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Ачык, жабык жана туюк муундарды окуу 

 

 

 

Кыска сөздөрдү окуу 

БАР ИТ ТАШ ТИЛ КИР-ПИ КАР 

КОЛ АЛ-ЧА ТОП БАЛ КИ-ЙИМ МЫ-ШЫК 

ЖОЛ АЛ-МА АТ ТАЛ КҮЗ-ГҮ КА-ШЫК 

АТ КУМ ЭЧ-КИ КАЛ КҮЗ ТА-БАК 

ЭТ ТАМ КО-ЗУ ТИШ КЫШ ДАРТ 

ТОР Э-ШИК ЧА-КА И-ДИШ ЖАЗ ГҮЛ 

БАШ КА-РА БА-ЛА КАТ ЖАЙ Ү-ЛҮЛ 
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КАШ СА-РЫ ТА-ЗА КО-ЕН ЖАР БА-КА 

КАП КӨК ӨЙ-ДӨ ЧОҢ ТАРС БА-РАК 

 

 

Кыска сүйлөмдөрдү окуу 

Күн чыкты. 

Кар ээриди. 

Балдар ойношту. 

Жаз келди.  

Айша китеп окуду.  

Жалбырактар саргайды.  

Тамак бышты. 

Аба-ырайы суук. 

 

Айшаны Асан күтүп жатат. Ким кечикти? 

Саматты мугалим угуп жатат. Ким сүйлөп жатат? 

Кайрат Эрмекти таарынтты Ким таарынды? 

Аары атамды чагып алды.   Ким ооруп жатат? 

Апасы кызын үйгө чакырды.

  

Үйдө ким бар? 

Салтанат Эмирден улуу. Ким кичүү? 

Айзат апасынын артынан 

баратты. 

Ким алдыда баратат? 

Терек карагайдан узун. Эмне кыска? 

Кыз баладан кыска. Ким узун? 
 

“Келгиле, окуйбуз!” көнүгүүсү 

Мугалим балдарга жакшы көрүнгөн текстерди көрсөтөт, ал эми балдар окушат. 

Биринчи класстар үчүн 1 же 2 муундан турган, экинчи класс үчүн 3 же 4 муундан 

турган, үчүнчү класс үчүн 2 же 3 сөздөн турган, төртүнчү класс үчүн 4 же 5 сөздөн 

турган сүйлөмдөрдү окутуу керек. Башында 3-5 сөздөн баштап, акырындан сөздөрдүн 

көлөмү көбөйөт.  
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“Жашынмак” көнүгүүсү 

Мугалим сүйлөмдүн башын же аягын окуйт, ал эми балдар ошол сүйлөмдү текстен 

табышы керек.  

 

“Туура окуу” көнүгүүсү 

Мугалим тексти окуп жатып кээ бир сөздрдү туура эмес окуйт, ал эми балдар ката 

кетирилген жерден токтотуп, туура эмес окулган создү туура окуу керек.  

 

“Табышмак текст” көнүгүүсү  

Чтение текста, закрытого линейкой посередине. Текстин жарымын сызгыч менен жаап 

окуу. 

                
“Көрөгөч” көнүгүүсү 

Мугалим балдарга сөздөрдү окубай туруп, узун, кыска, узундугу бирдей сөздөрдү 

табуунун сунуштайт. Оюнду сүрөттөр менен да, сүрөттөр жок да өткөрсө болот.  

МЫШЫК                            ТАБАК                           ЖҮГӨРҮ 

  ТАШБАКА                           ИТ                                     ШОРПО 

ЖАЙ                                КИТ                                      КИТЕП 
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“Тескери сөздөр” көнүгүүсү 

Мугалим балдарга тескери сөздөрдү окуп берүүнү сунуштайт: 

КҮН            ЖЫЛДЫЗ              МАШИНА              БАК. 

Сүрөттөр менен, сүрөттөрсүз да көнүгүүнү өткөрүүгө болот. 
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“Чаташкан тамгалар менен сөздөрдү окуу” көнүгүүсү 

Көнүгүүнүн башында мугалим балдарга чаташкан тамгалар менен сөздөрдү сандардын 

жардамы менен окууну сунуштайт.  

К А А Б Р Р Е Е Т Е З ААСМН 

5 4 2 1 3 3 4 6 1 2 5 1 4 2 3 5 

Татаалданган түрдө сандарды алып салып, тамгалар менен гана окуу керек.  

 

“Окуп түшүнүү” көнүгүүсү 

А) Мугалим балдарга сүйлөмдү жакшылап түшүнүп окуп чыгып, эки суроого жооп 

берүүнү сунуштайт.  

Жакында ысык жай айы келет.  

 Ысык жай мезгили качан келет? 

 Жай мезгили кандай болот? 

Б) «Бүгүн окуучулар сабакта кыргыз элдик жомогун окушту». 

 Окуучулар элдик жомокту качан окушту? 

 Кыргыз эл жомогун ким окуду? 

 Окуучулар бүгүн эмне кылышты? 

 

 «Кичине тамгаларды шыбырап, чоң тамгаларды үн чыгарып оку» 

көнүгүүсү 

А  О  О  Р  Е  А  о  О  Ю  С  О  Ф  о  о  Ф  Я  А  У  Р  Ю  Ф  о  а  о  О  О  А 

Ф  У  С  С  с  у  о  О  З  Ф  а  с  ю  О  О  о  ы  О  А  а  ю  э  Э  О  О  А  У  О 
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О  о  о  о  о  Ф  Ы  В  х  а  О  я  О  О  о  З  С  Ю  ю  э  э  Э  О  О  ю  о  о  А   

Д   х   е   ш   ч  Г   Ч   С   ы    у   т    Ф   я  Э  Б   Ю о У  щ  я  ч  Х  И   Т    Д 

Текстерди окуу 

Аюу 

Айбанаттар.... эң уйкучу...-аюу. Ал уктаган..., опур-топур..., ызы-

чуу.... такыр укпайт экен. Ышкыр.... катуу шамал да аны такыр ойгото 

албайт. Ошондук.... аюу.... аңчы... көбүнчө уктап жаткан кезде карма.....  

 

 

Бу-лак 

Ай-рым жер-лер-де жер ал-ды-нан суу чы-гып ту-рат. Туп-ту-нук, 

муз-дак жа-на та-за суу. Тү-бү-нөн таш-та-ры кө-рү-нүп ту-рат. Му-ну 

эли-биз-де бу-лак дейт. Суу чы-гып тур-ган жер-ди, “бу-лак-тын кө-зү” 
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деп ата-шат. Бу-лак-ты бул-гоо-го бол-бойт. Ант-ке-ни анын кө-зү бү-тө-

лүп, суу чык-пай соо-луп ка-лы-шы мүм-күн. Кээ бир бу-лак-тар-га а-дам-

дар сы-йы-ны-шат. Ал-ма-зар бу-лак. Жер ал-ды-нан жы-луу суу да чы-гы-

шы мүм-күн. Ан-дай бу-лак-тар даа-ры-лык ка-си-ет-ке ээ.  

 

 

Ко-муз  

(окуп чыгып, асты сызылган сөздөрдүн маанисин түшүндүп берүү) 

Ко-муз –эли-биз-дин му-зы-ка-лык ас-пап-та-ры-нын и-чи-нен эң 

ба-йыр-кы-сы. А-нын ү-нү му-кам, на-зик. Ко-муз у-гуу-чу-ла-ры-нын 

а-ра-сы-нан эң ке-ңи-ри та-ра-ган ас-пап. Бул ас-пап ө-рүк-төн, ал-му-

рут-тан, жа-па-йы жы-гач-тар-дан: ка-ра-гай, ар-ча, тал-дар-дан жа-са-

лат. Ал э-ми кыл-да-ры бол-со, кой-дун и-че-ги-си-нен кур-га-ты-лып 

да-яр-да-лат. Му-зы-ка-лык ма-да-ния-ты-быз-да ко-муз-дун күү-лө-

рүн э-ли-биз ур-мат-тап у-гуш-кан. Ко-муз күү-лө-рүн-дө: э-ли-биз-дин 

бүт-күл тур-му-шу, эл-ге, жер-ге бол-гон сү-йүү-сү, эр-ди-ги, эм-гек-чил-

ди-ги, ти-ле-ги, ку-ба-ны-чы жа-на кай-гы-ка-па-сы кам-тыл-ган.  
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Аба ы-ра-йы 

А-ба ы-ра-йы кан-дай бо-лоо-рун пи-яз-дын ка-бы-гы-нан бил-се бо-лот. Э-

гер-де ка-бы-гы жу-ка бол-со, ан-да кыш жы-луу бо-лот. Э-гер-де ка-бы-гы ка-

лың бо-луп, би-ри-би-ри-нен о-ңой а-жы-ра-ба-са, ан-да кыш ө-тө суук бо-лот. 

Бал-чы-лар-га а-ба ы-ра-йы жө-нүн-дө аа-ры-лар бил-ди-рет. Э-гер-де бал че-

лек-тер-дин чоң кө-зө-нөк-тө-рүн а-чык кал-ты-рыш-са, кыш жы-луу бо-лот. Ки-

чи-не кө-зө-нөк-тө-рүн а-чык кал-ты-рыш-са, кыш аяз-дуу бо-лот. Кү-зүн-дө то-

кой-до-гу ку-мурс-ка-нын у-югу би-йик бол-со, кыш ыз-гар-дуу бо-лот. Ит-тер а-

ба ы-ра-йы-нын бу-зу-лу-шун ал-дын –а-ла би-ли-шет. Э-гер-де жаан ча-чын же 

бо-ро-шо бо-ло тур-ган бол-со, буль-дог де-ген жу-му-ру тум-шук-туу ит-тер уй-

ку-луу бо-луп, ө-зү-нүн и-йи-ни-нен чык-пай, бү-рү-шүп жа-тып, та-мак ич-пей 

кою-шат. А-ба ы-ра-йы ачы-ла түш-сө, ал ит-тин да кө-ңү-лү кө-тө-рү-лүп, сырт-

ка чы-гуу-га а-ра-кет-те-нет.  
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Ысык-Көл 

Акыры Бугу – Эне балдарын Ысык-Көлгө  жетки

рди. Туу чокудан карап туруп, көргөн көздөр

үнө таң калышты. Тегерете курчаган ак карл

уу Ала Тоо, боор жапкан көркү кооз чер ток

ой.  Ортодо учуна көз жетпеген көк деңиз мө

лтүрөйт. Буурул толкундары арылдаган шам

алга бир четинен түрүлп, бир четинен үркүп 

жатат. Көлдүн баш аягына көз жетпейт. Этег

инен күн чыкса, төрүндө али таң ата  элек. Ал

а-Тоонун аркасы мунарлаган Теңир-Тоо кат

арына сан жеткис. 

Ч. Айтматов 
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Кызык экен, билип ал! 

Куштар жылуу жакка учуп баратканда күчтүүсү, чоңу алдында 

болуп, калгандары ээрчип учат, себеби абаны жирегени бат чарчайт. 

Алыс жол басып, тоо, токой, деңиздердин үстүнөн учуп өтүшөт. 

Деңиздердин үстүнөн учуп абара жатканда, эс алып, конорго жер 

таппай, көбү өлөт. Окумуштуулар кичинекей, алсы чымчыктар 

чоңураагынын жонуна конуп алганын байкашыптыр. Жарадар болгон 

түгөйүн таштай албай, асмандан жерге боюн таштап өлгөн ак куу 

жөнүндө ырлар да бар. Ынтымактуулук жагынан булардан үлгү алса 

болот экен.  
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Сынган табак 

Бекиштин табакты калдыратып термеп жатканын көргөн апасы: 

- Ай, Бекиш, ал эмне кылганың? Табакты кой ордуна. Сындырасың! - деп буюра 

сүйлөдү. Анда Бекиш шашпай жооп кайтарат: 

- Коё туруңуз, ana. Мобул кумурскаларга «жер тити- ретип» коркутуп коёюн деп 

жатам. Экинчи ирет табакта- гы конфеттерге жабышпасын. 

- Анан табакты мурункудан даты катуу калдыратып термеп, «жер титиретип», 

кумурскаларды «коркутуп» жатты. Бир кезде колунан табак түшүп кетип, тең 

ортосунан бөлүнүп калды. Конфеттер ар кай жакка чачылып, ал эми кумурскалар 

болсо туш тарапка жабыла тарап баратыш- ты. Бекиш сынган табакка көнүл да бөлгөн 

жок, тек гана «жүрөгү түшкөн» кумурскаларды табалай карап турду. 
Батма Абдухамидова 

Суроолор: 

1. Бекиш эмне үчүн табакты калдыратып жатты? 

2. Анын апасынын тилин албай койгону туура болдубу? Эмне үчүн? 

3. Үйдөгү буюмдарды кандай сактоо керек деп ойлойсуңар? 

4. Бекишке кандай кеңеш берет элеңер? 

Тапшырма: 

«Эгер мен Бекиштин ордунда болсом...» деген сүйлөмдү улан- тып, өз оюңарды айтып 

бергиле. 

 

Ууру 

Бир күнү ооруканадан чыккан аксакал кошунасынын акыбалын сурап коймокчу 
болуп жөнөгөн таенесин Бермет адатынча ээрчип алды. 

Таенеси кошу нал ары менен чай ичип, бир топ сүйлөшүп отурушту. Бермет сөрүгө 
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чыгып эле устунда мыкка илин- ген теспеге көзү түшкөн болчу. Теспени колуна 
алуунун айласын таппай көпкө отурду. 

Улуулар сөзгө кызуу киргенде, Бермет ордунан акы- рын турду да, колун теспеге 
сунду. Бою жетет экен. Теспени колуна алып, койнуна салды. Ошол бойдон колун 
койнунан чыгарбай, был к этпей отурду. 

Баары дасторконго бата кылышып, орундарынан коз- голушту. Аксакалдын 
байбичеси тарелкадагы конфет, боор- соктон алып Берметке сунду. 

- Me гой, кызым, үйгө барганда жейсиң. 
- Жок, мен жебейм, - деди Бермет мурчуюп. 
- Улуу адамдын колун уялтпай, ал, балам, - деди тае- неси да. 
Бермет колун койнунан чыгарбай туруп калды. 
- Тартынып турат го, таенеси, өзүң эле ал эми. Үйгө барганда берип коёсуң 

кызыңа, - деп байбиче таенесине берди. 
Бермет бир аз жеңилдей түштү. 
Өз үйүнө жеткенде гана айланасына аяр көз жүгүртүп, колун койнунан чыгарды. 

Эми теспени жакшылап карап, мойнуна тагынды. Өзүн бир башкача сезип кетти. 
Бир кезде короонун каалгасы ачылып, жумуштан түштөнүүгө келген апасы кирди. 

Сагынып калган Бермет апасына кучак жая чуркады. Апасы эрке кызынын маң- 
дайынан сүйүп жатып, мойнундагы теспени көрдү. 

- Ой, кызым, бул теспени кайдан алдың? Ким берди сага муну?.. 
Теспе деген сөзгө ал түшүнгөн жок. Ошентсе да, өзүнүн мойнундагы мончогу 

жөнүндө сөз болуп жатканын билип, Бермет аябай эле чочуп кетти, деми кысыла 
түштү. Жооп айтканга да чамасы келбей туруп калды... 

Батма Абдухамидова 
 

Суроолор: 

1. Берметтин теспени уурдап алганы туура болдубу? 

2. Эмне үчүн Бермет чоң эне берген конфет, боорсокту алган жок? 

3. Ал «мончокторун» мойнуна такканда уурдап алганын эстедиби? 

4. Бермет эми эмне кылат деп ойлойсуңар? 

Тапшырма: 

«Укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп уурулук кылба» деген ма- калдын маанисин 

чечмелегиле. 

Жолоочу менен жылан 
(Элдик жомок) 

Бир жолоочу келе жатып, чоң сууга кезикти. Сууда 
көпүрө жок болчу. Ары-бери карап, аргасыз баягы суудан 
кечип ото турган болду. 

Жолоочунун жүгү оор болчу. Бутунан өтүгүн чечип, 
жүгүнө кошо таңды да, көтөрүп алды. Ошо маалда суу 
жээгинен жылан чыга калып, адамча сүйлөдү: 

- Эй, кайрымдуу адам. Мага жакшылык кылчы. Суу- 
дан өтө албай канча күндөн бери ушул жерде жүрөм. Өзүң 
менен кошо тиги жээкке өткөрүп койчу. Кылган жакшы- 
лыгыңа чоң ыраазы болор элем... 
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Адам жүгү оор экенин айтып: 
- Мен сени кармап алайын десем, колум да бош эмес. 

Кантип өткөрөм,-деди. 
- Эч нерсе эмес. Мен сенин бутуңа оролуп алайын... 

Адам макул болду. Жылан анын бутуна оролуп алды. Суудан адам өйүзгө 
зорго өттү. Өйүзгө чыгып, жыланды карагыча, ал адамдын бутун катуу чагып 
алды. Оорудан көзүнө от чагыла түшкөн адам жыланга кайрылып: 

- Эй, сен анык наадан турбайсьңбы! Менин кылган жакшылыгымды билбей, 
чагып алганың эмнең? - деди эси ооп баратып. 

Анда жылан: 
- Мен сени атайы чакканым жок... Сага ыраазычылыгымды гана билдирдим, 

- деди сойлоп баратып. 

Суроолор: 

1. Адамдан жылан эмнени суранды? 

2. Адамдын жыланга жакшылык кылганы туура болдубу? 

3. Жылан эмне үчүн адамды чагып алды? 

4. Ыраазычылыкты жамандык кылуу менен билдирүү туурабы? Өз оюңарды ортого салгыла. 

Тапшырма: 

1. «Жакшылыкка жакшылык кылуу - парз» деген макалдын маа- нисин чечмелеп бергиле 
2. Жакшылык кылуу тууралуу өз оюңарды айтып бергиле. 
3. Текстеги чаташкан сөздөрдү туура таап, окуп беригиле. 
 

 

НАЛЫЖ ДАННАА ЧУЖОЛОО КАШЫЛЫЖК 

 

Чычкандар 

Коркуп чычкан дайыма, 
Мышыктардын түрүнөн. 
Жүрөктөрү жарылат 
Мыёологон үнүнөн. 

Мышыктардын эрдигин 
Жолборсторго теңешет. 
Түн ичинде чогулуп, 
Өздөрүнчө кеңешет: 

Мышыктардай чарчабас 
Күлүк болуп алсакчы. 
Же алар менен илгертен 
Дос болушуп калсакчы. 

Мышыктардай бизге да 
Күчтөр арбын толсочу. 
Мышыктардай биздин да 
Тишибиз курч болсочу. 
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Ар түн сайын ушинтип 
Өздөрүнчө кеңешет. 
Мышыктардын айбатын 
Арстандарга теңешет. 

Турар Кожомбердиев 

Суроолор: 

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. 

 


