
                                                                                                                                            

Интерактивдүү сабак 

Алп Акын Алыкул 

Сабактын максаты 

Билим Берүүчү: Өнүктрүүчү: Тарбиялык 

Алаган билимдерин 

андан ары өркүндөтүп 

терендешет. 

Ойлоо, сүйлөө 

жөндөмдүүлүктөрүн өстүрү 

менен бирге поэзия жөнүндө 

түшүнүк алып ыр жаза билүүгө 

үйрөнүшөт 

Эч тоскоолдуксуз угууга 

үйрөнүшөт жан дүйнөлөрүн 

ойготууга аракент 

кылышат.Бири бирин 

сыйлоого тарбияланышат. 

 

Көрсөтмөлөр: Жогорудагы максатка жеттик дейбиз, эгерде окуучу 

Билимдерин андан ары 

өркүндөтүп терендетишсе 

Жөндөмдүүлүктөрүн өстүрү 

менен бирге поэзия жөнүндө 

ой жүгүртүп өнүктүрүшсө 

Бири бирин сыйлоого эч 

тоскоолдуксуз угуга үйрөнө 

билишет жан дүйнөлөрүн 

ойготууга аракет 

кылышса.Бири бирин 

сыйлоого тарбияланышса. 

 

Сабактын жабдылышы: А.Осмонов жөнүндө студенттерге арналган китепчелер, 

сүрөттөр, схемалар. 

Сабактын  тиби:Суроо-жооп, тиспут. 

Сабактын усулу:Интерактивдүү, изденүүчүлүк. 

Сабактын формасы: Мэлдеш,мээге чабул. 

Сабактын жүрүшү. 

Уюштуруу.Жаттоо, сабакка чакыруу,аудиторияга жагымдуу жагдай түзүү. 

Индерактивдүү доскадан студенттерге А.Осмоновдун “Ата журт”деген ыры 

Ш.Отобаевдин обонунда ырдалган ыры коюлат. 

Мугалим:Кана эмесе балдар, дүйнөлүк адабиятты Шекспирсиз, Гете, Пушкинсиз элестете 

албаган сыяктуу эле кыргыз адабияттын Алыкулсуз элестетте албайбыз. 

Андан кийин үйгө берилген тапшырма боюнча студенттер ценка коюп беришет: 

Аудитория карангыланат, бурчта шам күйгүзүп кагазга жазып Алыкул отурат. 

Акын ошол маалда өзү жазган ырларын окуй баштайт(студентка ПНК-316) ПНК-316 

Адина: 

“Мен эмнеден уялам?” 

Мен уялам мына мындан уялам, 



Көзгө толор бир чон эмкек кылбагам 

Колун кезеп жолун болгур дегенсийт. 

Жер шаарынан күлүк учкан заманам. 

 

Мен тансам: жаштан танам, ырдан танбайм, 

Ыры жок өмүрүмө канаттанбайм. 

Кудайга миң мертебе калп айтсам да, 

Ырыма бир мертебе калп айта албайм. 

 

Бар бололу, түгөнбөйлү, курдаштар, 

Узак, узак, узак болсун бул сапар, 

Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да, 

Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. 

Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, 

Толкун урса тайызына сүрүлбөйт. 

Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, 

Жер түбүндө чирисе да бир гүлдөйт. 

Өзүмдү өзүм деген ырынан кийин Алыкулду шум Ажал келип алып кетет. 

Шамдар өчөт.Аудиториядагы светтер күйөт. 

ТИРҮҮЛҮК 

Кеткен кетти, өткөн өттү бирдеймин, 

Кечтим дайра агымынын миңдейин. 

Кемибеген кенч экен го тирүүлүк, 

Кенч дебесем анан аны не дейин? 

Кайдан чыгып, качан келдим бу жерге? 

Жел миндимби, суу миндимби, билбеймин. 

Калган калды, бирин көзгө илбеймин, 

Бастым ашуу, тайгак жолдун миңдейин. 



Шаан-шөкөт, той экен го тирүүлүк, 

Той дебесем анан аны не дейин? 

Жашоо чиркин, бир тамшаным нерсе экен, 

Кант жедимби, бал жедимби, билбеймин. 

ӨЗҮМДҮ ӨЗҮМ 

Мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, 

Күрс, күрс эткен оор жөтөл үн чыгат… 

Бүткөн экен кайран өмүр, кайран жан… 

Деп жалооруп көңүлүм шондо бир сынат. 

Мен өзүмдү бир көчөдөн карасам, 

Баскан өңдүү алсыз, арык сөлөкөт… 

Албуут бала, эми болуп араң жан, 

Айыкпас дарт болгон өңдүү өнөкөт. 

Мен өзүмдү уктаганда карасам, 

Жаткан өңдүү бир өлүк жан, каны жок. 

Жүрөк күчүн тамырынан санасам, 

Чарчагандай араң согот, алы жок. 

Мен өзүмдү өлгөн кезде карасам, 

Күлүмсүрөп керилген бир шер жатат. 

Бул акыйкат жазмышына жарашкан, 

Тагдырына рахмат айткан азамат. 

Билген билер, билбегенге не чара, 

Менсинген жаш муну кимден кем көрөт? 

Кең пейилдүү, ачык колдуу бечара, 

Кыйын жашап, жакшы жазган өңдөнөт. 

Мен өзүмдү бир кылымдан карасам, 

Тээ алыстан чаң ызгыткан шаң чыгат. 

Өлбөстүктүн өжөр эркин талашкан, 



Эрдигинен эчен тирүү жан чыгат. 

Алыкул Осмоновдун ырларынан көркөм айтуу 

Азыр биз “Отуз жаш”деген ырына токтолобуз ПНК-316 группасынын студенткасы көркөм 

жатка айтат. 

 

Отуз жаш 

Ырас, өмүр кандай кыска, кандай аз… 

Тагдыр ошол, өлчөмүнөн көп кылбас. 

Бирок чиркин аздыгына мейли эле, 

Анын октой тездигине катат баш. 

Кечээ гана тиги кырда жок эле, 

Кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш? 

Токточу өмүр, токточу өмүр, токтой тур! 

Көзүң чуңкур, өңүң кансыз, сары сур. 

Тил албассың, жоголо бер, кете бер, 

Сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур. 

Он беш жолу улам кайра туулуп, 

Он беш жолу жашарбасам, карап тур! 

Мугалимдин сөзү: Ак Боз минген отуз жаш Алыкул Осмоновдун бул ыр саптарында 

жаштыктын символу, жаш курактын шаны сүрөтөлөт.Адамдын болуп толуп турган 

чагы,баралын6а жетип,багы ачылып, турган кез ат үстүндө элестетет. 

 Эми бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Алыкул Осмоновдун ырларына талдоо 

жүргүзүү: Ыссык көл ырын 3-4 куплетин чагылдырабыз 

Ысык-Көл 

Ысык-Көл, сени сүйдүм, сени ырдадым, 

Ырыма өзүң болдуң бел кылганым. 

Күнүмдүн ичкен суудай берекеси, 

Өзүңдүн бир көйкөлүп ыргалганың. 

Ысык-Көл, сен ырыскым, сен жыргалым, 

Ырыма өзүң болдуң бел кылганым. 



Өзүнчө урматтуу бир салт экен го, 

Күрпүлдөп көбүк чачып турган маалың. 

Ысык-Көл, өзүң барда, мен да бармын, 

Сен жарым, кереги не башка жардын. 

Тагдырдын марттыгына мен ыраазы, 

Бар тура, кубанаарым, мактанаарым… 

Эй, көлүм, тунугундай тунуп турсаң, 

Бирок да тунук акыл уул туусаң... 

Кубатсыз менде начар акындарды 

Шарпылдап толкуп туруп, жээкке урсаң. 

Эмне иш аракет кылабыз деп ойлойсунар балдар? 

Бул жерден студенттер ойлонушат. 

1) Доскадагы ырды көркөм окутам(бул жерден окуп жатып көзүбүз менен көрдүк.) 

2) Эми биз угуп көрөбүз, жакшылап угуп көрөлү. Алыкулдуу доскадан автордун 

үнү менен ыр окулат.Эмненин үнү чыкса барып угуп калгыла.(Ал жерден Ысык 

Көлдүн толкуну угулат, ак куунун үндөрү угулат ж.б.) Студенттер ар кимиси 

өздөрүнүн угуу мүмкүнчүлүгүнө жараша баарын угушат. 

3) Сездирүү.Балдар музыканы кайра кайталап угабыз, козүнөрдү жуумуп алып 

сезгиге. 

Эми балдар дептеринерди ачып  

 Көрүүгө-эмнени көрдүнөр жазгыла 

Угууга-эмнени уктунар баарын жазгыла(музыканы укту,автордукүнүн укту 

ж.б.) 

Сезүү-көзүнөрдү жумгандан кийин эмнени сездинер жазгыла (Балким 

Алыкул ушул жылы Асык көлгө акыркы жолу келди ж.б) 

Сабактын жыйынтыгы:Биз бүгүн Алыкул Осмоновдун Ысык Көл деген ырын окуп 

үйрөнүп, мазмунун терен түшүндүк.Суроолор менен иштедик. 

Табиятка,Ысык Көлгө ашыгып аралап,алп акын Алыкул Осмоновдун кыргыз эли жашап 

турганда жашай бермекчи.Биз аны эч качан унтпайбыз чагармачылагына таазим этип, 

таасирлене баребиз  

Балоо.Окуучулардын ишмердүүлүгүн балоо. 

Үйгө тапшырма.Осмоновдун жалпы өмүрү чыгармачылагын камтыган “Алыкул жана 

музыка”деген темада дил баян жазып келүү.   

 


