
Сабактын темасы: Натюрморт декоративдик  - колдонмо өнөрүндө 

Дата:__________ көркөм өнөр 6-класс 

№ Сабактын 

максаты 

Мазмуну Көрсөткүчтөр 

1 Билим 

берүүчүлүк 

Натюрморт жанры жөнүндө балдар кеңири 

түшүнүккө ээ жана натюрморт жанрын 

башкаларга түшүндүрө алышат 

Натюрморт жанры жөнүндө балдар кеңири 

түшүнүккө ээ жана натюрморт жанрын башкаларга 

түшүндүрө алышса 

2 Өнүктүрүүчүлүк Балдар көлөмдү туура аныктай билүүгө 

көнүгөт, жансыз жаратылыштын 

өзгөчөлүктөрүн жана турмуштагы ордун 

билишет 

Балдар көлөмдү туура аныктай билүүгө көнүгөт, 

жансыз жаратылыштын өзгөчөлүктөрүн жана 

турмуштагы ордун билишсе 

3 Тарбиялык Ар бир тартылуучу буюмдун 

өзгөчөлүктөрүн байкоого жана аны ирээти 

менен аткарууга үйрөнүшөт. Сабактын 

тиби: жаңы теманы түшүндүрүү 

Ар бир тартылуучу буюмдун өзгөчөлүктөрүн 

байкоого жана аны ирээти менен аткарууга 

үйрөнүшөт. Сабактын тиби: жаңы теманы 

түшүндүршө 

 

 

Сабакта төмөндөгүдөй компетенттүүлүктү калыптандырышат. 

№ Негизги 

компотенттүүлүк 

Күтүлүүчү натыйжа Предметтик компетенттүүлүк Күтүлүүчу натыйжа 

1 Маалыматтык Буюмдардын 

материалдуулугун 

тааныйт. Окуп үйрөнгөн 

ыкмаларды турмушунда 

колдоно алат. 

Эстетикалык 

компетенттүүлүк 

этаптуу сүрөттү аткарат 

(компоновка, куруу, фактураны 

тартуу менен предметттерди 

деталдык иштеп чыгуу, пландуулук, 

жалпылоо) 

2 Социалдык 

коммуникативдик 

Натюрморт декоративдик  

- колдонмо өнөрү адам 

турмушундагы ролун 

аныкташат 

Баалуулук компетенттүүлүгү чыгарманын жаралыш тарыхы 

(автор, аталышы, жаралган 

убактысы, биографиясынан 

маалыматтар ж.б.) тууралуу аңгеме 

жаратат 

 -түрү, жанры.  



-көркөм техникасы 

 - сюжет, образдары. – 

композиция  

-сүрөтчүнүн чеберчилиги. 

3 Өзүн өзү 

өнүктүрүү, 

көйгөйлөрдү чечүү 

Анималистик жанр 

боюнча өз алдынча иштей 

алышат 

Чыгармачылык 

компетенттүүлүк 

предметтердеги оюунун 

мотивдеринин гармониялык 

айкалушусун сезүү менен, оймо 

чиймелерди түзөт 

 

Сабактын жабдылышы: Табигый каражаттар, (картон, түстүү кагаздар, сөөк, мүйүз, саман, жалбырак, тобурчак) 

Сабактын тиби: Аралаш сабак 

Сабактын жүрүшү: 

№ Сабактын 

этаптары 

Мугалимдердин иш-аракети Окуучулардын иш-

аракети 

Баалоо 

1 Уюштуруу Окуучуларды жоктоо, журнал толтуруу,  

классты даярдоо 

Окуучулар сабакка 

керектүү материалдарды 

даярдашат. Дежур жок 

окуучуларды айтат 

Калыптандыруучу 

баалоо 

2 Өтүлгөн теманы 

суроо 

Мугалим өтүлгөн теманын 

тапшырмасын текшерет (Үй 

буюмдарынан үч же төрт буюмду 

жайгаштырып, түзүлгөн 

натюрмортту өз алдынча эрежени 

сактап, графика өнөрүндө 1–2-

этабын тартып келүү.) 

 Жеке баалоо 

3 Жаңы теманы 

түшүндүрүү 

Сабакка көңүл буруучу оюн өткөрөт же 

кырдаал түзөт. 

Жаңы теманы баяндап түшүндүрүп 

берүү 

    Окуучулар өз алдынча жана бири-бири 

менен иштешет, коюлган натюрмортту 

тегиздик бетине каржаттардын жардамы 

менен туура, жарашыктуу, эрежелерди 

Оюнга же талкууга 

катышышат. Суроолорго 

жооп беришет. Суроо 

беришет. Жаны тема 

боюнча маалыматтарды 

алышат жана иш 

жүргүзүшөт. 

Жеке баалоо, 

калыптандыруучу 

баалоо 



сактоо менен жайгаштырып, даярдап 

алышат. Мугалим кыдырып жардамдашат, 

артыкчылыктарын баарына көрсөтүп, 

кетирген каталарын оңдоп, туура багыт 

берет. Сүрөт тартууда түс берүүгө чейинки 

эки этапты аткарышат. Мында алдын-ала 

коюлган натюрмортту карап, андагы 

түстөрдүн өзгөчөлүгүнө токтолуп, сүрөттү 

аягына чейин баардык этаптарын сактап 

тартып бүтүрөбүз. Мугалим ар бир 

окуучуга убагында кыдырып, көңүл буруп, 

жардам берүүсү менен иштин натыйжалуу 

болушун камсыз кылат  

Көркөм сүрөттүн дагы бир түрү болгон 

графика өнөрүн колдонуп, ошол эле 

натюрмортту ак кара түстүн жардамы 

менен аткарышат. Мында көлөкө 

жарыктын абалын сызык, так шилтемдер 

менен эрежелерди сактап, өз алдынча 

иштей билүүсүнө көнүктүрүүбүз керек. Ар 

бир сабактын аягында чакан көрсөтмө 

уюштурулуп, балдардын иштери чогуу 

класс тарабынан талкууланып турушу 

зарыл.  
5 Бышыктоо Мугалим талкуу уюштурат. Өтүлгөн 

темада тапшырма берет. 

1. Практикалык иштөөнүн өзгөчөлүгү 

эмнеде? 

 2. Композициянын сүрөт өнөрүндө 

колдонулушу? 

 3. Компоновканы натюрморт жанрында 

колдонуунун зарылдыгы барбы? 

 4. Натюрморт жанрынын башкалардан 

айырмасы кандай? 

Окуучулар берилген 

тапшырманы аткарышат. 

Окуучулардын бирин 

бири баалайт 



 5. Төрт этапта иштөөнүн ирээтин айтып 

бер (1-сабакта берилүүчү суроолор).  

6. Натюрморт тартууда кандай эрежелерди 

колдонобуз?  

7. Живопись жана графика өнөрүнүн 

айырмасы кандай?  

8. Сүрөт каражаттарынан живописте 

кайсыларды колдонобуз?  

9. Сүрөтчүлөрдөн ким графикага жана 

живопись өнөрүнө кайрылган? 

6 Баалоо Жыйынтыктайт, баалайт 
 

Жыйынтыктоочу 

баалоо 

7 Үйгө тапшырма Үйгө тапшырма берилет Даяр болгон 1–2-этапты 

улантып, түстөр менен 3–4-

этапты иштөө 

 

 





 


