
 

Сабактын максаты:  

 

Күтүлүүчү  натыйжалар 

1.Билим берүүчүлүк: 

Окуучулар Кененсары  Касымовдун  

кыргыздарга  жортуулу  жөнүндө маалымат 

алышат. 

Ормонхандын согуш искусствосу жөнүндө 

билишет. Кыргыз баатырларын таанып 

билишет. 

Май-Төбөдөгү салгылашуу жөнүндө маалымат 

алышат. 

 

2.Өнүктүрүүчүлүк: 

Өз оюн эркин,  далилдүү  айтууга машыгып, 

сынчыл ой жүргүзөт. Эске тутуусу өнүгөт. 

Венн диаграммасы, синквейн түзүп, логикалык 

суроолорго жооп берип, ой жүгүртүүсүн 

өнүктүрүшөт. 

 

3.Тарбия берүүчүлүк: 

Бири-бирин уга билгенге, сыйлоого, бирөөнүн 

оюн урматтоого, эли-жерин сүйүүгө, 

мекенчилдикке тарбияланышат. Топтордо 

иштөөгө  өз алдынча чыгармачылык менен иш-

аракет жасоого үйрөнүшөт. 

1. 

Кененсары  хан  жөнүндө  билишсе. Ормон  

хандын  согуш  искусствосун түшүнүшсө. 

 

Кыргыз баатырларын билишсе. 

 

Май-Төбөдөгү салгылашуу жөнүндө билишсе. 

 

2. 

Эске тутуу жөндөмдүүлүгү, өз оюн далилдүү 

айта билүүсү, эске тутуусу өнүксө. Сынчыл ой-

жүгүртө алышса.                                  Венн 

диаграммасын, синквейн түзө алышса.  

 

3. 

Бири-бирин уга билгенге, сыйлоого, башка 

бирөөнүн оюн урматтоого тарбияланышат. 

Топтордо иштөөнү үйрөнүшөт. 

Сабактын тиби: Өтүлгөн теманы тереңдетип бышыктоо. 

Сабактын усулу: Интерактивдүү, изденүү. 

 

Сабактын формасы: Топтордо иштөө. 

 

Сабактын жабдылышы:  

 

Проектор, компьютер, аудио техникалык 

каражаттар, буклеттер, маркер, карточкалар. 

 

Предмет аралык байланыш: География, кыргыз тили. 

 

Мугалимдин ишмердүүлүгү: Окуучунун ишмердүүлүгү: 

 1.Уюштуруу. 

Мугалим окуучулар менен саламдашат. 

Окуучуларды топко бөлөт.  

 

2.Суроолор. 

Мугалим  карточка  аркылуу суроолорду берет. 

Кененсары Касымов ким болгон? 

 

Кененсары Касымов эмне себептен жана качан 

кыргыздарга кол салган? 

Ормон хан ким болгон? 

 

 

 

Кыргыздардын кайсы уруулары Кененсары 

ханга каршы күрөшкөн? 

 

Топтор өздөрүн  тааныштырат. Топтун 

аталышы жөнүндө  маалымат беришет. 

 

 

Топтордон окуучулар жооп беришет. 

Кененсары хан казактардын орто жүз 

уруусунун башчысы болгон. 

 1845-жылы Кененсары хан түндүк кыргыз 

урууларына кол салган. 

Ормон хан 1842-жылы Орто токойдо түндүк 

кыргыз урууларынын башчысы болуп 

шайланган. 

Кыргыздардын сарыбагыш, бугу, солто, саяк, 

черик уруулары Кененсары ханга каршы 

күрөшкөн. 



 

Кененсары хандын канча аскери жана куралы 

болгон?  

 

Кененсары хандын жеңилиши, акыркы 

салгылашуусу качан болгон? 

 

 

3.Синквейн, Венн диаграммасын түзүү. Ормон  

хан  жөнүндө синквейн. Ормон  хан  жана 

Кененсары хан жөнүндө Венн диаграммасын 

түзүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Видео баян. Мугалим видео эпизод көрсөтөт. 

 

1. Кененсары хандын  кыргыздарга  элчи 

жөнөтүшү. 

2. Кененсары  хандын  акыркы салгылашуусу. 

 

 

5.Көнүгүү. (Логикалык суроолор.) Мугалим 

видео көрсөтөт. 

 

6.Капитандар таймашы. 

(термин жана хронология) 

Мугалим терминдер жана хронологияларды 

сурайт. 

Термин: 1.Курултай 

            2. Феодал 

            3. Сарбаз 

            4. Ормон опуза 

 

 

Кененсары хандын он миң аскери, 1500 

мылтык жана эки замбиреги болгон. 

1847-жылы Май-Тёбё деген жерде акыркы 

салгылашуу болуп, Кененсары жеңилүүгө 

учураган. 

 

Топтон бирден  окуучу  чыгып презентация  

жасайт. 

 

                Синквейн 

1.Зат атооч: Ормон хан 

2.Сын атооч:  Кайраттуу, эр жүрөк 

3.Этиш: Башкарат, жетектейт, коргойт. 

4.Фраза: Ормон - кыргыздан чыккан журт 

башчысы. 

 

 

5.Синоним: Сарыбагыш манабы. 

 

Венндин диаграммасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуучулар видеону баяндап  беришет. 

 

 

1.1845-жылы күзүндө Кененсары кыргыздарга 

элчи жөнөтөт. 

2. 1847-жылы апрелде Май-Төбөдө 

Кененсарынын  акыркы  салгылашуусу болгон. 

 

Окуучулар өз ойлорун айтышат. 

 

 

Топ башчылары жооп беишет. 

Топтор толуктайт. 

 

 

1. Курултай - бүткүл элдик жыйын. 

2. Феодал - ак сөөк, бай адамдар. 

3. Сарбаз - кокон хандыгын аскери. 

4. Ормон опуза – Ормон  хандын согуштук  

Ормон хан 

Сарыбагыш 

уруусунун 

манабы. 

Ёз эли жерин 

коргоо щчщн 

кщрёшкён 

Кененсары хан 

орто жщз казак 

элинин башчысы. 

Баскынчылык , 

талап-тоноочулук 

жщргщзгён. 



 

Хронология:1. 1841-жыл 

                  

 

 

                 2. 1845-жыл  күзүндө 

                  

 

                 3. 1845-жыл  аягы 

                  

                 4. 1847-жыл  апрелде 

 

 

7. Карта менен иштөө. Мугалим картадан табуу 

үчүн суроолорду берет. 

1. Кененсары хандын кыргыздарга жортуулу. 

2. Май-Төбө салгылашуусу. 

 

 

8.Өз ара суроолор. 

Топтордо  окуучулар  өз ара суроолорду 

даярдайт. 

 

9.Баалоо.  

Мугалим теманы жыйынтыктап, топтордун 

алган упайларын эсептеп, жеңген топту 

аныктайт. Жеңүүчү топко “5” деген баа. 

Жеңилген топко “4” деген баа коюлат. 

 

искусствосу. 

 

 

1.1841-ж. Кененсарынын хан көтөрүлүшү. 

 

 

2. 1845-жыл күзүндө Кененсары  хандын 

кыргыздарга  элчи  жөнөтүшү. 

3. 1845-жылдын аягы Кенесары хандын 

кыргыздарга кол салышы. 

4. 1847-жылы апрелде Май-Төбөдөгү чечүүчү 

салгылашуу. 

 

Окуучулар картадан көрсөтүп, жооп беришет. 

 

 

 

 

 

 

Топтор бири-бирине суроолорду беришет  

жана  жооп  беришет. 

 

 

 

Окуучулар жыйнаган упайларын топтоп 

мугалимге алып барышат. 

 

 

 

10.Үйгө тапшырма 

 

 

Ормон  хан жөнүндө эссе жазып келүү. 

 


