
Сабактын темасы: «Кыргыз тилим-менин сыймыгым» 

Сабактын максаты:  Окуучуларды эне тилин кадырлоого, элин жерин сүйүүгө, 

макал –лакаптар, жаңылмачтар,көркөм ырлар аркылуу тарбиялоо. 

Сабактын жабдылышы: Дубал гезит,сахна  

Сабактын жүрүшү : 

 Алып баруучу: Саламатсыздарбы? Мамлекеттик тил мыйзамынын быйыл 29 

жылдыгына карата «Кыргыз тилим-менин сыймыгым» аттуу иш-чарабызды 

баштоого уруксат этиңиздер! 

        23-сентябрь – Мамлекеттик тил күнү. Кыргыз тили - Кыргыз 

Республикасынын негизги калкынын, кыргыз улутунун тили. Эне тилди сүйүү ар 

бир атуулдун адамдык парзы, тагыраагы, эне тил - адамдын кан-жаны менен кошо 

бүткөн, боор эт менен тең, эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтү, сыймыгы. 

1. КР Гимни 

2. КР Тил Гимни ырдалат 7-К класс 

 

3. Манастан үзүндү  1-К классынын окуучусу  Исаков  Ийгилик 

 

 



1. Ыр 11-А класс Байжан ата-эне 

2.  «Жалын» бий  

 

3. Көркөм ыр  

 

 

9-А класс Абдиева Чолпонай  

Тилсиз элдин тукуму курут болгон, 

Тилин сактап калган эл улут болгон. 



Ата салтын,мурасын унуткандар, 

Акыр түбү тирүүлүктө дудук болгон. 

 

Ташты сыгып тарыхты тапкым келет, 

Тилимди мен тутуп өткүм келет 

Эне тилин эсирип чангандарды,  

Эне тилде ашатып сөккүм келет! 

 

9-А Айсаева Каныкей 

Тоо инженер Молдобек, 

Дайым сүйлөйт орусча. 

«Привет» деп кол берет, 

Тааныштары жолукса. 

 

Агроном Дүйшөн да, 

Же орусча так билбейт. 

Кыштакта туулуп-өссө да, 

Кыргызчалап аз сүйлөйт. 

 

Канатбекова Акылай 

Бассан,турсан эрте- кеч, 

Байка алардын балдарын. 

Аталары келсе кез 

«Папалашат»  ар дайым. 

 



Орус тили жылдызда, 

Биздин улуу заманда… 

Бирок кыргыз кыргызча , 

Сүйлөбөсө жаман да! 

 

Алехина Лера 

Эне тилин билбеген , 

Эси жогун аныктайт. 

Эне тилин сүйбөгөн, 

Элин сүйүп жарытпайт. 

 

    Туратбеков      Байтур 

Ушул тилде бабам Манас сүйлөгөн 

Баар издебейм башка тилде сүйлөөдөн 

Өз элимден, өз тилимден сүйкүмдүү 

Касиетти көрө албаймын дүйнөдөн. 

 

  Садыкбаев         Аскар 

Жыргагандын баары эле турмуш эмес, 

Жылт эткендин баарысы эле жылдыз эмес. 

Билебиз деп төштөрүн каккан менен, 

Билбегендер өз тилин кыргыз эмес! 

 

9-В Каниет 

Улуу Манас тили деп 



Көп эл билет, үйрөнөт. 

Эгер бул тил болбосо, 

Ким кыргызча сүйлөмөк  

 

Кайрат  

Сен бар кезде мен тирүүмүн, мен бармын 

Эч бир жерде мен кыргызмын дебесмин. 

Ойлоп сенин тагдырына күйбөгөн 

9-Б  Ажар 

Кыргыз болбойт,кыргыз тили болмоюн, 

Калк байыбайт казынасы толмоюн. 

Жарды болсон, жарып келер күн келер, 

Бирок тилге түк караба тоңмоюн. 

Расул  

Тил көпүрө илим менен билимге, 

Тил адамга кубаныч берет өмүрдө. 

Тил адамды бакыт,даңкка жеткирет, 

Тил адамды шорго салат өлтүрөт. 

Ыр: 8-Б класс Султанбек уулу Шелчоро «Элим» 

4)  Акыйнек  

9-А Аделина 

Көчөдөгү көрнөктүн 

Кое  турчу катасын 

Акырындап иш бүтөт 

Эмне мынча шашасың? 



 

Акыя-акыя 

Айдай 

Залдын ичи толтура  

Жалаң кыргыз отурса 

Орусчалап сүйлөдүң 

Жалгыз орус кошулса 

Акыя-акыя 

 

Сезим 

Муну ойлонуп отуруп 

Оюм онго бөлүнөт 

Демек иштин көбү ушул 

Өзүбүздөн көрүнөт 

Акыя-акыя 

Айзада 

 



Ар бир кыргыз ойлонуп  

Ар бир кыргыз толгонсун 

Мен кыргызмын дегендер 

Эне тилин колдонсун 

Акыя-акыя 

 

Айзада 

 кыргыз тилим акыры 

Өнүгөрүн билем мен! 

Эне тилим – жалтанбас 

Куралым ал, чиренген 

Акыя-акыя 

Айдай  

Кыргыз тилин унутуп башка тилди өстүрөт 

Көчөдөгү көрнөктөр  

Көңүлүмдү чөктүрөт 

Акыя-акыя 

Аделина 

Гезиттер бар сапатсыз 

Моюнга алам анысын 

Тил мыйзамы иштебей  

Келет кыжыр-намысың 

Акыя-акыя 

 6.Бий «Мөлмөлүм» 

 



7)   Комуз күүсү чертилет   9-А класс  Бакыт к. Бегайым  

        Эсенбек к. Сезим       

   

Үч буроо, жалгыз тээк, үч кыл комуз, 

Чертилбейт ,күүгө келбейт чебер колсуз. 

Опоңой ,көргөн көзгө жөпжөнөкөй, 

Бирок да өнөрү бар айтып болгус. 

 

9-А Бакыт к. Бегайым комуз 

        Эсенбек к. Сезим комуз       

 

6) Бий «Жалын» бий 

7) Макал   

9-В  Хадижа 

1. Тил кылычтан да өткүр, адамды адам кылат, 

2. Аша чапса,жаман кылат. 

3. Тилиң барда дүйнөнү кезсең болот, 

Ким экенин өзүңдү сезсең болот. 



4. Тил билсең-дил билесиң. 

5. Илим менен билимге көпүрө тил. 

Көкөлөткөн адамды тили деп бил . 

6. Тили жоголгон элдин өзү жоголот. 

7. Тил акыл таразасы,жүрөктүн ачкычы. 

8. Тил менен тикенди да аласын. 

9. Тил таш жарат, таш жарбаса,баш жарат. 

 Айэлита 9-В 

1. Тилде сөөк жок, айбанда акыл жок 

2. Тилде сөөк жок , не дебейт, айбанда акыл жок, не жебейт. 

3. Тилден бал да тамат ,уу да тамат. 

4. Тилден жыгылганча буттан жыгыл. 

5. Тилден кыйын жоо жок, кыздан кыйын доо жок. 

6. Тилден келген ,колдон келсин. 

7. Тилди бош койсо тилди сындырат. 

8. Тилди тил кесет. 

Толгонай  9-В 

 

1. Тил-душман ,акыл-дос,тиш-коргон 

2. Тил жүрөктүн ачкычы. 

3. Тил көргө чейин түшүрөт,көккө чейин чыгарат. 

4. Тил менин тууганым,тил-менин душманым 

5. Тил ойдун сандыгы. 

6. Тил топчусуз,ооз ачкычсыз. 

7. Тилазар-тилге кирбейт,тилинен өлөрүн билбейт. 

8. Тил акыйкатты табат. 

Зарина 9-В 

1. Тил акыл таразасы. 

2. Тил акылдын жарчысы 

3. Тил албаган жаманга,акыл сөздөн муш жакшы. 

4. Тил албаган уулуң-бел ашпаган арыктай 

5. Тил албасты жумшаганча,тына-тына өзүң бар 

6. Тил баш жарат,жел таш жарат. 

7. Тилдин топчусу жок ,ооздун ачкычы жок. 



8. Ыр  11-А класс Азамат,Айдай  

9)Жанылмачтар 

8-А класс   Адинай 

1. Чоң  казандын кырмычык, 

        Кырып жедим тырмышып. 

       Өйдө чыктым тырмышып, 

        Ылдый түштүм жылмышып. 

 

2. Кырк кыл куйрук , 

Кырк кызыл куйрук 

Кырк кыл куйрук ичинде  

Ылгый кызыл кыл куйрук. 

 

3. Былкы-былкы былкы таш  

Былкылдаган кызыл таш 

Таар  токум чаар таш 

Тайгаланба кара таш 

 

4. Чал чалгы чапты 

Чалгы чапкан чалды чаян чакты 

Чал чаңырып чайканага качты 

Чайканадагы чалдар чайдын чамасын  

Чайкап – чуйкап чалга  чачты. 

 

 

Султанова Алия 

1. Тоголок топту Толкунбек 

Тоголотуп тепти деп 

Толгон балдар чогулду 

Топту толкун берсин деп 

2. Ак таш,көк таш, 

Алды Бекташ 

Ал деп боз таш, 

Калды көп таш. 



3. Эшикке чыксан эчки тебет, 

Эчкини энем жеңет. 

Эчки энеме келет, 

Энеме эчки сүтүн берет. 

 

4. Ороз кууду  корозду, 

Короз кууду Орозду 

Кокуйлашып короздор 

Ороздун жолун торошту 

 

Өмүркулова Назик 

 

1. Ак мончок,көк мончок, 

Аябай көп мончок 

Көп мончок ичинде 

Көгүлтүр көз мончок 

 

2. Анар алма алды 

Алмаш анар алды 

Алмаш анар алам -деп 

Анар анар алам-деп, 

Алмашып адашып калды. 

 

3. Асманда жылдыз көппү 

Жерде кыргыз көппү, 

Жылдыздар кыргыздарбы 

Кыргыздар жылдыздарбы, 

Кыргыздар жылдызды сүйөт, 

Жылдыздар кыргызга күйөт. 

 

Хор: «Кыргызстаным» 

 

Ушуну менен мамлекеттик тил майрамына арналган иш-

чарабызды аяктадык. Көңүл бурганыныздарга чоң ырахмат. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


