап, колу-бутуна массаж жасап, баланын ден 

соолугу чың болуп чоңоюшуна шарт түзүлөт. Боюн токтотуп калган мезгилде 

колтугунан кармап: 

Оң бут, оң бут, 

Сол бут, сол бут, –  

деп, улам бир бутуна тургузуп, «атасынын баласы», «энесинин баласы», 

«кулунум», «ак бөпөм» деп эркелетет. Каз-каз тура баштаганда: 

Кана балам, 



220 

 

Секир балам 

Оппа, оппа, – деп, баланы ишенимдүү кадам шилтөөгө, басканга даярдайт» 

[Орозова, 296, 13-14]. 

Балдар өтө жаш чагынан «Тай, тай, тай», «Кас, кас, бас, бас» деген 

сөздөрдүн коштоосунда оюн ырларын уга баштайт, ошого карата өз боюн 

түзөп, кыймыл жасайт.  

Мисалы, бала турмушундагы алгачкы ырлардын бири мындай: 

Тай-тай бөбөк, тай бөбөк, 

Алды артыңа май бөбөк. 

Каз-каз бөбөк, каз бөбөк, 

Жалкоолонбой бас, бөбөк. 

Ыр менен кошо ата-эненин, баланын бир туугандарынын тилек-ниеттери 

чагылдырылат. 

«Салбилек» деген ырда болсо:  

Сал-сал, сал билек, 

Сары майга мал билек. 

Коён кошту кош билек, 

Кошоктошкон ак билек, –  деген ыргактуу, музыкалуу саптар айтылып, 

алар баланын кулагына угулуп турат.  

Дагы бир балдар менен оюн коштолгон ыр манжалар оюну менен 

байланышат. Чоң адамдар алдындагы баланын манжаларын бирден сылап 

мындай дешет: 

Баш – бармак, 

Бадал – иймек, 

Ортон – оймок, 

Оюу – чиймек, 

Кичинекей бөпөлөй [bizdin, 451].  

«Балдар арасында ушул күндөргө чейин популярдуу болгон оюн ыры – 

«Ак терек, көк терек». Мында балдар-кыздар эки топко бөлүнүп бири-биринен 

алысыраак аралыкка кол кармашып турат. Анан биринчи баштаган тарап 
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ырдайт: 

Ак терек, көк терек, 

Бизден сизге ким керек? 

Экинчи тарап болсо колдорунун бири-биринен чыгарбай кармап, 

тигилердин ичинен чабалыраагын, алсызыраагын чакырат. Мына ушул жерде 

балдардын төкмөлүк чыгармачылыгы, ыр уйкаштыруу жөндөмдүүлүгү керек 

болот. Тигил топтун ичинен бирөөнү чакырыш үчүн анын атын, белгисин 

айтат. Мисалы,  

Тойго минген тору аттай, 

Топчуланган манаттай, 

Кызыл бешмант кыз керек. 

бешмантчан Анан тигил кызыл кыз чуркап жөнөйт да, эгер каршы 

тарабындагылардын кол кармашып турган тосмосун үзүп кетсе, алардан 

бирөөнү өз командасына ээрчите келет, эгер тигилер үздүрбөй койсо кызыл 

бешмант кызды өздөрүнүн тарабына кошуп калат. Ушундай кылып оюн бир 

жагында калбай калганча улана берет», - деп жазат А.Муратов [Муратов А., 

282, 141-142]. 

А.Муратов жазгандай: «Мындай ыр коштолгон оюндардын педагогикалык 

мааниси – балдарды тырышчаактыкка, күчтүү болууга жана ырды чуркап 

баратып, же оюндун процессинде кадамынын же оюнунун ыргагы менен 

аткарууга үйрөткөн, мунун өзү (басып же чуркап баратып ырдоо) дем алуу 

органдарынын, өпкөнүн иштөөсүнө оң таасирин тийгизерин азыркы медицина 

далилдеп чыкса, аскерлер да марш ырларын басып баратып ырдоо менен 

жеңүүчүлүк духун алышкандыгын тарыхтын эчендеген мисалдарынан жакшы 

билебиз. 

Балдар таш мелжеп, аны ким тийгизет экен деп уруп ойногондо: 

Какты көр, 

Караны көр. 

Как жүрөктүн башын көр, 

Оңокой, солокой 
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Оңго тий, солго тий, 

Как жүрөктүн башына тий, –  деген сөздөрдү айткан. 

Анан да, мисалы, коёндун томугун балдар жутуп, кандай ишке жөндөмдүү 

болсо ошого карай денесинин терисинин бир жеринен томпоюп чыгат деп 

күтүшүп: 

Баатыр болсом, маңдайыман чык, 

Чечен болсом, таңдайыман чык. 

Чебер болсом, колуман чык, 

Көрөгөн болсом, көзгө чык, 

Басаган болсом, таманыма чык, –  деп өздөрүн ар кандай кесипке, өнөргө 

жөндөмдүүбүз деп эсептешкен. Бул ырлар менен балдар акыл-оюн бир жерге 

жыйноону, оюнду оюн гана кылбастан аны поэзия менен шөкөттөөнү процессте 

өздөштүргөн» [Муратов А., 282, 142-144]. 

Ушул сыяктуу элдик оюн ырларына «Өйдө көч, ылдый көч», «Аксак 

кемпир бапалак», «Каркыра-турна желе тарт», «Коон бышты, дарбыз бышты», 

«Муш кетти», «Тыбыр-тыбыр», «Учту-учту» ж.б. чыгармаларды кошууга 

болот.  

Мына ушундай оюн ырларын адабий окуу сабактарында үйрөтүүнүн биз 

сунуш кылган технологиялары төмөнкүлөр болду: 

 баланын ичинде бугуп жаткан оюн ишмердүүлүгүн, ойноо маданиятын 

жалпы жамаатка алып чыгуу; 

 оюн менен адабияттын, анын ичинде поэзиянын айкалышын аңдатуу; 

 ойноо аркылуу сөз айтууга, сөз айтуу аркылуу ойноого мүмкүн боло 

тургандыгын түшүнүү; 

 кыймыл менен акыл-эстин гармониясын аңдатуу; 

 оюн ырлары оюн процессинде аткарыларын көрсөтүү; 

 мындай ырлардын өз ыргагы болорун түшүндүрүү; 

 сабакта оюн ырларын оюн процессинде аткартып көрүү; 

 оюн ырларын жаттатуу; 
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 кыргыз элинин салттуу маданиятында оюн ырларынын олуттуу орду бар 

экендигин сездирүү ж.б. 

4.3 Окутуунун заманбап технологияларын өркүндөтүү аркылуу балдар 

ырларын үйрөтүү процессинде окуучулардын компетенттүүлүктөрүн 

калыптандыруу 

Биз изилдөөдө азыркы учурдагы орусиялык дидакттар иштеп чыккан, 

илимий аныктама берген жана мугалимдерге сунуш кылган технологиялардын 

ичинен заманбап технологиялар деп төмөнкүлөрдү көрсөттүк: предметке 

багытталган; инсанга багытталган окутуу технологиялары, эвристикалык 

окутуу технологиялары, диалогдук технологиялар, маалыматтык-

коммуникациялык технологиялар, оюн технологиялары.  

 Мына ушундай технологияларга негиздеп окутуу балдар ырларынын 

максаты, милдети, мазмуну боюнча төмөнкүдөй жыйынтыктарды берди. 

 Таблица 4.3 – Балдар ырларын окутуунун мазмуну, максаты жана 

милдеттери  

Балдар ырларын окутуу 

 

Окутуунун мазмуну Окутуунун максаты Окутуунун милдеттери 

текст окуу;  

тексттин мазмунун 

талдоо; 

автор тууралуу 

маалымат билүү; 

тексттин көркөм сөз 

каражаттарын талдоо; 

диалог түзүү; 

монолог түзүү; 

тексттин негизинде 

план түзүү; 

ырдын маанисин 

түшүнүү; 

ырдын темасын 

түшүнүү; 

ырдын поэтикасын 

аңдоо; 

акындын эне 

тилиндеги сөз 

байлыктарды 

колдонуусун билүү; 

окуучулардын 

окуучулардын өз оюн так, 

таамай айта билүүсүнө 

жетишүү; 

ар кандай поэтикалык 

текстти туура түшүнө 

билүүгө көндүрүү; 

окуучуларды поэзия, 

проза, драма деген үч 

текти айрымалоого 

көнүктүрүү; 

окуучулардын лирика 



224 

 

текстти кайра түзүү; 

сөздүк жумуштары; 

тексттин мамзумуну 

боюнча фото, сүрөт, 

видео, аудио, слайд ж.б. 

каражаттар менен 

иштөө; 

текстке байланыштуу 

музыка угуу ж.б.. 

эмоционалдык 

сезимдерин өстүрүү; 

окуучулардын 

эстетикалык табитин 

жогорулатуу; 

балдардын сөз менен 

иштөө жөндөмүн 

өнүктүрүү; 

окуучулардын кеп 

маданиятын өстүрүү  

ж.б.. 

менен эпиканын 

өзгөчөлүктөрүн түшүнүү 

даражасына жетишүү; 

балдар ырларындагы 

эмоционалдуулукту, 

экспрессивдүүлүктү 

окуучулардын аңдай 

билүүсүнө жеткирүү ж.б. 

Жогоруда көрсөтүлгөн балдар ырларын окутуунун максат, милдет, 

мазмунунан улам мындай чыгармаларды үйрөтүү аркылуу окуучулар жетише 

турган компетенттүүлүктөр келип чыгат.  

Компетенттүүлүк окуп үйрөнүүнүн негизинде бул же тигил максатка 

жетүүгө ээ болуу, жетишкендиктин деңгээли. Ал аркылуу окуучунун канчалык 

алган билимин турмушта пайдалана алуусу, башкалардын ишмердүүлүгүн 

өзүнө ала алгандыгы аныкталат. Алар төмөнкү таблицада көрсөтүлдү. 

Таблица 4.4 – Балдар ырларынзаманбап технологияларын өркүндөтүү 

аркылуу окутууда окуучулар ээ болуучу негизги компетенциялар 

(башталгыч класстардын мисалында) 

Компетенция 

лар 

Алынуучу жыйынтыктар 

Класстар 1-класс 2-класс 3-класс 4-класс 

Кептик- 

Коммуникативт

ик 

 

 

Сүйлөө 

Ыр эмне 

тууралуу 

экенин кыска 

айтып бере 

Ырдын 

тексти 

эмне 

тууралуу 

Ырдын 

айланасында 

өз оюн 

айтып берет 

Ырдын 

айланасын 

да өз 

турмушу- 
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алат. 

Мугалимдин 

суроолоруна 

кыска жооп 

берет. 

 

экенин айтат. 

Ырдын 

негизинде 

суроо-

жоопторго 

катышат.  

 

(бирок 

кыскача). 

Оозеки 

кыска текст 

түзө алат 

нан алынган 

мисалдарды 

колдонуп 

сүйлөй алат. 

Ырдын 

негизинде 

монолог 

жана диалог 

түзөт. 

Угуу 

Угат жана 

укканын 

түшүнөт 

Угат жана 

укканын 

түшүнөт 

Угат жана 

укканын 

түшүнөт 

Угат жана 

укканын 

түшүнөт 

Окуу 

«Алиппе» 

мезгили 

бүткөн соң 

балдар 

ырларын шар 

окуй алат. 

 

Кыскача 

ырлардын 

текстинин 

мазмунун 

окуйт, айрым 

жөнөкөй 

суроолорго 

жоп бере 

алат. 

 

Кыскача 

тексттин 

мазмунун 

окуйт, 

түшүнөт, 

текстке 

берилген 

тиешелүү 

тапшырман

ы аткара 

алат, 

тексттин 

мазмуну 

суроолорго 

жооп берет. 

Ырды окуйт, 

түшүнөт, 

текстке 

берилген 

тиешелүү 

тапшырма-

ны аткара 

алат, 

тексттин 

мазмуну 

боюнча 

суроолорду 

чече алат.  

Тексттеги 

сөздөрдүн 
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Окуган 

текст 

боюнча 

өзүнүн оюн 

айтат. 

көбүнүн 

маанисин 

түшүнөт 

жана 

башкаларга 

түшүндүрүп 

берет. 

Жазуу 
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Ырлардан 

айрым 

тамгаларды, 

сөздөрдү, 

муундарды 

таап жаза алат.  

Ырдын ичинен 

алып эки-үч 

сөздөн турган 

сүйлөмдөрдү 

жазат. 

 

Ырлардын 

ичинен 

айрым 

калтырып 

кеткен 

сөздөрдү, сөз 

айкаштарын 

таап жаза 

алат.  

Балдар 

ырларынан 

кыска бир-

эки куплетин  

жатжазуу 

формасында 

жаза билет.  

 

 

 

Тексттин 

негизинде 

сөздүк 

жумуштары

н жүргүзө 

алат. Ырды 

кара сөзгө 

айлантып 

жазып 

берет. 

Ырдын 

негизинде 

текст түзө 

алат.  

Ырдагы ойду 

жөнөкөй, так 

кылып жазып 

бере алат.  

Ырдын 

негизинде 

текст түзө 

алат. 

Окулган ырга 

окшотуп ыр 

жазууга 

аракет кылат.  

Ырдын 

негизинде 5-6 

сүйлөмдөн 

турган 

аңгеме, эссе  

жаза алат. 
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Адабий-

теориялык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ыр менен кара 

сөздүн 

айырмасын 

сыртынан 

(форма 

боюнча) билет. 

 

Ырдыгы 

уйкашка 

маани берет. 

Ырдагы 

ритмди, 

уйкашты, 

куплетти 

билет. 

Ырдагы 

көркөм сөз 

каражатта 

рын аңдай 

баштайт. 

Поэзия 

тууралуу 

алгачкы 

маалыматтар

га жетишет. 

Ыр 

түзүлүшүнө 

жөнөкөй 

талдоо 

жүргүзөт. 

 

 

Социомаданий 

 

 

Мекен 

тууралуу 

алгачкы 

түшүнүккө ээ 

болот.  

Балдар 

ырларында 

айтылган 

улуттук 

символикалард

ы 

билет. 

Кыргыз 

тоолору, 

Ысык-Көл, 

борбор 

шаарыбыз 

тууралуу 

ырларды 

Мекен 

темасында- 

гы аңгемеси 

менен 

байланышты

ра алат. 

Ыр менен 

балдар 

турмушун 

байланыш-

тырат. 

Ырларды 

жаттап 

коомчулукк

а айтып 

берет. 

Ырдагы ой 

боюнча 

турмуш 

тууралуу 

сүйлөп бере 

алат. 
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Ошентип жалпысынан 1-7-класстарда балдар ырларын окуу аркылуу эң 

биринчи кезекте дагы мындай компетенттүүлүктөр ишке ашырылат:  

 көркөм окуунун темпи;  

 ырдын негизинде аңгеме, эссе жазуу;  

 ырды монолог жана диалог түрүндө айтып берүү; 

 үн кубултуп көркөм окуу; 

 окуяларга, каармандарга карата жеке ою; 

 ырдын текстине талдоо;  

 ырлар боюнча пикир жазуу, айтуу;  

 ырларды жаттоо; 

 ырдагы ойду турмуш менен байланыштыруу; 

 ырдын көркөмдүгү, ыр түзүлүшү, образдык-эмоционалдык функциясы; 

функциясы жөнүндө билимдери тереңдейт; 

 ырдагы көркөм образ, адабий каарман түшүнүгү; 

 окурмандык жоогрку табитке ээ болушат; 

 ырларды өз алдынча баалоого үйрөнөт ж.б. 

 

4.4. Балдар ырларын окутуу аркылуу окуучулардын окурмандык 

кызыгууларын өркүндөтүү технологиялары 

 

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигинин 2015-

жылдын 8-октябрындагы № 1247/1 буйругуна тиркеме катары берилген 

«Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 5-9-класстар 

үчүн «Кыргыз адабияты» боюнча предметтик стандартта» [http://edu.gov.kg, 

457] азыркы адабиятты окутуунун негизги каражаты окуучуларды автор менен 

көркөм адабий текст аркылуу байланыштыруу экендиги айтылат.  

Текст бул – бир нече сүйлөмдөрдү логикалык жана грамматикалык жактан 

байланыштырган сүйлөмдөрдүн тутуму. Текст оозеки жана жазуу формасында 

болуп, туура башталып, туура аяктаган, ошол эле кезде бүткөн бир ойлордун 

жыйындысы. Ар кандай текстте башталыш жана бүтүш болот, ой логикалык 
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ырааттуулук менен ишке ашат, сүйлөмдөр грамматикалык жактан бири-бирин 

улап, бир ойго экинчи ой кошулуп турат. Ал жазууга, окууга, угууга, көрүүгө, 

талдоого ылайыкталат.  

Окуучулардын билимин баалоо боюнча эл аралык изилдөө борбору (PISA) 

уюмунун изилдөөлөрүнө ылайык Кыргыз Республикасынын кыргыз тилинде 

окуган балдарынын текстти окуу жана түшүнүү деңгээли башка өлкөлөргө 

караганда өтө төмөн. Мунун башкы себептеринин бири – мектеп мугалимдери 

адабий окуу жана адабият сабактарында көркөм текстти талдап, мына ошол 

талдоо процесси аркылуу алардын окурмандык кызыгууларын ойгото албай 

жаткандыгы менен байланыштуу.  

Соңку учурда эл аралык USAID уюму «Бирге окуйбуз» деген, «Роза 

Отунбаеванын демилгеси» коому «Жайлоо бала бакчалары» аттуу ж.б. бир 

катар долбоорлорду иштетип, алар балдарды көркөм китеп окуу маданиятына 

үйрөтүүгө кызыктырып келет. Бирок дале болсо көркөм адабий китеп окуу 

ишмердүүлүгү совет учурундагы деңгээлге жетпей келгендиги белгиленип 

жүрөт. Ушул көрүнүштү оң жолго тартууда кыргыз адабияты сабагы, андагы 

биз сөз кылып жаткан балдар ырлары чоң ролду аткарууга тийиш. 

Балдар ырларынын тексти – поэтикалык адабий көркөм текст. Жогорудагы 

стандартта белгиленгендей «Өсүп келе жаткан жаш адамды текст аркылуу 

автор менен маектешүүгө үйрөтүү, бул маектин толук жарамдуу катышуучусу 

болууга үйрөтүү – адабияттын мектеп курсунун негизги билим берүүчүлүк 

милдети. Маданияттуу окурмандын алдында эки милдет турат: 1) чыгарманы 

автор өзү түшүнгөндөй түшүнүү, дүйнө картинасын «автордун көзү» менен 

көрүүгө аракеттенүү; 2) окулган чыгарманы өзүнүн (автордукунан 

айырмаланган) турмуштук жана маданий контекстине кошуп алуу. Окуудагы эң 

башкы нерсе – бул автор – көркөм текст – окурман мамилеси. Чыгарманы 

түшүнүүнүн негизги этаптарында көркөм текстти окуу, комментарийлөө, 

анализдөө, интерпретация кылуу көндүмдөрүн калыптандыруу жатат, көркөм 

тексттеги маанини түшүнүүнүн алгоритмин үйрөнүү жана өзүнүн тексттин 

түзүү, окуганы боюнча өз баасын билдирүү» [http://edu.gov.kg, 457] 
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процесстери. Мына ушул процессти ишке ашырууда мугалим алдын ала 

текстти талдоонун планын түзөт, ал план төмөнкүдөй баскычтардан турат:  

 биринчиси, тексттеги кайсыл маанини биринчи планга чыгаруу, б.а., 

автордук идеяны туура аңдап түшүнүү;  

 экинчиси, тексттин ичиндеги түйүндүү сөздөрдү белгилөө;  

 үчүнчүсү, конкреттүү класстын окуучулары үчүн кайсыл сөздөр, же сөз 

айкаштары оордук кыла турганын болжолдоо; 

 төртүнчүсү, текстти талдоо процессинде кайсыл окуучуга кандай суроо 

берүү керектигин аныктап алуу.   

Авторлору С.Рысбаев, К.Ибраимова, Б.Абдухамидова болгон 4-

класстардын «Адабий окуу» китебинде [bizdin, 453] Муса Жангазиевдин 

«Кумурскалар коому» деген ыры берилет. Бул чыгарманы окутуу аркылуу 

окуучулардын окурмандык кызыгууларын арттыруу боюнча ишмердүүлүктүн 

жүрүшүн көрсөтөбүз. 

Биринчи учурда салттуу сабактарда үйгө берилген тапшырмалар суралат. 

Андан кийин класска илинген же компьютердин мониторлорунда көрүнгөн 

Муса Жангазиевдин портретине көңүл бөлөбүз.  

Мугалимдин аңгемеси: Муса Жангазиев 1921-жылы Сокулук районунда 

туулган. Анын биринчи китеби 1950-жылы «Балалык» деген ат менен чыккан. 

Балдар үчүн жүзгө жакын китеп чыгарган. Алардын ичинен «Балдар – менин 

өмүрүм» деген китеби окурмандар тарабынан да, мамлекет тарабынан да 

жогору бааланган. Жыйырмага жакын ыр жыйнактары орус тилине которулуп, 

Москва шаарынан жарык көргөн. Андан тышкары балдар үчүн ырлары грузин, 

өзбек, эстон, украин, казак, түркмөн, тажик, кара калпак ж.б. тилдерге 

которулуп, өзүнчө китептер катары балдарга тартууланган.  

Муса Жангазиев силер сүрөттөн көрүп тургандай суйдаң ак чачтуу, бала 

кыял киши болгон. Кыргыз балдар жазуучуларынын ичинен эң көп китептери 

чыккан да, чыгармалары эң көп тилдерге которулган да ушул автор болуп 

саналат.  

Мугалим ушундай сүйлөп келе жатып эле окуучуларга күтпөгөн суроо 
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узатат: Мунун сыры эмнеде? Эмне үчүн Муса Жангазиевдин ыр китептери көп 

чыгып, ырлары көп тилдерге которулган? 

Суроонун ушундайча коюлушу балдарды ойлонтот. Алар бир топ 

кызыктуу жана күтпөгөндөй жоопторду берди, алардын кээ бири мындай:  

1-окуучу: Балдар үчүн кызыктуу жазат. 

2-окуучу: Жомокторду жакшы жазат. 

3-окуучу: Же депутат же бизнесмен болсо керек, басмалар китептерин 

акчага чыгарып берет да. 

4-окуучу: Таанышы көп болуш керек. 

Ушул сыяктуу бир нече болжолдуу жооптор айтылды. 

Эми чындыгына жетүү үчүн алдыда окулуучу текст менен тааныша 

баштайбыз.  

1-ыкма: Катарлашып үн кубултуп окуу. Мындай ыкманы класс жакшы 

өздөштүргөн. Биринчи партанын оң жагындагы окуучу төрт сап окуйт, кийинки 

төрт сапты ошол эле партанын сол жагындагы окуучу окуйт. Ошентип ыр бүт 

окулуп чыгат. Бул чыгарманы өздөштүрүүгө болгон биринчи кадам. Кээде 

мугалим атайын катарларды бузуп жиберет, себеби кээде айрым окуучулар 

кезегин күтүп, саптарды эсептеп өзүнүн сабын таап, ошону гана кайра-кайра 

окуп, тексттин калган бөлүгүнө көңүл бурбай коюшу мүмкүн. 

2-ыкма: Ушул эле текстти айрым учурда мугалим бүт баарын өзү көрктүү 

окуп берет. 

3-ыкма: Тексттин бүт баарын окуучулардын бири окуп берет. 

4-ыкма: Текстти артисттердин же көркөм окугандардын (чтец) окуусунда 

угуу. 

5-ыкма: Текстти автордун окуусунда угуу ж.б. 

Мына ушул ыкмалардын ичинде Турар Кожомбердиевдин өз ырларын өзү 

окуган учурларын интернет аркылуу уктуруу өзгөчө таасирдүү болгондугун 

белгилей кетмекчибиз. 

Жогорудагы 5 ыкманын бири, же кээде 2-3 ыкмасы ар бир жаңы текстти 

тааныштыруу учурунда колдонулат.  
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Текст окуу менен окуучулар эң биринчи кезекте андагы түшүнүксүз 

сөздөрдүн маанилерин билип алууга кызыгат.  

Мугалим: Тексттеги кайсыл сөзгө ким түшүнбөй калды? Түшүнүксүз 

сөздөрдү атагыла? 

1-окуучу: жыпар жыт 

2-окуучу: гүлазык 

3-окуучу: аңыз 

4-окуучу: кекире 

5-окуучу: зыгыр 

6-окуучу: зире 

7-окуучу: жики 

8-окуучу: кампачы 

9-окуучу: күүгүм ж.б. 

Бул түшүнүксүз деп эсептелген сөздөр жалпы класс маанисин билбей 

калган сөздөр эмес, алар айрым окуучулар гана билбей калган сөздөр, кээ бир 

окуучулар 4-5 сөздүн маанисин билбей калышы да ыктымал, өзгөчө алар 

эскирип азыр колдонуудан чыгып калган сөздөрдүн, диалектилик, говордук 

өзгөчөлүктөр менен жазылган сөздөрдүн лексикалык кандай маани берерин 

толук ажырата албай калышы мүмкүн. 

Тексттеги айрым сөздөрдүн маанисин билбей калуу – окуучулардын 

окурмандык кызыгууларын басаңдатууга негизги себепчи көрүнүш. 

Сөздөрдүн маанисин чечмелөө ишмердүүлүгү – жалпы класста 

жамаатташып аткарыла турган жумуш. Мисалы, жогорудагы бир окуучу 

билбей калган сөздүн маанисин башка окуучу билет. Жардамдашуу, 

кызматташуу аркылуу дагы бир топ сөздөрдүн маанилери чечмеленет. Мында 

мугалим өтө баамчыл, кыраакы болуп турушу керек, себеби кээ бир балдар 

мурда кайсыл бир сөздү туура эмес трактовкалап жүргөн болушу мүмкүн, ал 

ошонусун таңуулап чыгат.  

Айрым түшүнүксүз сөздөрдүн маанисин так билүү үчүн компьютерден 

интернет аркылуу сөздүк издөө, түшүндүрмө сөздүк китептерин пайдалануу 
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зарылдыгы туулган учурлар болот. 

Мугалим тексттин маанисин чечмелөө үчүн алгачкы суроолорду коёт. 

Мугалим: Кумурска кандай жаныбар? Анын биологиялык өзгөчөлүгү 

кайсыларда? 

Бул суроо да окуучулардын бири-бирин толуктоосу, интернет, 

түшүндүрмө сөздүк аркылуу ишке ашат. 

Мугалим: Адамдарды кумурскага салыштырган учурларды 

кездештирдиңер беле? Кандайча, эмне деп салыштырат? 

1-окуучу: Кээ бир кишилерди «кумурскадай эмгекчил» деп коёт. 

2-окуучу: Айрым адамдарды «кумурскадай жаны тынбаган» экен дешет. 

3-окуучу: Биздин айылда бир үй-бүлөнү «кумурскадай ынтымактуу үй-

бүлө» дешет ж.б. 

Мугалим: Адамдарды кумурскага салыштыруу менен эл алардын 

мээнеткечтигин, ынтымактуулугун белгилешет. Автор андыктан ырдын атын 

«Кумурскалар коому» деп атайт. Коом – бул бир нече топтун биримдиги, 

биздин класс да коом болот. Баарыбыз биригип коом түзүп турабыз. Анда 

текстти бөлүктөр менен талдоого өтөлү.  

Биринчи бөлүк: 

Баса турган жолу бар,  

Башкаруучу чоңу бар.  

Канышасы, каны бар,  

Баардыгына таанымал [bizdin, 453].  

Мугалим: «Баса турган жолу» дегени эмнеси? 

1-окуучу: Мен кумурскалардын жолун көргөнмүн. Алардын уюгу болот, 

ошол уюгуна жол келет, кумурскалар ошол жол менен гана жүрүшөт, алар 

уюгуна жей турган тамактарын, өзүнөн чоң чөптөрдү ташып келе жатканын 

көрүүгө болот. 

2-окуучу: Булардын бир башчысы болот, баары ошого баш ийет, ким 

иштебесе, ал ошол башчы тарабынан жазалат. Жогорудагы «башкаруучу чоңу», 

«канышасы, каны» [bizdin, 453] деп ошолорду айтып жатат. 



235 

 

Ошентип текстти талдоо процессинде кумурскалар коомунда «Жатып 

ичээр аңкоо жок», «Балбаны бар, дөөсү бар, Ат минбеген жөөсү бар. Жигити 

бар, чалы бар» [bizdin, 453] экенин көрөбүз. Алардын эшик кайтарган 

сакчылары бар, кезеги менен укташат. 

Балдарга өзгөчө тарбия бере турган саптары: 

Ченеп ичет, ченеп жейт,  

Буларда болбойт семирүү.  

Кезек менен уктаган  

Теңчиликтин заманы,  

Балдары жок жаманы.  

Жүк ташыган балбаны,  

Тентектерге жол бербейт,  

Ата-эненин талабы[bizdin, 453].  

Демек, кумурскалар коому демократияга (теңчиликке) негизделген коом, 

алардын ичинде жаман бала, тентек бала, семирип кеткени болбойт, баары 

эмгекчил, ак менен караны ажырата билишет. Булардын жашоосунун негизин 

эмгек, тазалык, тартип түзөт. 

Ушул жерде мугалимдин ишмердүүлүгү кумурскалар коому менен 

адамдар коомун салыштырып дискуссия жаратууга багытталса – окуучулардын 

сынчыл ой жүгүртүүлөрүн, ассоциациялоо жөндөмдүүлүктөрүн көтөрүүгө бир 

топ мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ал үчүн мугалим жалпы класска төмөнкүдөй 

суроолорду берет. 

1. Кумурскалар жана адамдар: кимиси эмгекчил? 

2. «Кумурскалар коому» деген жомок-ыр эмне максатта жазылган деп 

ойлойсуңар? 

3. Акын кумурскалардын жашоосун кандай билет, же ал кумурскалардын 

жашоосун изилдеген зоолог окумуштуубу? ж.б.  

 Жогорудагы чыгарманын тексттин талдоо процесси төмөнкүдөй 

аспектидеги компетенттүүлүктөрдөн турат: 
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1. Чыгарманын автору жөнүндө маалымат алуу жана ошол маалыматтан 

улам чыгарманы окууга кызыга баштоо. 

2. Текстти алгачкы окуу, анын мазмуну менен үстүрт, жалпы таанышуу. 

3. Текстти жалпы класс менен мугалимдин жетектөөсүндө талдоо. 

Суроолор-жооптор. Сөздүк жумуштары. 

4. Чыгарманын көркөм тексттин интерпретациялоо. Тексттин негизинде ой 

жүгүртүү, талашып тартышуу, өз турмушу менен байланыштыруу. 

5. Текстке баа берүү. Чыгарма боюнча жекече ойлору. Автор менен, башка 

окуучулар менен ой бөлүшүү жөндөмдүүлүгү. 

6. Тексттен тарбиялык таалим алуу. Өзүнүн жашоосуна таасир этүүчү 

идеяларды табуу. Автордун чыгармачылыгын баалоо, сындоо. Жеке 

турмушунда ошол чыгарманы колдоно алуу. 

 «Кумурскалар коому» жомок-ырын окутуу боюнча «Жыл мугалими – 

2003» сынагынын жеңүүчүсү Лейлек районундагы №3 эксперименталдык 

гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Б.Абдухамидова өз 

методикалык системасын иштеп чыккан. Анын сабагынын максаты 

кумурскалардын эмгекчилдигин, адилеттүүлүгүн, боорукердигин көрсөтүү 

болуп, балдар өз оюн эркин жана так айтууга көңүл буруу менен азыркы 

окуучуларды ынтымакка, иштемчилдикке үндөгөн тарбия берет. Муну үчүн 

аралаш сабак өтүп, башкарып айтуу ыкмасын колдонот. Жаңы теманын 

башталышын «акыл чабуулу» ыкмасын колдонуу менен өтөт да, текстти төрт 

бөлүккө бөлүп окутат, окуучулар бири-бирин улай көрктүү окуу ыкмасында 

тексттин аягына чыгат. Суроо-жооптор айтылат. Түшүнүксүз сөздөр доскага 

жазылып түшүндүрүлөт.  

 Сабакта кумурска адамдар менен гана эмес, ийнелик, эл кайда көчөт 

сыяктуу жаныбарлар менен да салыштырылат, экологиялык тарбияга өзгөчө 

маани берилет, сабактан соң окуучулардын кумурскаларды аяп, аларды жакшы 

көрүп калганы байкалган. 

 Балдар ырларын окуп-үйрөнүүдө окуучулардын окурмандык 

көндүмдөрүн (читательские умения) калыптоо өзгөчө чоң мааниге ээ. Бул 
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процесс көркөм чыгарма өтө татаал, көп катмарлуу система, көрүнүш 

экендигин тастыктайт. Бир эле балдар ырларында идея, тема, композиция, 

образ, поэтикалык тили, автордук позиция сыяктуу көп кырдуу нерселер бар, 

мына ошолордон чыгарма куралат. 

Окурмандык көндүмдөргө ээ болуу бул – ар кандай чыгарманы туура 

түшүнүп, туура талдап, андан эстетикалык, руханий тарбия алууга жетишүү. 

Мунун бир канча түрлөрү бар:  

 ырдын көркөм сүрөттөө каражаттарынын чыгармадагы функциясынын 

кандай мааниси бар экендигин кабыл алуу;  

 акын чагылдырып жаткан турмуш кандайча ишке ашып жаткандыгын, б.а., 

турмуш чындыгы менен адабий көркөм чыгарманын карым-катышын билүү;  

 ырдагы эмоциянын өсүү динамикасын сезүү;  

 ырдын композициясын түшүнүү;  

 ырдагы поэтикалык каражаттарды (уйкаш, ыргак, куплет, интонация, пауза 

ж.б.) туура аңдоо;  

 автордун ички сезимдерин түшүнүү, туя билүү;  

 автордук позицияны таба алуу; чыгармадагы берилген негизги ойду кармай 

алуу ж.б. 

Жогорудагы ишмердүүлүктөр бири-бири менен тыгыз байланышкан 

болуп, балдар ырларын талдоонун, окуучулардын окурмандык көндүмдөрүн 

калыптандыруунун негизин түзөт. Ал мугалимдин жана окуучунун адабият 

таануу боюнча алган билимдерине, эстетикалык табитине, турмуштук 

тажрыйбасына байланыштуу. Бул максатка жетүү класстагы адабият сабагы 

менен гана чечилбейт, комплекстүү иш-аракеттерди талап кылат, алар:  

 көркөм адабий чыгармаларды көп окуу; 

 адабият таануу багытындагы эмгектер менен таанышып туруу; 

 массалык-маалымдоо каражаттарынын материалдарын кабылдоо; 

 жазуу жумуштарын ар дайым аткаруу ж.б.  

Мында окуучунун өз алдынчалуулугу да чоң мааниге ээ, ал кандай 

чыгарманы окуп жатат, эмне максатта окуп жатат, ошол китептен кандай 



238 

 

руханий канааттануу, эстетикалык рахат алат – ошолорду аңдай билүүсү зарыл. 

Бишкек шаарындагы №5 Улуттук компьютердик гимназиянын кыргыз 

тили жана адабияты мугалими А.Батыркулова 7-класста Ж.Садыковдун 

«Энелердин жүрөгү» чыгармасын окутууда тексттеги түшүнүксүз сөздөрдү 

кеңири чечмелеп берет.  

Ош шаарындагы «Жетиген» мектебинин мугалими К.Акматов 7-класста 

Ж.Мамытовдун «Буурул таңдын жомогу» деген чыгармасын окутууда адегенде 

класста «буурул» деген сөздүн лексикалык мааниси чечмеленет. Текст «сынчыл 

ойлом» стратегиясы аркылуу эркин ой жүгүртүү менен окулат. Мугалим он эки 

ачкыч сөз сунуштайт да, ошолорду пайдаланып окуучулар ырды кара сөзгө 

айлантып текст түзүшөт, ал текстти адегенде жуп-жупта талкуулап, ар жуптан 

бир окуучу текстин окуйт, аны оозеки талкуулашат, толукташат. Андан кийин 

жайма-жай күүнүн ыргагында окуучулар мугалим таратып берген тексттин 

биринчи бөлүгү менен таанышат. Бул автордук текст менен окуучулар жазган 

текст салыштырылат. 

Мына ушундай тажрыйбалар окуучулардын окурмандык 

компетенттүүлүктөрүн калыптандырууга багытталат. Адабият сабагындагы  

окурмандык компетенттүүлүктөр билим берүүчүлүк, коммуникативдик, 

өнүктүрүүчүлүк, маалыматтык, социалдык компетенциялардын курамынан 

турат. 

Ал эми окурмандык компетенттүүлүктөрдүн калыптануусунун чен-

өлчөмдөрү (критерийлери) жана көрсөткүчтөрү төмөнкүлөр: 

 мотивациялык: окуучуларда балдар ырларын окууга муктаждыкты пайда 

кылуу; өз алдынча ырларды ылгап, таап, окуй берүүгө түртүү; 

 когнитивдик: балдар ырларынын адабий-теориялык өзгөчөлүктөрүн аңдап 

түшүнүү, текстти толук кабыл алуу; ырлардын кара сөз, драма менен 

айырмасын билүү; 

 ишмердүүлүк (деятельностный):  ээ болгон маалыматтар менен иштей алуу; 

окуунун деңгээлин жогорулатуу. 
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Окуучулардын окурмандык компетенттүүлүктөрүн калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары – ал компетенттүүлүктү ар бир чыгармадан 

чыгармага баскычтар боюнча өнүктүрүп отуруу, аны үчүн натыйжалуу, 

сапаттуу, аң-сезимдүү, берилгендик менен окуу. Мында мугалим менен 

окуучунун, китепканачы менен окуучунун биримдиги чоң мааниге ээ. Алар бул 

ишмердүүлүктү натыйжалуу ишке ашырууда инсанга багыттап окутуу, билим 

берүүнү өнүктүрүү технологияларын кеңири пайдаланат. 

«Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 5-9-класстар 

үчүн «Кыргыз адабияты» боюнча предметтик стандартта» 

[http://edu.gov.kg/media/files/b8c8c261-6bf7-4cad-b632-f3f0b5032e20.pdf] 

«окурмандык компетенттүүлүк – адабий чыгарманы эстетикалык өздөштүрүүгө 

жөндөмдүүлүк, искусствонун башка түрлөрүнүн катарында адабияттын 

өзгөчөлүгү жөнүндө түшүнүгүн калыптандыруу, образдуу сөздүн көркөм көп 

маанилүүлүгүн, ассоциативдүүлүгүн, көрүү жана угуу дааналыгын ачуу 

аркылуу образдык сөздү түшүнүү жана инсандык деңгээлде өздөштүрүү; 

теориялык-адабий түшүнүктөр жөнүндө үйрөнүүчү предмет катары эмес, 

көркөм чыгарманы түшүнө билүүгө жардамдашкан курал, каражат катары 

түшүнүктү өнүктүрүү» [http://edu.gov.kg, 457] экендиги айтылат. Мына ушул 

окурманды калыптандырууда мектеп программасына киргизилген балдар 

ырлары да өзгөчө маанилүү жана ал ишмердүүлүктү ишке ашыруу 

мугалимдердин эң негизги милдеттеринин бири.  

 

Төртүнчү бап  боюнча корутунду 

 

«Жалпы билим берүүчү мектептерде балдар ырларын окутуунун 

технологияларын өркүндөтүүнүн педагогикалык мүмкүнчүлүктөрү»деп 

аталган 4-баптын «Балдар ырларын окутууда предметтин ички жана 

предметтер аралык сырткы байланыштарды интеграциялоо 

технологияларын өркүндөтүү»деп аталган биринчи параграфында предметтик 

ички жана предметтер аралык сырткы байланыштарды ишке ашыруу 
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принцибин көрсөтүп, М.Алыбаевдин «Коңур күз», К.Жуманазаровдун «Нан», 

Ч.Иманалиевдин «Кышкы чилде», Т.Самудиновдун «Үч аяз», М.Жангазиевдин 

«Сүрөтчү аяз», Т.Самудиновдин «Көктөм ыры», «Май айы», А.Кыдыровдун 

«Сулуу май» ж.б. ырларын окутууда предметтик ички байланышты жана Мекен 

таануу, кыргыз тили предметтери менен интеграциялап окутуунун 

технологиялары сунушталды. Кыргыз жеринин табияты сүрөттөлгөн 1-

класстын «Алиппе» китебиндеги Жеңижоктун «Суу», Ж.Бөкөнбаевдин 

«Кыргыздын Ала-Тоосу», 2-класстагы Ж.Исабаеванын «Соң-Көл 

жайлоосунда», 4-класстан Ж.Бөкөнбаевдин «Кыргыздын Ала-Тоосу», 

Э.Ибраевдин «Бишкегим», А.Исаевдин «Сары-Челек» ж.б. ырларын окутууда 

живопись, фото искусствосу жана музыка менен байланыштыруунун заманбап 

технологиялары көрсөтүлдү. Мындай интеграциялоо окуучулардын ойлоо 

жөндөмдүүүлүгүн арттырып, дүйнөнү бүкүлү (целостное) кабылдоого жардам 

берет, алардын эмоционалдык сезимдерин өстүрүп, эстетикалык табитин 

жогорулатат. «Оп майда», «Бекбекей», «Шырылдаң» ырларын 6-класста 

музыка жана адабият предметтеринин мугалимдеринин катышуусуна 

интеграцияланып окутуунун тартиби, жүрүшү баяндалат. Андан ары 

интеграцияланган блокту анализдөөнүн схемасы, балдар ырларын окутууну 

интеграциялоо үчүн предметтер жана материалдар (4-класстын мисалында) 

таблица түрүндө көрсөтүлөт. 

2-параграф«Оюн ырларын окутуу процессинде оюн технологияларын 

заманбап шарттарга ылайык өнүктүрүү» деп алдык. Мектепте окутулуучу 

оюн ырлары, биринчиден, элдик оюн ырлары («Тай-тай» «Салбилек», «Ак 

терек, көк терек» ж.б.) болсо, экинчиден, эгемендүүлүк жылдарынан кийин 

көбүрөөк жазыла баштаган акро ыр, шарада, анаграмма, логогриф, метаграмма 

деген сыяктуу сөз оюндары, тамгалары жылыштырып ойноо ишмердүүлүктөрү. 

Мындай чыгармалардын балдар турмушундагы мааниси, аларды дене 

тарбиясындагы гана эмес, акыл-эс, эстетикалык тарбиядагы ордун көрсөттүк. 

Сабактарда оюн ырларын, анын ичинде Т.Самудиновдун «Билесиңби, сен, 

албетте, билесиң» деген ырын интерактивдүү технологиялар менен окутуунун 
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иштелмесин сунуш кылдык жана жалпы эле мындай тематикадагы балдар 

ырларын окутуунун өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп бердик. 

Оюн ырлары – балдар ырларынын бир формасы, ал кызыктуулугу, жаш 

окурмандардын таанып-билүү, акыл-жүгүртүү ишмердүүлүгүн жогорулатууга 

кошкон салымы менен мектеп практикасына улам көбүрөөк аралашып жатат 

жана мына ушул процесстин эффективдүү технологиялары ушул бапта 

конкреттүү мисалдардын негизинде тастыкталды.  

3-парагаф «Окутуунун заманбап технологияларын өркүндөтүү аркылуу 

балдар ырларын үйрөтүү процессинде окуучулардын компетенттүүлүктөрүн 

калыптандыруу»деп аталат. Компетенттүүлүк азыркы замандын окутуу 

процессинин максатына койгон негизги талабы. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 

компетенттүү болушу – ошол мектепте окутулган бардык окуу предметтеринин 

милдети. Балдар ырларын окутуу менен мугалим окуучуларга дүйнөнү таанып 

билүүгө, поэтикалык чыгармалардын эмоционалдык-эстетикалык күчүн сезүүгө 

үйрөтөт, эне тилинин байлыктарын колдоно билүүгө, ырларды окуп, түшүнө 

билүүгө көнүктүрөт. Поэзия – бул адамдын ички дүйнөсүн тазалоочу, 

сезимдерин калыптоочу касиеттүү сөз өнөрү. Мына ошол балдар ырлары менен 

окуучулардын компетенттүлүктөрү кандай багытта, кандайча калыптана 

тургандыгы таблицалар аркылуу чагылдырылды. 

4-парагаф «Балдар ырларын окутуу аркылуу окуучулардын окурмандык 

кызыгууларын өркүндөтүү технологиялары» деп аталат. Бул бөлүмдө балдар 

ырларынын окуучулардын окурмандык компетенттүүлүктөрүн 

калыптандыруудагы ролу көрсөтөлөт. 4-класста М.Жангазиевдин «Канаттуулар 

коому»деген ырын окутуунун технологиялары сунушталып, окурмандарды 

калыптандыруудагы Б.Абдухамидова, А.Батыркулова, К.Акматов сыяктуу 

тажрыйбалуу мугалимдердин сабактары талдоого алынып, жыйынтыкталат. 
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ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫК 

 

 Адабият адам пайда болгондон тартып эле ошол адамдардын ички 

дүйнөсүн башка адамдарга сөз өнөрү аркылуу, сөздүн күчү менен туюнтууга 

кызмат кылып келет. Дал ушул адабияттын бир бөлүгү балдарга арналган 

ырлар болуп эсептелип, андай чыгармалар оозеки формада болсун, төкмөчүлүк 

өнөрүндө болсун, профессионал жазма акындардын чыгармачылыгында болсун 

кеңири жаратылып, балдардын курак өзгөчөлүгүнө байланыштуу жөнөкөйлүгү, 

түшүнүктүүлүгү, балдардын дүйнөсүнө жакындыгы, жогорку идеясы, 

тарбиялык, таалим берүүчүлүк функциясы менен айырмаланат. Мындай 

чыгармалар кайсы заман, кайсы доор болбосун өз керектөөчүлөрүн таап, 

медреселер, мектептер пайда болгондо атайын окутууга киргизилген. Азыр 

мындай чыгармалар окуу программаларында жана окуу китептеринде олуттуу 

орунду ээлейт. 

Биздин диссертациялык изилдөө мектепте балдар ырларын окутуу 

проблемасына арналуу менен мугалимдердин адабий-теориялык, кесиптик 

компетенттүүлүгүн, чыгармачылык ишмердүүлүгүн жогорулатууга жардам 

берет. Балдар ырларын талдоо процессинде окуучулардын адабий түшүнүгүн, 

тилдик байлыктарын, эстетикалык табитин, турмушту аңдап билүү деңгээлин 

көтөрүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнүн технологияларын көрсөтөт.  

Диссертацияда иштин максатына, милдеттерине ылайык изилдөөбүздөн 

төмөнкүдөй жалпы жыйынтыктарды чыгардык: 

Биринчи милдет балдар ырларынын табиятын, спецификасын, 

ааламдашуу доорундагы таалим-тарбиялык функцияларын аныктап, аларды 

системалаштыруу болгондуктан, ага ылайык балдар ырлары жалпы адабияттын 

курамында турган, бала деген курактагы адамдардын бир бөлүгүнө арналган, 

сюжети жана композициясы жөнөкөй, тарбиялык мааниси таасын көрүнгөн 

поэтикалык чыгармалар. Балдар ырлары да бөбөктөргө, кенже мектеп 

жашындагы жеткинчектерге жана өспүрүмдөргө арналгандыгына карап өзүнчө 

өзгөчөлүктөргө ээ. Азыркы ааламдашуу доорундагы массалык маданияттын 
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таасиринде турган кыргыз балдарынын мекенчил, адептүү инсан болуп 

калыптанышы, эне тилин сүйгөн адам болуп жетилиши үчүн балдар 

ырларынын мааниси чоң. Көрүнүктүү маданий ишмерлер бала чагында 

адабияттын таасиринде чоңойгон, тилекке каршы, азыркы мектеп окуучулары 

көркөм чыгармаларды, алардын ичинде балдар ырларын аз окуп калды. Мунун 

себептеринин бири – мектепте балдар ырларын окутуунун илимий-

методикалык деңгээлинин жогорулабай жатышы. 

Экинчи милдет балдар ырларын окутуунун изилдөөнүн материалдарын, 

методдорун, методологиясын аныктоо, аларды темага ылайык жыйынтыктоо 

болду, бул багытта проблеманынфилософиялык, адабият таануучулук жана 

педагогикалык, психологиялык таянычтарын, б.а., методологиялык негиздерин 

аныктап көрсөтүп, темабызга тиешелүү көптөгөн окумуштуулардын 

эмгектерине анализ берилди, алардын изилдөөлөрүнүн приоритеттүү 

багыттары биздин диссертациябыздын илимий жоболорун иштеп чыгууга 

илимий база түзүп берди.  

Үчүнчү милдет мектептерде балдар ырларын окуп-үйрөнүүнүн тарыхын 

жана аны окутуунун эволюциясын анализдөө багытында негизинен окуу 

программаларындагы, окуу китептериндеги балдар ырларынын сунушталышын 

талдоо, советтикучурдагы жана эгемендүүлүк жылдарындагы окуу-

нормативдик документтерди үйрөнүү төмөнкү тенденцияны көрсөттү: XX 

кылымдын 20-30-жылдарында балдардын жана чоңдордун сабатын ачууга 

көмөк кылуучу балдар ырлары аз болгондуктан, фольклордук тексттер жана 

котормо чыгармалары көп берилген. Деги эле советтик учурда балдар үчүн 

саясий тема биринчи орунга чыккан, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк 

алгандан кийин, окутууда улуттук сезимге таасир этүүчү, кыргыз турмушунун 

ар кандай көрүнүштөрүн чагылдырган жана балдардын күнүмдүк 

тиричилигинен алынган ырлар, пейзаждык лирика көбөйгөн. Демек, жалпы 

орто билим берүүчү кыргыз мектептеринде балдар ырларын окуп-үйрөнүүнүн 

тарыхына, изилденишине обзор берүү бул процесстин диалектикалык 

динамикасын тастыктады. 
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Төртүнчү милдет балдар ырларын окутуу боюнча мектеп 

мугалимдеринин иш тажрыйбаларын, ишмердүүлүктөрүн үйрөнүү, талдоо, 

илимий багытта жалпылоо эле. Бул багытта биз алдыңкы мугалимдердин 

сабактарына катыштык, ал сабактарды талдоо менен илимий изилдөөбүздө 

алардын натыйжаларын пайдаландык. Мындай милдетти аткаруу биздин 

эмгектин практикалык маани-маңызын тереңдетти жана ойлорубуздун 

аргументтүү чечилишине көмөк көрсөттү. 

Кыргыз балдар ырларын окутуунун салттуу жана жаңычыл 

технологияларын анализдеп, жеке тажрыйбаларды иштеп чыгып, мектеп 

практикасына сунуштоо диссертациябыздын бешинчи милдети болуп, бул 

милдетти аткаруу үчүн чыгармаларды талдоонун ар түрдүү ыкмаларын, 

жолдорун, каражаттарын сунуш кылдык, аларды колдонуу үчүн I-VII 

класстардан ондогон балдар ырларын окутуу процессин тандап алдык. Бул 

милдетти ишке ашыруу процессинде биз балдар ырларын окуучуларга 

жеткирүүдө оптималдуу технологияларды тастыктап көрсөттүк.  

Алтынчы милдет сунушталган методикалык ыкмалардын, жолдордун 

натыйжалуулугун эксперимент аркылуу текшерүү болгондуктан Ош 

областынын жана Ош шаарынын мектептеринде педагогикалык сынак 

жүргүздүк, ал жүргүзгөн сынактар биз сунуш кылган педагогикалык 

технологиялардын эффективдүүлүгүн ырастады.  

Практикалык сунуштар: 

1. Балдар ырларын артисттердин, акындардын көркөм окуусунда CD, DVD 

дисктер түрүндө таратуу жана аларды интернетте жарыялоо зарыл. 

2. Балдар ырларынын өз алдынча адаптацияланган  хрестоматияларын 

массалык нускада басып чыгаруу керек. 

3. Балдар ырларын окутуу боюнча методикалык колдонмолорду, алдыңкы 

тажрыйбаларды жыйынтыктаган эмгектерди жарыялоо кажет. 

Биздин диссертация балдар ырларын мектепте окутуу боюнча алгачкы 

гана изилдөө, демек, тема дагы да тереңдетилүүгө, ар бир автор же ар бир класс 

боюнча конкреттештирилип изилдөөгө алынууга тийиш деген ойдобуз.  
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ТИРКЕМЕЛЕР 

 

Тиркеме №1  

 

М.Абдыкадырованын сабагы. 

Сабактын темасы: Тоголок Молдо «Иттин доолдай тиктирем дегени» 

Сабактын максаты:  

1. Окуучуларга жалкоолук терс сапат экендигин жана ал эмнеге алып 

келерин чыгарманы окуу аркылуу көрсөтүү. 

2. Жалкоолукка келишпестик менен мамиле жасоо, жакшы сапаттарды 

арттыруу. 

3. Мамилелешип иштеп, нравалык көндүмдөргө ээ болушат. 

Сабактын формасы: Чыгармачылык сабак 

Сабактын методу: Ролдук оюн  

Сабактын жабдылышы: Ар бир топко бирден тапшырма жазылган №1-  

тиркеме, окуу китеби, түстүү сүрөттөр 

Сабактын жүрүшү: 

1.Текст окулат. Мугалим окуучулардын сөз байлыгын өстүрүү максатында 

тамсилдеги айрым сөздөрдү түшүндүрүү үчүн көнүгүү иштерин жүргүзүү 

керек. Төмөнкү сөздөрдү тактага жазып, алардын котормосун жана маанисин 

түшүндүрүрөт. 

http://bizdin.kg/static/media/pdf/adabii-okuu-3grade-for-kyrgyz.pdf
http://bizdin.kg/static/media/pdf/Adabii-okuu-4-klass.pdf
http://kmb3.kloop.asia/2010/04/13/alykul-osmonov/
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кышкы чилде – кышкысын болуучу абдан суук кырк күн;  

доолдай – жүндөн соккон таар чепкен;  

жалчы – жалданып иштеген киши, малай;  

саратан – күн абдан ысып турган мезгил – жайдын толугу – жайдын 

чилдеси. 

2. Тамсил окуучулар тарабынан окулат.  

3. Окуучулар үч топко бөлүнөт. Ресурстарды алышат. 

4. Карточкадагы (№1-тиркеме) тамсилдин маанисин ролдук оюн, имитация 

(тууроо, окшоштуруу) аркылуу чыгармачылык менен чагылдыруу тапшырмасы 

берилет. 

4. Ар бир топ өз алдынча иштешет. 

5. Ар бир топ жалпы класска презентациялашат. 

Акындын окуяга жана каарманга жасаган мамилесин, анын кандай көз 

карашта экендигин ачыш үчүн чыгармага байланыштуу окуучуларга 

төмөнкүдөй суроолор берилет. 

1. Жалкоолукту акын чыгармасында кимдин образы аркылуу берет?  

2. Кенебестик, жалкоолук жакшы сапатпы? 

3. Силерде жалкоолук сапат барбы? Аны болтурбай коюуга мүмүкүнбү?  

4. Дүйнө элдеринин адабиятынан жалкоолук жөнүндө дагы кандай окшош 

чыгармаларды, образдарды билесиңер? 

Таблица (тиркеме) 1. - Тоголок Молдо «Иттин доолдай тиктирем 

дегени» тамсилин тексттерге бөлүү 

№1 №2 

Кыш чилде курудум, 

Үнүмдү баспай улудум. 

Бул жүргөнүм кеп эмес, 

Бул иш мага эп эмес. 

Жадырап жайнап жаз болсо, 

Байга жалчы жүрөйүн, 

Байдын коюн кайтарып 

Ал аңгыча кыш өттү, 

Жадырап жайнап жаз өттү, 

Ит унутту айтканын, 

Кышында музда жатканын. 

Тилин салып акактап, 

Көлөкө жерди качырат, 

Доолдай чыккан эсинен, 
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Бир доолдай чепкен киейин.  Көлөкөгө жашынат. 

 

№3  

Түлкү итке кеп айтат, 

Түшүнсүн деп бек айтат: 

- Кышында айткан доолдай, 

Бүттүбү, итим? – деп айтат. 

Түлкүм, мага жүн кана 

Чыга турган үн кана? 

Ал чепкенди кылгын деп, 

Айта турган тил кана? 

Окуучулардын эмоционалдуу кабыл алуусуна жана билимин системага 

салууда дидактиканын негизги принциптеринин бири көрсөтмөлүүлүк зор роль 

ойнойт. Сабакта Тоголок Молдонун «Иттин доолдай тиктирем дегени» 

тамсилин окутуп жатканда жалкоолукту чагылдырган сүрөттөрдү көрсөтүү өз 

натыйжасын берет.  

Чепкен чыгып эсинен, 

Керилип жатып алыптыр 

Жалкоонун жайы ушундай, 

Жайкалып уйку салыптыр, - деп, жалкоолуктун эмне экендигин 

түшүндүрүп, окуучуларды жалкоолуктан алыс болууга үндөйт. Тамсил 

акырында кенебестикти, жалкоолукту жоюп, аны кайталабоого үндөп, тарбия 

берүү менен аяктайт.  

Үйгө тапшырма: Орус адабиятынан же дүйнө элдеринин адабиятынан 

мультфильмдерден кандай окшош чыгармаларды, образдарды билесиңер? 

Жалпы класска айтып берүү.  
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