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КИРИШҮ Ү
СУРАП- БИ ЛҮ Ү ҮЧҮН МААЛЫ М АТ
Жаш адамдардын өнүгүүсү үчүн дене тарбиясы менен спорт зор мааниге ээ, анткени булар
алардын дене-бойлук, социалдык жана психикалык саламаттыгынын бекемделишине
көмөктөшөт эмеспи. Дене тарбиясы жана спорт менен алектенүү эркек балдарга да, кыздарга да
бирдиктүү болуу, бири-биринин колдоосун сезүү сыяктуу сезимдерди калыптандыруудагы позитивдүү
тажрыйбаны камсыздайт жана кызматташтыкты, өз ара түшүнүшүүнү, чыдамдуулукту жана ынтымакты
арттыруу жолу менен коомдун ар кайсы катмарынын өкүлдөрүнүн ортосундагы өз ара мамиледе
позитивдүү өзгөрүүлөр болушуна көмөктөшөт. Андан тышкары, спорттун тарбиялоочу жана билим
берүүчү функциялары да бар десек болот, анткени спорт менен машыгуу жаш адамдарга өздөрүнүн
жана жамаатынын жашоо-турмушун жакшы нукка өзгөртүү максатында укуктары менен
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн зарыл болгон көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмө ктөшөт.
Жаштардын кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш-аракеттерге катышуусунун маанилүүлүгү 2015жылдын апрелинде Катардын Доха шаарында өткөрүлгөн Бириккен Улуттар Уюмунун Кылмыштуулуктун
алдын алуу жана кылмыш-жаза сот адилеттиги боюнча он үчүнчү Конгрессинде кабыл алынган Доха
декларациясында баса белгиленген. Бул Декларацияны ишке ашыруунун алкагында Бириккен Улуттар
Уюмунун Баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы (БУУ БКБ) жаштардын арасындагы
кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча глобалдык демилгени ишке ашырууга киришти. Глобалдык
демилге спорттун мүмкүнчүлүктөрүн жаш адамдардын турмушка чыйрак болушун өнүктүрүүгө
пайдаланууга, бул үчүн алардын жүрүм-турумуна позитивдүү таасир этүү максатында турмуштук
көндүмдөрүн калыптандырууга, асоциалдык жана тобокелдүү жүрүм-турумдун алдын алууга, ошондой
эле баңгизат колдонуу менен кылмыштуулуктун кесепеттери туурасында маалыматын кеңейтүүгө
багытталган. Маалыматын арттыруудан тышкаркы негизги компоненттердин бири – факты жүзүндөгү
маалыматтарга негизделген “Жашоого кошул” аттуу турмуштук көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча курсту
иштеп чыгуу, аны азыркы колдонуудагы спорттук даярдык программаларынын алкагында пайдаланса
болот.
“Жашоого кошул” колдонмосунун негизги маңызы, анын ичинде программа менен баалоо усулдугу
факты жүзүндөгү маалыматтарга негизделген жана “Өзгөрүү теориясына” таянат (1-тиркемени
караңыз). Ага ылайык, бул демилгени ишке ашыруунун жүрүшүндө окутуу усулдугун жана тобокелдик
факторлорун изилдөө аркылуу жаш адамдардын жүрүм-турумун кыска жана орто мөөнөткө өзгөртүүгө
жетишсе болот. Ушул өзгөрүүлөрдүн аркасында программа жаш адамдарга зомбулуктан, кылмыштуулуктан
жана баңгизат колдонуудан алыс болууга жардам берет.
Турмуштук көндүмдөргө үйрөтүүгө арналган бул программаны жергиликтүү жамааттардын
деңгээлинде кийлигишүүнүн бир катар чаралары толуктап турса идеалдуу болмок. Бул жаш
адамдын жашоосундагы тийиштүү тобокелдик факторлорун, анын ичинде жа штарды
кененирээк планда өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды камтуу максатында жасалат.
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“ЖАШООГО КОШУЛ” МАШЫКТ ЫРУУ ЧУСУ ҮЧҮН КОЛДОНМО
Машыктыруучу үчүн “Жашоого кошул” колдонмосу Бириккен Улуттар Уюмунун жана башка өнөктөштөрдүн
кылмыштуулуктун, зомбулуктун жана баңгизаттарды колдонуунун алдын алуу боюнча фактыларга
негизделген программаларды – анын ичинде турмуштук көндүмдөргө үйрөтүү программаларын иштеп чыгуу
жана ишке ашыруу жаатындагы тажрыйбасына таянып иштелип чыккан жана спорттук чөйрөдө топтолгон
бардык тажрыйбаны колдонууну камтыйт.
Бул колдонмо машыктыруучуларга, окутуучуларга, жаштар менен иш алпаруу боюнча
нускамачыларга жана башка тийиштүү адистерге 13 жаштан 18 жашка чейинки жаш адамдар үчүн
спорттук иш-чараларды өткөрүүгө жардам берүү максатында колдонмо катары иштелип чыккан. Бул
колдонмого киргизилген 10 сабак белгилүү бир турмуштук көндүмдөрдун топтомун эске алуу менен тыкыр
иштелип чыккан жана спорттук борборлордо, мектептерде (спорттук даярдык боюнча окуу программасынын
алкагында же мектептен тышкаркы спорттук иш-чаралар катары) жана башка коомдук жайларда өткөрүлсө
болот. Ар бир сабакты өткөрүү үчүн жок дегенде бир нускамачы/машыктыруучу керек болот, бирок мүмкүн
болгон учурларда кошумча адистердин катышуусу бул сабактарды өткөрүүнү кыйла жеңилдетет.
Колдонмодо берилген көнүгүүлөр эркек балдар менен кыздардын аралаш топторуна ылайыкталган.
Гендердик жактан алганда бир топко көбүрөөк көңүл буруу зарыл болгон учурларда машыктыруучу үчүн
тийиштүү нускамалар каралган. Жагдайга жараша, бардык көнүгүүлөрдү бир эле жыныстагы адамдардардан
турган топтор менен өткөрүүгө болот.
ТУРМУШТУК КӨНДҮМДӨР ДЕГЕН ЭМНЕ?
Турмуштук көндүмдөр – бул күнүмдүк жашоодогу талаптарды, стресстерди жана адамдардын ортосундагы
жаңжалдарды натыйжалуу жөнгө салууга жардам берген жеке жана адамдардын ортосундагы (социалдык)
көндүмдөрдүн жыйындысы болуп саналат.
Социалдык жана эмоционалдык көндүмдөрдүн жоктугу, ошондой эле аң-сезимдин төмөндүгү жаштар
арасындагы зомбулук, баңгизат колдонуу жана кылмыштуулук тобокелдигинин олуттуу факторлору болуп
саналат. Турмуштук көндүмдөрдү өнүктүрүү жаш адамдарга алардын башкалар менен мамиле кура
билүүсүнө, позитивдүү мамиле жасоого жана терс эмоцияларын башкара билүүгө үйрөтөт.
Турмуштук көндүмдөргө үйрөтүү асоциалдык жүрүм-турумга, кылмыштуулукка, зомбулукка жана баңгизат
колдонууга байланышкан коргоочу факторлорду болушунча бекемдөөгө жана тобокелдик факторлорун
болушунча азайтууга көмөктөшөт. Тобокелдикке байланышкан жагдайларда турмуштук көндүм же бир нече
көндүмдөр жаш адамдарга жаңжалдардан тынч жол менен чыгып кетүү, опурталдуу жагдайлардан алыс
болуу, кылмыштуулуктун алдын алууга көмөктөшүү жана көп түрдүүлүктү урматтоону арттыруу үчүн тынч
чечим табууга жардам берет.
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Спортту тийиштүү механизм катары колдонуу менен бул максаттарга жетүү үчүн “Жашоого кошул”
программасынын алкагында төмөндө көрсөтүлгөн турмуштук көндүмдөр тандалып алынган , анткени
алар жаш адамдардын турмушка чыйрак болушун бекемдөөдө, чыдамкайлыкка жана сыйчылдыкка
тарбиялоодо, алардын тобокелдүү жүрүм-турумун азайтууда маанилүү роль ойнойт.
Стресс жана эмоцияларды жеңе билүү жөндөмдүүлүгү

• Сынчыл ой жүгүртүү
• Чечим кабыл алуу жана көйгөйлөрдү чечүү
• Коммуникация жана өз ара мамиле жаатындагы натыйжалуу көндүмдөр
• “Жок” деп айта билүү
• Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү
Турмуштук көндүмдөр маселелеринен тышкары программанын алкагында маанилүү байланыштыргыч
фактор катары параллелдүү түрдө төмөнкү аспектилер каралат:
• жаш балдардын кылмыштуулук, зомбулук жана баңгизат колдонуу жөнүндө маалымдуулугу,
анын ичинде алардын тобокелдиктерди аңдап-түшүнүшү;

• жаш адамдар карманган эрежелер, анын ичинде алардын ченемдик тушүнүктөрү таасир эткен

позитивдүү жана негативдүү жүрүм-турумдар. Аларга жүрүм-турумдун айрым түрлөрүнүн,
айталы баңгизаттарды колдонуунун, зомбулуктун таралышы жана кабыл алынуусу, ошондой
эле башкалардын көз караштары туурасында ашепке же туура эмес түшүнүктөрү кирет. Бул
түшүнүктөр жаш адам үчүн кадимки көрүнүш катары кабылданып калып, анын жүрүм-турумуна
таасирин тийгизет.

Ченемдик түшүнүктөр: силердин тигил же бул көрүнүштү кабыл алууңар же башка
адамдардын силер кандай кылсаңар туура же туура эмес болот деп эсептеген пикири
силер үчүн кадимки көрүнүш болуп, жүрүм-турумуңарга таасирин тийгизген процесс. Эгер
бул түшүнүк анык эмес маалыматка же маалыматты туура эмес түшүнүп алууга
негизделген болсо, анда буд ченем жалган болуп саналат. Жаш балдардын улуураак
балдар карманган эрежелерге карата түшүнүктөрү, эреже катары, көп учурда өтө
көбүртүлүп-жабыртылган түрдө болот (мисалы, «мектептеги жогорку класста
окуган кадыр-барктуу балдардын дээрлик бардыгы марихуана чегишет» деп
эсептөө). Бул көйгөйдү ченемдик окутуунун: ченемдик күтүүлөрдү оңдоп-түзөө жана
зомбулуктун, кылмыштуулуктун же баңгизат колдонуунун таралышынын чыныгы
масштабдары туурасында анык маалыматты коомчулукка кеңири жайылтууга умтулуу
аркылуу чечсе болот.
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КИЙЛИГИ Ш ҮҮ ЧАРАСЫ МЕНЕН НАТЫЙ Ж АН Ы Н ОРТОСУН Д АГ Ы БАЙЛАН Ы ШТ ЫР Г ЫЧ ФАКТО Р ЛО Р

ТУРМУШТУК КӨНДҮМДӨР

ЭРЕЖ ЕЛ ЕР

БИЛИМ

КЫЛМЫШТУУЛУ К
ЗОМБ УЛ УК
БАҢГИЗА Т КОЛД ОНУУ

Бул байланыштыргыч факторлордун графикалык сүрөттөлүшү турмуштук көндүмдөрдү өнүктүрүү сындуу
кийлигишүү чарасы, тактап айтканда “Жашоого кошул” программасы кантип кыйыр түрдө баңгизат колдонуу,
кылмыштуулук жана зомбулук көйгөйлөрүн чече тургандыгын көрсөтүп турат. Спорттук иш-чаралардын
алкагында катышуучулардын мындай жагдайлардан алыс болушуна жардам бере турган көндүмдөргө басым
жасалат. Сабак учурунда катышуучулар өзүн-өзү көзөмөлдөө, топтук динамика, коммуникация жөнүндө
пикир алмашып, оюндарды ойношот. Ошондон кийин гана реалдуу турмуштук жагдай , анын ичинде
баңгизаттарды колдонууну, укук бузууну же агрессивдүү жүрүм-турумду камтыган жашоо образынын мисалы
менен байланыш түзүлөт.
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“ЖАШООГО КОШУЛ” ПРОГРАММАСЫН ЫН МАТЕРИАЛДАР Ы
МАШЫКТ ЫР УУ ЧУ ҮЧҮН КОЛДО Н МО
Бул колдонмодо 10 сабактын сүрөттөлүшү камтылган, алардын ар биринин конкреттүү максаты бар. Ар
бир сабак бир саатка жакын созулат жана командалык демди, аң-сезимдүүлүктү, адилеттүүлүк сезимин
(чынчыл оюн) өнүктүрүүгө көмөкчү болгон спорттук иш-чараларды камтыйт. Бул сезимдер
катышуучулар үчүн укук бузууларга, агрессивдүү жүрүм-турумга же баңгизат колдонууга байланыштуу
аялуу болуу жана шыктануу даражасын азайтууга жана аларга каршы туруу механизмдерин бекемдөөгө
жардамдашуучу каражат катары чыгат.
Сабактардын окутуу процессинде ой жүгүртүүгө жана талкуулоого мүмкүнчүлүктөр болушун караган түзүмү
өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

1.

Окутуунун максаттарын түшүндүрүп берген киришүү. Сабак башталганга чейин киришүү
менен сабактардын максаттарын кунт коюп изилдеп чыгуу зарыл. Ар бир сабак текст түрүндөгү
бөлүктөн башталат, анын көчүрмөсү катышуучунун байкоо күндөлүгүндө да бар, бул
машыктыруучуга катышуучуларды сабактын темасы менен тааныштыруусуна жардам берет.

2.

Практикалык спорттук иш-чаралардын ордун жана оюн эрежелерин аныктоо. Оюнду
өткөрүү боюнча нускамаларда ар бир спорттук иш-чараны даярдоо жана ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
конкреттүү кадамдар хронологиялык тартипте көрсөтүлгөн. Нускамаларда ошондой эле зарыл болгон
инвентардын тизмеги камтылган. Кокустан айрым инвентарь жок болуп калса, аны сабактын максатына
жетүү үчүн кызмат кылып бере алган жана колдо бар башка нерсеге алмаштырса болот.

3.

Сабактын жыйынтыгын чыгарып, аяктоо үчүн зарыл болгон эскертмелер. Ар бир
спорттук иш-чарадан кийин жыйынтык чыгаруу үчүн берилүүчү суроолор
катышуучулардын оюндун жүрүшүндө алган тажрыйбасын талкуулап, аны күнүмдүк
турмушка байланыштырууга арналган. Дээрлик бардык учурда бул суроолор ачыкайрым мүнөздө, башкача айтканда кененирээк жооп алууга мүмкүн болгондой болуп берилет.
Бул эскертмелер менен алдын ала таанышып алуу маанилүү.

НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР
“Жашоого кошул” программасынын алкагында ар бир сабакта тийиштүү спорттук иш-чараларды
өткөрүү үчүн атайын катар номурлары коюлган баракчалардын топтому колдонулат. Ар бир сабакты
өтүү үчүн ушундай баракчаларыңар бар экендигин текшерип коюп тургула. Баракч алардын саны
орточо эсеп менен 20–24 оюнчуга эсептелинген, анткен менен зарыл болгон инвентарды чакан топтор үчүн
ылайыктап алса болот.
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КАТЫШУ У ЧУН У Н БАЙКО О КҮНДӨ ЛҮГ Ү
“Жашоого кошул” программасынын
ар бир
катышуучусу иш-чаралардын жүрүшүндө колдонула
турган жеке байкоо күндөлүгүн алат. Байкоо
күндөлүгү окутуу процессине кошумча аспект
киргизүү максатында иштелип чыккан, анткени бул
катышуучуларга атайын эскертмелерди жана эске ала
турган нерселерди жазып алып, кийинчерээк керек
болгон учурда аларга кайрылууга мүмкүнчүлүк берет.
Андан тышкары, бул сабактардын жүрүшүндө алынган
көндүмдөрүн өз алдынча баалап жана жетишкен
прогресстерине
көз салууга
шарт
түзөт.
Катышуучулар үчүн мындай күндөлүк өтүлгөн
материалды кийинчерээк кайрадан эске салып,
кайталоосу үчүн шайман болуп берет.
Байкоо күндөлүгүн ар бир сабактын аягында пайдалануу
мерчемделет, антсе да кээде аны сабак же иш-чара
учурунда толтурган учурлар да болуп калышы ыктымал.
Күндөлүктүн биринчи бетинде ар бир сабактын темасы
менен негизги максатынын кыскача сүрөттөлүшү
жайгаштырылган. Ал түшүнүктүү формада жазылып,
ошондой эле машыктыруучу үчүн колдонмонун
киришүү
бөлүгүндө
да
кайталанат.
Сиз
катышуучуларды ушул сүрөттөө менен сабактар
башталганга чейин эле тааныштырып, алардын биринен
муну үнүн чыгарып окуп беришин өтүнсөңүз болот же
өзүңүз анын мазмунун кыскача айтып бериңиз. Анткен
менен катышуучуларга борборго сабакка келгенге
чейин эле үйлөрүнөн киришүүнү окуп келгиле деп
тапшырма берүү сунушталат. Мындай жөнөкөй эле
даярдык көрүү иши жаш адамдардын иш-аракетти билимге
айлантуу жөндөмүн кыйла жогорулатат.

>> Адаптация. Эгер силер окуганды
билбеген же майыптыгы бар жаштар менен
иштесеңер, алардын нускама жазылган
баракчаларды же байкоо күндөлүктөрүн
колдонуусунда кыйынчылыктар жаралышы
ыктымал. Спорттук инвентарь менен ишчаралар ушундай максаттуу топторго
ылайыкталып түзүлгөн. Силер өзүңөр
иштеген конкреттүү шарттарга
чыгармачылык менен мамиле кылып,
керектүү өзгөртүүлөрдү киргизишиңер
керек. Эгер машыктыруучу катары силер
мындай жагдайга биринчи ирет дуушар
болуп жатсаңар, бул жааттагы тажрыйбасы
мол кесиптештериңерге кайрылсаңар болот.
Андан тышкары, инвентарь менен
практикалык көнүгүүлөрдү адаптациялоону
өзүңөр иштеген спорттук базанын
шарттарын эске алуу менен өткөрсөңөр
болот.
Мисалы, эгер силер сууда сүзүү же суудагы
поло боюнча машыктыруучу болсоңор,
кроссторду жана топ менен оюндарды сууда
өткөрсөңөр болот

МАШЫКТ ЫР УУ ЧУ Н УН РОЛУ
“Жашоого кошул” программасы спорттук мекемелерде 13 жаштан 18 жашка чейинки жаш адамдар менен
такай иш алпарган машыктыруучу тарабынан натыйжалуураак ишке ашырылат. Мында катышуучулардын
сый-урматына жана ишенимине татыган, аны менен спорттук даярдыкка гана байланышкан эмес, күнүмдүк
башка нерселерге тиешеси бар маселелерди да талкууласа боло турган адам машыктыруучу болушу керек.
Спорттук иш-чаралардын негизин катышуучулар буга чейин эле алектенген спорттун түрлөрү түзүшү
максатка ылайык болот. Спорттук оюндар катышуучуларга окутуунун айрым максаттарына жетүүсүнө
көмөктөшөт, бирок материалды тереңирээк өздөштүрүү үчүн жыйынтыктарды чыгарып туруу этабы болушу
зарыл. Жыйынтыктар спорттук иш-чаралардын аягында – айрым учурларда – иш-чаралардын жүрүшүндө
чыгарылат. Ошентсе да сиздин спорттук оюнду жыйынтык чыгаруу этабынан өтө алыстатып койбошуңуз
маанилүү. Айталы, жыйынтыкты оюн өткөрүлгөн спорт залында эмес, окуу аудиториясында чыгаруу
максатка ылйык эмес. Жыйынтыктарды спорттук иш-чара бүтөөрү менен ошол эле жерде, ошол эле шартта
чыгаруу зарыл.
Сиздин топтогу катышуучулар сабактын жыйынтыгын чыгарууда сиз өзүңүзгө алдыңкы ролду аласыз
го деп ойлошу ыктымал, бирок сиз аларды дискуссияга аралаштырып, сиздин жооп кайтарууңузду
күтпөстөн эле башка катышуучулардын чыгып сүйлөгөн сөздөрүнө пикирин билдирип турууга

шыктандырышыңыз керек. Топ ичинде талкуулоо — бул окутуу ыкмаларынын бири жана жыйынтык
чыгаруунун максаты - туура жоопту табуу эмес, катышуучулардын ортосундагы тажрыйба жана пикир
алмашуу эсептелинет.
Сабактын катышуучуларын киришүү маегине жана оюндун эрежелерин түшүндүрүү үчүн чогулткан
мезгилде алардын ар бири сизди даана көрүп, сөздөрүңүздү даана угуп жатканына ынаныңыз (мисалы,
катышуучулар отурган убакта туруп алып сүйлөңүз). Анткен менен жыйынтык чыгаруу мезгилинде сиз
алар менен “бир деңгээлде” болушуңуз кажет, себеби талкуу учурунда алар дискуссияларга катышып,
өз пиирлерин билдирип турушуна басым жасоо керек. Эгер катышуучулар отурган абалда болсо, сиз
дагы алардын жанына катар отуруп алсаңыз жакшы.
Адегенде сабактарды өткөрүүгө даярдык көрүү үчүн бир канча убакыт керек болуп калышы мүмкүн,
анткени иш-чараларды материалдык-техникалык жактан камсыздоо боюнча чараларды көрүү,
жыйынтык талкуу үчүн нускамалар менен суроолорду к унт коюп изилдеп алуу зарыл болот.
Жагдайларга жараша иш кылып, спорттук иш-чараларды өзүңөр иштеген шарттарга айкалыштыра
билишиңиз керек. Көп учурларда өзүңүздүн тобуңуздун курамын жана жагдайды эске алуу менен
программага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө туура келет.
ПЕДАГОГ И КАЛ Ы К СУНУШТ АМА ЛАР
Катышуучуларды окутуу процессине активдүүрөөк тартууга төмөнкү практикалык кеңештерди колдонуу
жардам берет:
Билим жана даярдык. Максималдуу жыйынтыктарга жетишүү үчүн сиз катышуучуларга
түшүндүрүү керек болгон идеялар менен эрежелерди, ошондой эле спорттук иш-чараны уюштуруу
жана өткөрүү ыкмаларын өзүңүз жакшы түшүнүшүңүз керек. Бул өзүнө иш-чаранын маңызын так
баяндоону жана ар бир сабактын максаттарын жөн гана жеткиликтүү түшүндүрүп бер е билүүнү
камтыйт.
Бул боюнча сизге ар бир сабакка киришүү нускамалары менен окутуу максаттары жардамга келет,
ал эми спорттук иш-чараларды сүрөттөө сизге оюнду өткөрүүгө жана анын жыйынтыгын чыгарууга
жакшыраак даярданууга мүмкүндүк берет. Ар бир катышуучунун жеке байкоо жүргүзүү
күндөлүгүндө ар бир сабактын максаттары кыскача баяндалган жана тийиштүү сурап -билүү
маалыматы да бар. Сиз катышуучулардан бул материалдар менен үйдөн таанышып чыгуусун
өтүнсөңүз же болбосо сабак башталаар алдында бул үчүн атайын убакыт бөлүп берсеңиз б олот.
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Катышуу жана топ ичиндеги иш. Түзүмдөшкөн формада катышууну колдоо жаш адамдардын алынган
материалды жакшыраак өздөштүрүүсүнө, тажрыйба алмашуусуна жана алынган көндүмдөрдү иш
жүзүндө биргелешип пайдалануусуна жардам берет. Ошондой эле топ ичиндеги иш атаандаштыкты
эмес, кызматташтыкты өнүктүрүүгө, коммуникациялык көндүмдөрдү бекемдөөгө жана чыгармачыл
мамилени колдоого көмөктөшөт.
Топтогуларды командаларга бөлүү ишине өзгөчө дыкат мамиле кылыңыз, бул үчүн ар кандай
ыкмаларды колдонуңуз, анткени көп түрдүү ыкмаларды колдонуу тажап кетүүдөн сактай т,
катышуучулардын ортосундагы өз ара ишенимди бекемдөөгө шарт түзөт жана оюндар алар үчүн
кызыктуураак болушуна мүмкүнчүлүк жаратат.
“Жашоого кошул” программасы топ ичинде иш алпаруу катышуучулардын бири-биринен ар нерсени
үйрөнүп алуусуна мүмкүнчүлүк бере тургандыгын түшүнүүгө негизделген, бул болсо анын
натыйжалуулугун камсыздоо үчүн чечүүчү мааниге ээ болуп саналат. Жеке чечим кабыл алууга жана
жашоо образына байланышкан маселелерде бирдей курактагы теңтуштардын таасири улуу адамдардын
таасиринен кыйла күчтүрөөк болот. Мындай социалдык таасир этүү терс дагы, оң дагы мүнөзгө ээ
болушу ыктымал. “Жашоого кошул” программасында позитивдүү таасир этүү мүмкүнчүлүгү кубаттуу
шайман катары кызмат кылат.
Жекече мамиле жана пикирлерди эске алуу. Сиз ар бир катышуучуну билип, анын
өзгөчөлүктөрүн түшүнүп, жаш курагы менен көндүмдөрүн эске алышыңыз керек . Топ ичиндеги
көп түрдүүлүктү урматтоо жана катышуучулардын ар биринин жеке сапаттарын эске алуу
машыгууларды бир эле убакта жекече муктаждыктарга жана жалпы эле топтун керектөөлөрүнө
ыңгайлаштырып алууга шарт түзөт.
Катышуучулардын пикирин эске алуу, ошондой эле алардын тажрыйбасына, пикирине жана
билимине таянуу, буларды пайдалануу да алардын өзүн баалоосун арттырууга жана аяр
маселелерди кароо процессин жөнөкөйлөтүүгө көмөктөшөт.
Оюн. Оюн окутуунун жагымдуу ыкмасы болуп саналат, ал катышуучуларга өзүн эркин кармап,
тынсыздануудан арылууга мүмкүнчүлүк түзөт, чыгармачыл мамиле кылуу менен демилге көтөрүп
турууга шык-дем берет. Сиз катышуучулар менен так жана жөнөкөй тилде сүйлөшө аласыз жана ишчаралар учурунда кененирээк ойноп алышы үчүн зарыл болгон учурларда гана кийлигишесиз.
Оюндар жана иш-чараларды так баяндап берүү да алагды болууну азайтып, кунт коюп көңүл бөлүүгө
көмөктөшөт.
Колдоо жана жактыруу. Сиз сабактарды катышуучулардын жетишкендиктерин колдоо жана моюндоо
ыкмаларын колдонуу менен өткөрүшүңүз керек. Сиз жакшы көрсөткүчтөргө жетишкен катышуучуларды
сүрөп, өзгөчө мактап турушуңуз керек, булүчүнтопичиндеги тигил же булкатышуучуга сын пикир айтпастан мыкты
оюнчуларды көтөрмөлөп, мактап турсаңыз туура болот.
Шыктандыруу жана көтөрмөлөө. Топтогуларды шыктандырууда жана көтөрмөлөөдө сиздин
энтузиазм чечүүчү ролду ойнойт. Иш-чарага психологиялык жактан да даярдык көрүңүз жана
топтун мүчөлөрүн катышууга шыктандыра турган сөздөр менен кол жаңсоолорду таап алууга аракет
кылыңыз.
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Адилеттүүлүк. Оюндарды өткөрүү жана талкуулоо үчүн колдонулган интерактивдүү ыкмалар (мисалы,
топтогуларды ар кандай чакан топторго бөлүүнүн ар кандай ыкмалары) оюнга шаттык кошууга гана
эмес, пикирлер менен ой жорумдардын көп түрдүү болушуна шыктандырууга да багытталган. Сиз
бардык катышуучулардын өз пикирин билдирүүгө мүмкүнчүлүгү болушун адилеттүү камсыздоо жана ар
бир катышуучунун пикири бааланып жаткандыгына ынануу үчүн кунт коюп көңүл буруп, керек учурда
кийлигишүүгө даяр болушуңуз керек.
Резистенттик жүрүм-турум көйгөйүн чечүү. Топ ичинде тартынчаак, жүрүм-туруму агрессивдүүрезистенттик болгон же социалдык жүрүм-турумунда мандеми бар катышуучулар болушу ыктымал.
Алар оюнду татыктуу ойной албай калсам же анын эрежелерин түшүнбөй калсам эмне болот деп
кыжаалат болгондуктан же өзүнө ишенбегендиктен улам ушундай абалды болушу ыктымал. Сиз
сабактан тышкары убакта бул катышуучулар менен жекече сүйлөшүп, алардын мындай жүрүмтурумунун себептерин аныктап алышыңыз керек. Ошондой эле аларды машыгуу процессине
тартууга аракет кылууну улантыңыз: мисалы, пикирин сурап туруңуз, башка катышуучулар менен
иштешип кетишине жардам бериңиз, оюнда алдыңкы ролду ойношун сунуштаңыз. Андан тышкары,
уялчаак катышуучулар чакан топтордо же түгөйлөшүп иштегенде өздөрүн жакшыраак көрсөтө алышат.
ТОПТО ТАЛКУУЛОО
Көп учурларда катышуучуларды сабактын темасын талкуулоо үчүн топторго бөлүшөт. Бул этапта сиз алар
талкуулоону кантип өткөрүп жатканын көзөмөлдөөгө аракет кылбашыңыз керек. Бир топтун ичиндегилер көп
күлүп, шайыр отурушса, экинчидегилер, тескерисинче, олуттуу маанай менен талкуулашы ыктымал. Андан
тышкары, көпчүлүк топтордо сиз өздөрүн деструктивдүү алып жүргөн же атайылап талкууларга катышпай
койгон көйгөйлүү катышуучуларга дуушар болушуңуз ыктымал. Сиз болгону аларга аралыктан көз салып,
темага аралашып жаткандыгына байкоо жүргүзүп гана турганыңыз жакшы.
Талкуунун жүрүшүндө катышуучулары көп болгон топ ичинде сиздин ролуңуз анчейин байкалбай кала
тургандыгы белгилүү эмеспи. Сиз өзүңүз көп сүйлөбөстөн, дискуссияга багыт берүүгө аракет кылышыңыз
керек. Жыйынтык чыгаруу боюнча көптөгөн иш-чаралардын жүрүшүндө сиз катышуучуларга эмнелерди
аткаргандыгы жөнүндө ойлонуп көрүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө умтулушуңуз керек. Жыйынтык талкууну
өткөрүү үчүн негизги суроолор төмөнкүлөр:

• Эмнелер өткөрүлдү?
• Менин бул жөнүндө пикирим
• Бул мага кандайча кереги тийиши мүмкүн?
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Сиздин милдетиңиз – жооп берүү эмес, катышуучуларды жоопторду өз алдынча издөөгө шыктандыруу болуп
саналат. Көңүл бурууну талап кылган кошумча аспектилер булар:
Ачык-айкын суроолор. Суроо бергенде катышуучулар ага “ооба” же “жок” деп гана жооп бербестен,
толук кандуу пикирин билдирип жооп бере тургандай кылып берүүгө аракет кылыңыз. Жабык суроого
жооп бергенге караганда ачык-айкын суроого жооп берүү кыйыныраак, анткени жоопту ойлонуп чыгуу
үчүн көбүрөөк убакытты талап кылат: жоопту 10секундкүтүпкалсаңыз эч нерсе болбойт.
Көп сүйлөбөгөн катышуучулар. Коммуникация негиз салуучу социалдык көндүмдөрдүн бири болуп
саналат,анын дээрлик бардык сабактардын учурунда тигил же бул деңгээлде тиешеси бар болуп
саналат, анткени баарлашуу көндүмдөрүн –сүйлөй билүү жана уга билүү жөндөмдүүлүгүн өркүндөтүүгө салымы бар. Топтун
жетекчиси катары сиз талкууга болушунча көбүрөөк катышуучуларды тартууга аракет кылышыңыз керек.
Айрым учурларда көп сүйлөбөгөн катышуучуга өз пикирин айтууну сунуштоо керек, балким, сөзсүз
айттырууга аракет кылуу керек болот. Ошол эле учурда катышуучунун унчукпай отурганы автоматтык
түрдө ал окутуу процессине катышпай жатат дегенди билдирбей тургандыгын эстен чыгарбоо зарыл.
Көйгөйлүү катышуучулар. Топ ичинде дайыма окутуунун ишин үзгүлтүккө учураткысы келген
катышуучулар болот. Координатор катары сиз буга жол бербешиңиз керек. Биз аларды ыңгайсыз абалга
калтырып, жалпы топтогулардын алдында урушуп коюш керек дегенден алыспыз. Эреже катары,
мындай катышуучуну четке чыгарып алып, аны менен өзүнчө маектешип алуу максатка ылайык болот.
Мындай баарлашуулардын бардыгын позитивдүү маанайда өткөрүңүз. Мисалы, аларга “сиз эрежелерге
баш ийбей жатасыз” деп айтпастан, тескерисинче, сабактарда жараткыңыз келген шайыр -шатман,
бардыгы ыраазы болгон жагымдуу маанайда анын жүрүм-туруму туурасында акырын гана сөз кылып
койсоңуз болот.
Топ менен сүйлөшүү. Жыйынтыктоочу талкууну өткөрүү үчүн бардык катышуучуларды тегерете
отургузуу максатка ылайык болот: сиз отуруп же туруп алсаңыз болот, бирок тегерете отургандыктан
катышуучулар машыктыруучу менен гана эмес, бири-бири менен көбүрөөк баарлашууга шарт түзүлөт. Андан
тышкары, бул кимдир-бирөө аркаңыздан карап отургандай сезимден арылууга мүмкүнчүлүк берет.
Колдонмону өз практикаңызга ылайыкташтырып алыңыз. Колдонмодо берилген көнүгүүлөр адатта сиз
катышуучулар менен өткөргөн иш-чаралардан айырмаланат. Ушул колдонмодо биз ар кандай
жагдайларга ыңгайлаштырып алса боло турган типтүү суроолор менен мисалдарды пайдаланууга
муктажбыз. Топ ичиндеги дискуссия учурунда сиз катышуучулардан алар алектенген спорттун
түрүнө окшош жактарын таап берүүсүн өтүнсөңүз болот. Ошондо алар оюн учурунда кандай
тажрыйбага ээ болгондугун түшүнүүгө жеңил болот.
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“ЖАШО ОГ О КОШУ Л” ПРОГРАММ АСЫ БОЮН ЧА МАШЫКТ Ы Р УУ ЧУ Л АР Д Ы ДАЯР Д О О
Бул сабактарда окутуунун интерактивдүү ыкмалары колдонулса болот. Спорттук машыктыруучу спорттук ишчара учурунда чынчыл оюндун алкагында катышуучулардын бири-бири менен аракеттенүүсүн кантип
уюштурууну билет. Антсе да сабактын жыйынтыктарын чыгаруу процессин уюштурууда жана аларды
талкуулоодо анда ар кандай кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Ошондуктан, талкууну уюштуруу боюнча
жогоруда сөз болгон практикалык кеңештер менен сунуштамалардын бир топ жардамы тиет. Антсе да айрым
аспектилер, мисалы, ар кыл көз карашты урматтоого, ар кандай катышуучулар менен жемиштүү иштешүүгө,
сурамжылоолорду жүргүзүүгө, ар кандай пикирлерге адилет мамиле жасалышын колдоого кантип жетишсе
боло тургандыгы жана чектелген шыктандырууга байланышкан көйгөйлөрдү чечүү жолд орун табуу сыяктуу
маселелер боюнча атайын даярдыктан өтүү керек болуп калышы мүмкүн.
Ошентип, программаны иштеп чыгуучулар аны ишке ашыра турган машыктыруучуларга ”Жашоого кошул”
программасы боюнча машыктыруучуларды даярдоо курсуна катышууну сунуштайт. Бул квалификациялуу
жана тийиштүү сертификациясы бар нускалоочу өткөрө турган даярдоонун үч күндүк курсунун жүрүшүндө
негизги көңүл программанын буга чейинки тарыхына жана ар бир сабакта колдонула турган окутуунун
интерактивдүү ыкмаларына бөлүнөт.
Машыктыруучуларды даярдоо процессинде “Жашоого кошул” программасынын маанилүү компоненттерине,
буга чейинки тарыхына жана түзүмүнө негизги басым жасалат. Машыктыруучу спорттук иш-чаралардын
максаттары жана сүрөттөлүшү менен таанышып гана чектелбестен, мате риалды жеткиликтүү түшүндүрүү
үчүн зарыл болгон уюштуруучулук жана педагогикалык көндүмдөргө ээ болот.
Негизги көңүл окутуу, дискуссияларды уюштуруу, талкууга шыктандыруу, ошондой эле катышуучулардын
биргелешип иштеши жана көйгөйлөрдү чечүү жолдорун табуу үчүн пайдаланылган усулдукка бөлүнөт. Бул
-даярдыктын окуп-үйрөтүүчү жана натыйжалуу интерактивдүү курсу болуп саналат, ага катышуучулар
“Жашоого кошул” программасынын сабактары менен практикалык иш-чараларынын ар кыл компоненттерин
практика жүзүндө пайдаланып көрүүгө мүмкүнчүлүк алат.
Андан тышкары, балдарды коргоо принциптери, гендердик аспектилер, этикалык ченемдер жана
купуялуулукту сактоо темалары боюнча милдеттүү түрдө кошумча даярдык курсунан өтүү сунушталат.
Машыктыруучулар жардам сурап кайрылуунун колдонуудагы механизмдери жана коргоо чаралары, ошондой
эле алар жашаган аймактардагы аялуу топтогу жаштарга жардам берүү кызматы жана жеке учурлар боюнча
кийинчерээк көрүлүүчү чаралар жөнүндө маалыматы болушу керек.
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1
МАКСАТ Т А РЫ

МАКСАТТ АР Ы
ЭРЕЖЕ ЛЕР МАКСАТТ АРГ А ЖАРАША ИШТЕ ЛИ П ЧЫККАН

Катышу уч ул а р үчүн сабак жөнүндө киришүү маеги
Эрежелердин маани-маңызы болушу керек. Айталы, алар эмне максатта иштелип
чыккандыгын билсек, аларды сактоо жеңилирээк болот эмеспи. Ар бир эреженин
маани-маңызы бар болуп, кандайдыр бир максатты көздөшү керек. Эрежелердин
максаттар менен кандай байланышы бар экендигин аныктоо үчүн ой жүгүртүп көрсөк
болот: мисалы, биз эмнеге жетишүү каалайбыз, көздөгөн максатыбыз эмне
экендигин аныктап алалы: достор менен убакытты көңүлдүү өткөрүүбү? дене-бойдун
абалын жакшыртуубу? жеңишке жетүүбү?
Кийинки кадам катары сиз ушул максатка жетүү үчүн кайсы эрежелерди сакташыңыз
керек экендиги туурасында ойлонуп көрүңүз. Мындай логикалык мамиле алдыга
коюлган максаттарга жетүү үчүн зарыл болгон эрежелерди кантип иштеп чыгуу жана
сактоо керектигин жакшыраак элестетип түшүнүүгө жардам берет.

МАШЫКТЫРУУЧУ
ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ
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Бул – спорт турмуштук көндүмдөрдү кантип калыптандыра тургандыгын көрсөткөн
жана спорттук иш-чараларды пайдалануу менен өткөрүлгөн сабактардын топтомунун
биринчи сабагы. Сабактардын ортосунда жана алардан кийин ушул күнүмдүк турмушта
маанилүү болгон көндүмдөр менен байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк берген талкуулар
өткөрүлөт. Тийиштүү көндүмдөр бизге көйгөйлөрдү жеңүүгө мүмкүнчүлүк берет. Алар
улам өзгөрүп тургандыктан, бул сиз бир нерсени үйрөнүп, тажрыйбаңызды
өркүндөтсөңүз болот дегенди билдирет. Көндүмдөр адамдын инсандык сапаттарына
жана мүнөзүнө жараша ар түрдүү болушу ыктымал.
Турмуштук көндүмдөр бизге көйгөйлөрдү жеңүү үчүн зарыл болуп саналат.
• “Жашоого кошул” окуу программасын ын жалпы багыты – адамг а
зомбулук, кылмыштуулук жана баңгизат колдонуу сыякт у у
көйгөйлөрдөн алыс болууга жардам берген көндүмдөрдү окутуп үйрөтүү болуп саналаарын түшүндүргүлө.

• Катышуучуларда н кандай көйгөйдөн алыс болууну каалай тургандыктарын сурагыла .
• Көйгөйлөрдөн арылуу үчүн турмуштук көндүмдөр керек экендигин

түшүндүргүлө. Мындай көндүмдөрдүн бири – топ ичинде колдонулган
эрежелерди сактай билүү болуп саналат. Биринчи сабак дал ушул маселеге
арналган.
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• Катыш уучу лар “Жашоог о кошул” прог рам м асын а баййл аныш к ан жалпы максат т ар ын
аныкт аш ат.

• Катышуучулар топтогу эрежелер милдеттерге же максаттарга байланышкан жана
жамаат үчүн маанилүү болушу ыктымал экендигин билишет.

КАР АЛЫП Ж АТ КАН КӨ НДҮМДӨ Р

Сынчыл ой жүгүртүү

МАКСАТТАР
ЦЕЛИ

МИЛДЕТТЕР

Коммуникация жана өз ара мамиле жаатындагы натыйжалуу көндүмдөр
Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү

УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ..............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн
Сквэрбол................................................................................................20 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу .........................................................................5 мүн
Сквэрбол кошумча эрежелери менен .....................................10 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Сабакты аяктоо......................................................................................10 мүн
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 1. СКВЭРБО Л
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 1 топ; конус түрүндө белгиленген 1 бута; 2 ышкырык
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: жок
Аянты боюнча футбол талаасынын жарымына же баскетбол талаасына туура келе
турган квадрат түрүндөгү оюн талаасынын чектерин аныктап, оюн үчүн орун
даярдагыла.Оюнчулардан талаага бир дарбаза орнотуп беришин өтүнгүлө.

ТАЛАА НЫ
ДАЯРД О О

КЕҢЕШ: Сиз алдын-ала эле талаага чектеген белгилерди коюп, бутаны аныктап койсоңуз болот. Бирок, эгер убакыт
бар болсо, талаадагы чектерди оюнчула р өздөрү белгилесе жакшы, анткени бул оюндун эрежесин аныктап,
сактоодо тажрый ба га ээ болууга көмөктө шөт .
Топту эки командага бөлгүлө, ар бир команда капитанын тандап алышы керек.
Эки команда тең бир дарбазага топ киргизүүгө аракет кылышы керек. Тобу жок
команда чабуул жасап жаткан командадан дарбазаны коргошу керек болот.
КЕҢЕШ >> Эреже катары, капитан кылып эң
популярдуу оюнчуларды тандап
алышат. Силер бул эрежеден четтеп,
капитанды каалагандай эле тандап
алсаңар болот. Эгер бул ыкманы
кайра-кайра колдоно берсеңер, топ
буга көнүп алат да, аны жеңил эле
кабыл ала турган болуп калат.
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Төмөнкү эрежелерди кармануу менен дарбазага болушунча көп жолу топ киргизүүгө аракет
кылуу керектигин түшүндүрүңүз:

• Дене мүчөлөрүн тийиштирүүгө тыюу салынат.
• Ар бир оюнчу гол киргизээрден мурда топ менен пас бериш керек.
• Голду каалаган жактан, анын ичинде арт жагынан да киргизсе болот.
• Судья жок болгондуктан, ар бир команданын капитаны башка команда же

Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
ЧЫГ АР У У

өзүнүн командасы эреже бузган сайын (бир жерлери тийишип кетсе, гол
киргизээрден мурда топ менен пас берилбесе ж.б.) ышкырык менен ышкырып
турат.

МАКСАТТАР
ЦЕЛИ

ИШ-АРАКЕТ ЫКМАСЫ

Командалар 15 мүнөткө жакын убакыт ойношот.
Оюнчуларды чогултуңуз.

• Катышуучулардан судья жок шартта ойногондо кандай сезимде болот
экенсиңер деп сураңыз. Мындай шарт аларды абайлап ойногонго
мажбурладыбы же өзүнүн жана башка оюнчулардын кылган ишаракеттерине көз салууга мажбурладыбы? Же алар жоопкерчилиги
мурдагыдан жогорулагандыгын сезиштиби?

• Капитандарга кайрылып, башка команда эрежелерди бузган учурда ышкырык

менен ышкырганда кандай сезимде болгондуктарын айтып берүүсүн өтүнгүлө.
Ал эми эрежелер өзүнүн командасы тарабынан бузулгандачы?

• Күндөлүк турмуштагы ушул сыяктуу учурларды эстеңиз: “судья” (мисалы,
мугалим, ата-энелеринин бирөөсү, полиция кызматкери) бар кезде жана ал
жок кездеги учурду эстеңиз. Кандай жагдайда сиз өзүңүздү “капитан” сезип,
башкаларга алар туура эмес иш кылып жаткандыгын айта алат элеңиз?

КЕҢЕШ >> Талкууну активдештирүү үчүн
сиз адатта айланадагы адамдар
конкреттүү максат менен (мисалы,
коопсузд ук ту жогорулат уу , денсоолукту сактоо ж.б.) эрежелерди
иштеп чыга тургандыгын
түшүндүрүңүз. Сиз эрежени
бузган учурда ушул адамдар буга
көңүл буруп, жооп кайтарышат.
Ошол эле учурда адам эрежелер
бузулган учурда, аларды жакын
адамы бузган күндө да тийиштүү
чара көрүшү керек.
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СП О Р Т Т У К И Ш- ЧАР А 2. КОШУМЧА ЭРЕЖЕЛЕРИ БАР СКВЭРБО Л
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 1 барак кагаз; 1 футбол тобу; конус менен белгиленген 1 дарбаза
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: жок
Оюн үчүн ушул сабактын алкагындагы 1-практикалык иш-чарага даярдалгандай
талааны даярдаңыз.
Оюнчуларды тактайчанын жанына же табло сызылган бир барак кагаздын жанына
чогултуңуз.

ТАЙМ 1

ТАЙМ 2
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Бул 1-практикалык иш-чарада болгон оюндай эле оюн, бирок төмөнкүдөй кошумча
эрежелери бар:

• Ар бир команда так 7 упай алышы керек, андан аз да эмес, көп да эмес
кылып.

• Эгер оюнчу топту чыканагы менен түртүп гол киргизсе, кошумча 2 упай алат.
• Эгер оюнчу топту тизеси менен түртүп киргизсе, буга кошумча 1 упай берилет.
Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
ЧЫГ АР У У

МАКСАТТАР
ЦЕЛИ

ИШ- А Р А К Е Т
ЫКМА С Ы

Командалар башка капитанды тандап алышат да, оюнду кыска мөөнөткө эле, болжол менен
10 мүнөткө гана улантышат.
Оюнчуларды оюндун жыйынтыгын кыскача талкуулоо үчүн чогулткула:

• Бул эрежелердин ар биринин маани-маңызы эмнеде: денелердинтийишүүсүнө
тыюу салуу, судьянын болбошу, топко чыканактын тийгени үчүн кошумча
упай берилиши?

• Эрежелер силер оюндун жардамы менен жетишкиңер келген максатка

байланыштуу экендигин түшүндүргүлө: көңүл ачуу, атаандаштык, чынчыл оюн,
жамаатчылдык, теңчилик, ийгилик ж.б.

Эгер убакыт болсо, оюнчуларды тандоо боюнча дагы үч эреже кошууну топко
сунуштагыла жана дагы бир тайм ойноп алгыла.

Сквэрболдун максаты – оюнчуларга алдыга
коюлган максат менен эреженин
ортосундагы байланышты аңдап-түшүнүүгө
жардам берүү. Эгер силер ар бир
эреженин маани-маңызы эмнеде
экендигин түшүнсөңөр, силерге ал
эрежелерди кабылдап, оюн учурунда
сактоого жеңил болот.
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САБАКТ Ы Н АЯГЫ
Топтогуларды айланаңызга чогултуп, отуруп же туруп сүйлөсөңүз болот. Программа “Жашоого кошул” деп
аталаарын алардын эсине салып, долбоордун жалпы максаты – өз жашоосунда жана коом ичинде жүйөлүү
чечимдерди кабыл алуу жана позитивдүү өзгөрүүлөргө жетишүү үчүн турмуштук көндүмдөрдү өркүндөтүү экендигин
кайталагыла.
“Жашоого кошул” программасы ны н 10 сабактын аталышы жазылган окуу план ы н
көрсөтүңүз жана ага камтылган оюндардын маанисин кыскача түшүндүрүп бергил е .
(Алардын байкоо күндөлүктөрүндө ушундай эле план бар).

• Катышуучулардын бардыгынан 10 сабакты тең окуп-үйрөнгөндөн кийинки жетүүгө

умтулган жеке максаттарын аныктап алуусун өтүнүңүз. (Жоопторду байкоо күндөлүктөрүнө
жазып алса болот).

• Ар бир катышуучудан кандай турмуштук көндүмдөр аларга аталган максаттарына жетүүгө
жардам бере алмак деп сураңыз. Сиз ар кандай турмуштук көндүмдөрдү кыскача атап берсеңиз
болот (тиркеме 2).

• Катышуучулардан бул турмуштук көндүмдөр зомбулукка, кылмыштуулукка жана баңгизат

колдонууга байланышкан көйгөйлөрдөн кантип алыс болууга жардам бере ала тургандыгын
сураңыз.

• Кандай иш-аракеттерди зомбулук деп эсептей тургандыктарын сураңыз. Эгер алардын

жоопторунда мындайпикир айтылбаса, “зомбулук” деген түшүнүк жалаң гана дене-бойлук эмес,
психологиялык да зомбулукту камтый тургандыгын айтыңыз. Мисал келтириңиз. Убакыт
жетиштүү болсо, “баңгизат” жана “кылмыштуулук” деген түшүнүктөр боюнча да ушундай эле
суроолорду бериңиз.

• Катышуучуларга жеке байкоо күндөлүктөрүнө тигил же бул көндүмдөрдү белгилеп алышы үчүн
бир аз убакыт бергиле жана бул тандоосун комментарийлеп берүүсүн өтүнгүлө.

“Жашоого кошул” программасынын алкагында биз
буларды аныктайбыз:
...кылмыштуулук - мыйзам бузган жүрүм-турум катары,
анын ичинде дүкөндөн бир нерсе уурдоо же бирөөнүн
чөнтөгүнөн акчасын уурдоо сыяктуу майда уурулук.
...зомбулук – кара күчүн же бийлигин башка адамга же
топко карата атайылап колдонуу жана бул дене-бойлук же
психологиялык жабырланууга алып келиши.
...баңгизат колдонуу – психоактивдүү заттарды, анын
ичинде мыйзамсыз жана мыйзамдуу (алкоголь жана
тамеки) мүнөздөгү заттарды колдонуу катары.
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2
КӨЗӨМӨ ЛДӨӨ

КӨЗӨМӨЛ
ОПУРТАЛДУУ ЖАГДАЙЛАРДА ЖҮРҮМ-ТУРУМДУН ИМПУЛЬСТАРЫН КӨЗӨМӨЛДӨӨ

Катышу уч ул а р үчүн сабак жөнүндө киришүү маеги
Жашооңордо силердин жүрүм-турумуңар ар кандай болот эмеспи. Кээде аяр,
абайлап, алдыда эмне күтүп турат, жагдай кандай болоор экен деп шашылбай иш
кыласыңар. Ал эми башка учурда эмне кылсам деп ойлонуп отурбастан эле ички
туюмга баш ийип, өзүңөрдү башкара албай, бул эмне жыйынтыкка алып келет
дебестен эле маселени батыл чечип саласыңар. Силер өзүңөрдү көзөмөлдөп,
башынан эле кандай кылам десеңер, ошол нукта иш кылганда силерге белгилүү бир
көндүмдөр керек болот. Бул сабак мындай учурларда пайдаланууга боло турган
көңдүмдөрдү иштеп чыгууга арналган.

МАШЫКТЫРУУЧУ
ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕЛЕР

Буга чейинки сабакка кыскача баяндама жасап, катышуучулардан эмнелер эсинде
калгандыгын жана кандай суроолоруңар бар деп сураңыз.
Импульстуу жүрүм-турумдун (кызуу кандуу иш-аракет) оң жактары да бар: эгер
айланаңызда инстинктине таянып, арыдан-бери эле чечим кабыл алып койгон
адамдар бар болсо, бул сизге да шык-дем бериши ыктымал. Спорттук ишчаралар учурунда да импульстарыбызга баш ийүүгө туура келет, анткени алар
ар бир кадамыбызды салмактап отурбай эле тезирээк кыймылдаганга дем берет.
Ошентсе да белгилүү бир жагдайларда биз иш-аракетибизди алдын ала
ойлонуштуруп, кабыл алынган стратегияны карманып иш жасагыбыз келет. Бизге
тигил же бул катачылыкка жол бербеш үчүн абайлап иш жасап, иш-аракетибизди
алдын ала ойлонуп алуу зарыл болот. Ошондой эле жүрүм-турумубузга эмне таасир
берээрин билип, эмоциябызды аңдап-түшүнүп, спорттук аянтчада да, андан тышкаркы
жерлерде да импульстарыбызды көзөмөлдөй билишибиз керек .
Буга чейинки сабактарга кайрылуу “Жашоого кошул” программасынын тематикалык
бөлүмдөрүнүн ортосундагы байланышты түшүнүүгө жардам берет. Бул жаңы ойпикири жана тажрыйбасы менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн жасалат. Эгер
катышуучулар сиздин суроолоруңузга жооп бере албаса, сөзсүз эле кыстай берүүнүн
кереги жок; ошентсе да арбир сабакта мурункутема туурасында эске салып туруңуз. Эгер
катышуучулар сиз ар бир сабакты кандайча баштай турганыңызды билсе, «Мен бул
жөнүндө эмки жолу айтпасам» деп бир жума ичинде тийиштүү түрдө даярдана
алышат.
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• Катышуучулар өз импульстарын башкара албай калуу тобокелдиги бар болгон
жагдайларды аныкташат.

• Катышуучулар өз импульстарын башкарууга тышкы факторлор кандайча таасир
эте тургандыктары туурасында тажрыйба топтошот.

• Катышуучулар реалдуу турмуштан өз импульстарын башкара албай калуу
КАР АЛЫП Ж АТ КАН КӨ НДҮМДӨ Р

тобокелдиги бар болгон жагдайларга мисал келтиришет.

КӨЗӨМӨЛ

МИ ЛДЕ Т Т Е Р

Стресс менен эмоцияларын башкара билүү жөндөмдүүлүгү
Чечим кабыл алуу жана көйгөйлөрдү чечүү
“Жок” деп айта билүү
Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү

УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ..............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн
Дарбазага сокку уруу керекпи же жокпу ..............................................15 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Футболдук теңчилик, этап 2 ...................................................................10 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Сабакты аяктоо .....................................................................................10 мүн
УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ ............................................................. 60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн
Дарбазага сокку уруу керекпи же жокпу ..............................................15 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Тыюу салынган аймактар.....................................................................15 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Сабакты аяктоо .....................................................................................10 мүн
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 1. ДАРБАЗАГА СОККУ УРУУ КЕРЕКПИ ЖЕ ЖОКПУ?
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 1 топ
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: КӨЗӨМӨЛДӨӨ
Бул оюн футбол талаасында өткөрүлөт. Оюнчуларды эки командага бөлүшөт.
Сиз өзүңүз же катышуучулардын бири судья болсо болот. Биринчи тайм
талаанын бир бөлүгүндө гана жана бир гана
дарбаза менен өткөрүлөт. Ар бир командадан “чагымчынын” ролун
аткара турган бирден оюнчуну тандап алуу керек.

ИШ-АРАКЕТ
ЫКМАСЫ

Оюндун максатын жана эрежелерин түшүндүргүлө:

• Эки команда тең дарбазачысы жок бир дарбазага чабуул жасашат.
• “Оюндан тышкары” эрежеси колдонулбайт, бирок башка эреже: гол киргизүү

укугу колдонулат. Эгер бир командадагы оюнчу топко ээ болуп келе жатып,
анан атаандашынын командасына топту тарттырып жиберген болсо, бул оюнчу
дарбазага топ киргизүу укугунан ажыратылат (эгер топту кайра алганга
мүмкүнчүлүгү болуп калса). Ал ортодогу чектеген сызыктан ары чыгып, анан
кайра оюнга кошулганда гана кайрадан дарбазага топ киргизүү укугуна ээ
болот. Эгер оюнчу бул эрежени бузуп, дарбазага топ киргизип алса, ага бериле
турган упай анын атаандашынын командасынын эсебине киргизилет.

ТАЛААНЫ ДАЯРДОО
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Башкаларга билдирбей туруп ар бир командадан бир оюнчуга “чагымчы” баракчасын
бериңиз. Баракчада бул чагымчы командадагы анын чагымчы экендигин билбеген
башка оюнчуларды эрежелерди бузууга, мисалы, укугу жок болгон учурда дарбазага
топ киргизүүгө шыкактап турушу керек. “Чагымчылар” командасындагы оюнчулар
эрежени бузушу үчүн атайылап аларга топту пас берип, дарбазага топ киргизүүгө
укугу жокторду топ киргизүүгө шыкактап, кыйкырып, сүрөп турушу керек болот. Алар
ошондой эле атаандаш командадагы оюнчуларды да ушинтип туура жолдон
адаштырганга аракет кылышат. Эки чагымчы оюн бүткөндөн кийинки жыйынтык
чыгаруу талкуусуна чейин өздөрүнүн функцияларын эч кимге айтпашы керек.
Оюн болжол менен 10 мүнөткө созулат.

Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
ЧЫГ АР У У

КЕҢЕШ >> “Чагымчыларга” алардын ролу туурасында нускаманы жакшылап түшүндүрүп коюу
керек: алар оюнчуларды “андай кыл, мындай кыл” деп улам кыйкырып, сүрөп, шыкактап турушу
зарыл, ошондо кийинчерээк алардын иш-аракети – сырткы таасир экендигин алар түшүнгөндөй
болсун. “Чагымчыларга ”ала р оюнга активдүү аралашып, өз командасы үчүн голдорду киргизсе
боло тургандыгын айтыңыз.
Оюнчуларды жыйынтык чыгаруу үчүн чогулткула.

Ким жакшы, ким начар
ойногонуна басым
жасабастан,
биргелешип кайсы
ички (гол киргизүүгө
умтулуу) жана тышкы
(пас бер деген
кыйкырык) факторлор
оюнчуларга таасир
берип, алар чынында
каалабаса деле топ
тебүүгө импульс
бергенин аныктоого
аракет кылгыла.

• Бул окуу иш-чарасы дарбазага топ киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар болгон, бирок

буга тыюу салынган мезгилде дарбазага сокку урууга болгон аракетти
көзөмөлдөө үчүн атайылап багытталгандыгын түшүндүргүлө.

• Төмөнкү маселелерди талкуулаңыз:
– “Дарбазага топ киргизүү укугу” эрежеси ким тарабынан жана качан бузулду?
– Ким жана эмне себептен эрежени бузууга азгырылып кетти?
– Оюнчуларга өз иш-аракетин көзөмөлдөп, эрежеге баш ийишине эмне
жардам берди?

– Аларды өз иш-аракеттерин башкара албай, гол киргизип
жиберүүгө эмне мажбурлады?

• Эки “чагымчыдан” өз ролу жана оюнчулар эреже туурасында унутуп калышы
үчүн пайдаланган стратегиясы туурасында айтып берүүсүн өтүнүңүз.

• Агрессивдүү жүрүм-турумга, баңгизаттарды колдонууга же кылмыштуулукка

байланышкан жагдайлардан бир нече мисал келтириңиз. Буга байланыштуу
укук бузуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн болушу кандай мааниге ээ экендигине,
ошондой эле теңтуштардын оюнчулардын тегерегиндеги жамааттарда таасир
этүү ролуна көңүл буруңуз.
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 2. ТЫЮУ САЛЫНГАН АЙМАКТАР
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 1 топ; 16 конус
Н У СКАМАЛАР Ж АЗ ЫЛГ АН БАР АКЧАЛАР : КӨЗӨМӨЛ
Бул оюн эки дарбазасы бар, бирок дарбазачылары болбогон жалпы футбол
талаасында (же футбол талаасы жок болсо, чаканыраак оюн талаасында)
өткөрүлөт. Талаанын ар бир жарымында эки тик бурчтуу аймак бөлүнгөн, алар,
сүрөттө көрсөтүлгөндөй, конустар менен белгиленген.

ТАЛААНЫ ДАЯРДОО

ИШ-АРАКЕТ
ЫКМАЛАРЫ

Оюнчулар эки командага бөлүнүшөт. Сиз өзүңүз же катышуучулардын бири судья болсоңор
болот.
Оюндун максатын жана эрежелерин түшүндүрүңүз:

• Командалар талаанын аларга тийиштүү болгон жарымындагы гана
аймактарга кире алышат.

•

Судья оюнчу тыюу салынган аймакка киргенин көрсө, ышкырбайт жана оюнду да токтотпойт, бирок катаны эсепке
алып коет. Үч ирет ушундай ката кетирсе, атаандаш команданын пайдасына бир гол эсептелинет (үчүнчү
катадан кийин судья ышкырып, берки командага 1 упай эсептелинет).

1-спорттук иш-чарадагыдай кылып эле башкаларга билгизбестен ар бир
командадан “чагымчынын” ролун аткара турган оюнчуну тандап алыңыз, ал
командасындагы оюнчуларды эрежелерди бузуп, тыюу салынган аймактарга
кирип кетишине шыкакташы керек болот.
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Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
ЧЫГ АР У У

Оюнчуларды жыйынтык чыгаруу үчүн топтогула жана алар менен төмөнкү
маселелерди талкуулагыла:
• Ким жана качан тыюу салынган аймактарга кирди?
• Ким жана эмне үчүн эрежени бузууга азгырылып кетти?
• Оюнчуларга өз демин көзөмөлдөөгө эмне жардам берди?
Күнүмдүк жашоодогу жүрүм-турумду талкуулоого өткүлө:

• Катышуучулардан байкоо күндөлүгүн алып чыгышын өтүнгүлө, алардын бири

андагы киришүүнү үнүн чыгарып окуп берсин. Катышуучулардан бир аз
отуруп, бир нече мүнөт ойлонуп көрүп, анан бир жерге баргысы келбеген
(оюндагы тыюу салынган аймак сындуу) же бир нерсе жасагысы келбеген,
бирок тышкы факторлордон улам аларды жасоого туура келген эки жагдайды
мисал келтирип, жазып берүүсүн өтүнгүлө. Бир нече катышуучудан жазган
нерселерин окуп берүүсүн өтүнгүлө жана төмөнкүлөргө көбүрөөк көңүл
бургула:

– күндөлүк турмушта баңгизат колдонууга, кылмыштуулукка жана

зомбулукка байланышкан жагдайлардан алыс болууга жардам берген
мисалдарга;

– тышкы таасир болгон мисалдарга: жагдайлар, достор, үй-бүлө ж.б.
КЕҢЕШ >> Талкуу учурунда сиз спорт менен такай машыгуу туур а
эмес ички жана тышкы импульстарды н таасир и н е
алдырып коюу тобокелдигин
азайтууга кант и п
көмөктөшөт
деп
сурасаңыз
болот.
Реалдуу
турмуштагы жагдайларды кароого өткөндө
жакшы көнүмүш адаттарды калыптандыруунун
же тийиштүү ролдук моделдерди кармануунун
маанилүүлүгүнө көңүл бурса болот: кандай
жакшы көнүмүш адат сизге импульстун таасирине
берилбей, ката кетирбөөгө жардам бере алат?

КӨЗӨМӨЛ
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Оюндун максаты – импульс кантип акыл-эстүү жүйөлөрдү басып кете
тургандыгын көрсөтүп берүү болуп саналат. Ички импульстар кыжыры
кайноо, кубануу же толкундануу сыяктуу күчтүү эмоцияларды чакырышы
мүмкүн. “Чагымчылардын” милдети – оюнчулардын сезимдерине от салып,
алар өздөрүн башкара албай, эмоцияга алдырып, ката кетиришине шыкак
берүү болуп саналат. Жыйынтыктоочу талкууда оюнчуларга кайсы тышкы
факторлордун таасири менен ката кетиргенин талдоого мүмкүнчүлүк
берилет.
Оюн 10 мүнөткө созулат.

САБАКТ Ы АЯКТО О
Катышуучулардан тегерете отуруп, сабактан алган таасирлерин бир сөз менен айтып берүүсүн
өтүнүңүз. Өзүңөр да ушундай эле мисал даярдап, сабактын аягында ал жөнүндө айтып бериңиз.
Мисалы: толкундандым, эмне кылаарымды билбей калдым, жаңы, күлкүлүү, ойлонуп калдым
ж.б.
Катышуучуларга тийиштүү көндүмдөрүн өз жеке күндөлүктөрүндө белгилеп алышы үчүн бир нече мүнөт
бериңиз жана өз тандоосун комментарийлеп беришин өтүнүңүз.
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КҮЧТҮҮ САПАТТ А Р

КҮЧТҮҮ САПАТТ АР
КҮТҮҮСҮЗ ЖАГДАЙЛАРДА ӨЗҮНДӨ КҮЧТҮҮ САПАТТАР БАР ЭКЕНИН
БИЛИП КАЛУУ

Катышу уч ул а р үчүн сабак жөнүндө киришүү маеги
Кыйынчылыктарга дуушар болгон учурларда сиз күчтүү сапаттарыңызга таянышыңыз
керек. Кайсы бир күчтүү сапаттарыңыз бат эле көзгө урунат, ал эми башкалары анча
билинбей жүрүшү ыктымал эмеспи. Бул сизге гана эмес, жалпы командага да тиешелүү:
башка оюнчулар күтүүсүздөн күчтүү сапаттарга ээ экендигин билип калышы мүмкүн,
анткени бул сапаттар тийиштүү шарт болгон учурда гана ачыкка чыга алат эмеспи. Бул
күчтүү сапаттар - өзүңөрдүкү да, башкалардыкы да абдан маанилүү: аларды баалай
билип, өнүктүрүп жүргүлө!

МАШЫКТЫРУУЧУҮЧҮН
ЭСКЕРТМЕ

Буга чейинки сабакка кыскача баяндама жасаңыз жана катышуучулардан эмнелер
эсинде калгандыгын жана суроолору барбы деп сураңыз.
Бул сабак биздин алсыз жана күчтүү сапаттарыбызга арналган. Айрым учурларда
биздин күчтүү сапаттарыбыз анча көзгө урунбайт. Өзүбүздү жогору баалашыбыз үчүн
жеке көндүмдөрүбүз менен күчтүү сапаттарыбызды аныктап, каталардан сабак
алышыбыз керек.
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• Катышуучулар өз күчтүү сапаттарын өнүктүрүү мисалдарын табышат: анчейин
билинбеген көндүмдөрүн, стратегияларды, купуя сырлар менен чечимдерди
аныкташат жана алар ийгиликке жетүү үчүн кантип жардам бере алаарын
түшүнүшөт.

• Катышуучулар катачылыктарды талдап, кетирген кемчиликтерден сабак алууга
үйрөнүшөт.

КАР АЛГ АН
КӨ Н ДҮ МДӨ Р

Стресс менен эмоцияларды башкара билүү
Чечимдерди кабыл алуу жана көйгөйлөрдү чечүү
Коммуникация жана өз ара мамиле жаатындагы натыйжалуу көндүмдөр
УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ..............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн

КҮ Ч Т Ү Ү С АП АТ Т АР

МИЛДЕТТЕР

Өз күчтүү сапаттарын өнүктүрүү...........................................................20 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ..............................................................................5 мүн
Каталардан сабак алабыз ...................................................................15 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Сабакты аяктоо........................................................................................5 мүн
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СПОРТТУ ИШ-ЧАРА 1. КҮЧТҮҮ САПАТТАРЫБЫЗДЫ ӨНҮКТҮРӨБҮЗ
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: секирме (скакалка) шакекчелер, 4 бурчка коюлуучу маркер (мисалы,
конустар); табло
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: КҮЧТҮҮ САПАТТАР
Футбол талаасынын аянтына туура келген талаанын бурчтарына төрт белги койгула ,
ал жерден катышуучулар төрт ар түрдүү сыноодон өтүшөт.
Топту төрт бир кылка командага төмөнкүдөй кылып бөлгүлө (A, B, C, D): адегенде
катышуучулардан бир нече жолу ордун алмаштырышын өтүнгүлө, бул алардын эң
жакын досторунун жанында туруп албашы үчүн жасалат. Андан соң оюнчуларды төрт
командага бөлүп, ар бир топту артыңыздан ээрчип жүрүшүн, оюн талаасынын төрт
бурчунан ар бирине өзүнчө тапшырма бере турганыңарды айткыла.

ИШ-АРАКЕТ
ЫКМАЛАРЫ

Ар бир команда тапшырманы ар кайсы жерде аткара баштайт. Алар төмөнкү
тапшырмаларды аткарышы керек (ар бир жерде тапшырманы аткарууга 5 мүнөттөн
ашык эмес убакыт жумшалат):
1-жер. Ылдамдык. Оюнчулар кезектешип талаанын карама-каршы жагына
чуркашат.
Ар бир оюнчунун мыкты убакыт көрсөткүчүн кошуп, упайларын эсептегиле.

ТАЛААНЫ ДАЯРДОО

ЧУРКА!
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1. Оюнчулар колунан келишинче жолу секирме менен секиришет.
2. Оюнчулар колунан келишинче жолу денесин полдон өйдө көтөрүүгө
аракет кылышат (отжимание).

3. Оюнчулар шакекчени колунан келишинче жолу белинде
айландырышат

4. Команданын бардык мүчөлөрүнүн көрсөткүчтөрүн кошуп туруп
упайлардын санын эсептеңиз.
3-жер. Интеллект. Эки мүнөт ичинде катышуучулар нускамалар жазылган
баракчада жайгаштырылган баш катырма-сүрөттөн спортко байланышкан
болушунча көп сөздү табууга аракет кылышат жана аларды, мисалы, өз
байкоо күндөлүктөрүнө жазып алышат. Бардыгы болуп мында 12 сөз бар, ар бир
табылган сөз бир упай алып келет.

КҮ Ч Т Ү Ү С АП АТ Т АР

2-жер. Күч-кубат. Командадагы оюнчулардын санына жараша төмөндө көрсөтүлгөн
тапшырмалардын ар бирин аткара турган оюнчулардын санын аныктаңыз.

4-жер. Туруктуулук. Оюнчулар чакан жыгачтын (же таштын) үстүндө бир буттап
турушат. Эң мыкты натыйжанын убактысы белгиленип коюлат.
Топтун мүчөлөрүнүн бири ар бир сыноодон кийин таблого жыйынтыктарды жазып турууга
жооптуу болот. Машыктыруучу ар бир сыноодогу ар бир команданын рейтингин /ордун
(1ден 4кө чейин) белгилеп турат жана акыркы мамычага рейтингдин бардык
көрсөткүчтөрүн кошуп чыгарат. Рейтингди билдирген суммалык сан кайсы
команданыкы азыраак болсо, ошол команда жеңишке ээ болот.
ТОЛТУРУЛГАН ТАБЛО МИСАЛЫ

56

262

58

40

225

46

65

232

40

55

306

10

52

10
10
14
Бул жеңиш саны!
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Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
ЧЫГ АР У У

Жыйынтык чыгаруу үчүн топтогулардын бардыгын чогулткула. Ар бир топ топтогон
упайлардын санын салыштыргыла жана катышуучулар оюн учурунда алган
тажрыйбаны талкуулагыла:

• Кайсы көндүмдөр сыноолор учурунда көзгө урунду, кайсылары анча
билинген жок же таптакыр эле көзгө илешкен жок?

• Катышуучулар тапшырманы аткаруу үчүн өз көндүмдөрүн пайдалануу
жолдорун кантип издешти?

• Команданын башка мүчөлөрүнүн оюнчулардын өз көндүмдөрүн аныктоого
болгон аракеттериндеги ролу кандай болду?

• Реалдуу турмушт а өз күчтүү сапаттар ы ң ды өнүктүрүү эмне үчүн ушунча маанилү ү ?
СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 2. КАТАЧЫЛЫКТ АР ДАН САБАК АЛАБЫЗ
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: жумшак жер (жашыл чөп же матылар)
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: КҮЧТҮҮ САПАТТАР (контакттык ыкма боюнча эки баракча)

ИШ-АРАКЕТ
ЫКМАСЫ

Бул тапшыр м аны аткаруу
учурунда сиз коргонуу
стратегия сын пайдал ану у
боюнча көнүгүү аткары п
жатпаганы ң ыз д ы, болгону
согуштук искусств о боюнча
машыгуу н ун
жөнөкөйлө түл гөн мисал ын
пайдал аны п жаткан ың ы зд ы
түшүндү рү ңү з. Ал сиздин
автомат ты к рефлек си ң и з көп
учурда реакция кылуунун
натыйж алу у ыкмалар ы н ан
айырмал ан а турганд ы гы н
тушүнүү гө жардам берет.
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Бойлору тең болгон катышуучуларды түгөй-түгөй кылып бөлүштүрүп чыккыла.
Тапшырманы түшүндүрүп берүү үчүн бир катышуучуну бөлүп чакырып алгыла.
Бул иш-чара үчүн белгилүү бир согуштук искусство техникасы колдонула
тургандыгын, бирок силер толук кандуу машыгуу өткөрбөй турганыңарды, анткени
буга көбүрөөк убакыт керектеле тургандыгын түшүндүргүлө. Контакттуу техника
оюнчулардын кантип өз каталары менен жаңылыштыктарын оңдосо болоорун сезе
билиши үчүн колдонулат.
Түгөй болуп машыгууда бирөө аларды кучактап кысып калган убакта кантип
натыйжалуу бошоно алса боло тургандыгына үйрөнүшөт. Катышуучулар ар кандай
кыймылдарды жасап көрүп, эки башка сценарий боюнча машыгышат.
Эки сценарийдин алкагындагы баштапкы абалды жай жана так көрсөтүп бергиле:

1. Силерди бирөө артыңардан кучактап кысып калды дейли. Кантип бошоносуңар ?
2. Силерди бирөө алдыңардан кучактап кысып калды дейли. Кантип бошоносуңар?

Ар бир түгөйгө кайрылып, эки сценарийдин бирине ылайык кыймылдап, дене-бойлук
реакция кылуунун натыйжалуу ыкмасын табууга аракет кылуусун өтүнүңүз.
Түгөйлөрдүн ар бири улам ордун алмашып турушат: бири кучактап кысып калса,
экинчиси бошонууга аракет кылат, андан соң кайра орун алмашышат.
Катышуучулардын коопсуздугуна кунт коюп көңүл бургула жана зарыл болгон
учурларда аларга жардам бергиле.
Машыгуунун кийинки этабына өтөөрдө катышуучуларга нускама жазылган
баракчадагы контакттык техниканын сүрөттөлүшүн көрсөткүлө. Катышуучулардын
бири бул техниканын сүрөттөлүшүн үн чыгарып окуп берсин жана башка катышуучу
менен бирге анын колдонулушун көрсөтүп берсин.
Баракчаларды катышуучуларга таратып бергиле жана эми алар кучактап кысып
калуудан бошонуу үчүн туура ыкманы баракчада жазылгандай кылып кайталап
көрсөтүп бериши керектигин түшүндүргүлө. Мында алар машыгуунун биринчи
этабында эмнени туура эмес жасагандыктарын түшүнүү максатында катачылыктарын
талдап көрүшү керек болот.

КҮ Ч Т Ү Ү С АП АТ Т АР

Катышуучуларда н нускамалардын бардыгын түшүндүңөрбү деп сура ңыз.

Түгөйлөрдүн баракчаларды алмаштырып, кезеги менен контакттык техниканын экөөн
тең колдонууга аракет кылуу үчүн убактысы жетиштүү экендигине ынангыла.
Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
ЧЫГ АР У У

Бир аз убакыттан кийин топтогуларды жыйынтык чыгаруу үчүн чогулткула.

• Катышуучулар башка катышуучуга карата кучактап, кысып калуу техникасын
колдонгон учурда жана өздөрү кучактап кысып калуудан бошонгон убакта
кандай сезимде болушту?

• Катышуучулар кандай жол менен өз техникасын өркүндөтө алышат?
• Катышуучулардан алгачкы катачылыктарын талдап туруп, реакция

кылуунун натыйжалуу техникасына ылайык өзгөртүүлөрдү киргизүү
менен биринчи жолку иш-аракеттерин кантип жакшыртууга
жетишкендигине мисал келтирүүсүн өтүнгүлө. Бул иш-чаранын максаты
– катышуучуларга кол салуу болгон учурларда эле реакция кылуу
жагдайында гана эмес, башка учурларда да жүрүм-турумундагы
кемчиликтерди талдоого үйрөтүүдө турат.
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САБАКТ Ы АЯКТО О
Катышуучулардан жагдайга натыйжалуу эмес реакция кылуу мисалдарын келтирүүсүн өтүнүңүз.
Мындай учурларда катачылыктарды кантип талдаса болот? Өз катачылыктарын жана жүрүмтурумун оңдоо үчүн катышуучулар жардам сурап кайсы жакка кайрылса болот?
Тийиштүү көндүмдөрүн өз жеке күндөлүктөрүндө белгилеп, байкаган нерселерин жазып алышы үчүн
катышуучуларга бир нече мүнөт убакыт бергиле.
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СЫЙ-УРМАТ

СЫЙ-УР М АТ
БИРИ-БИ РИ Н СЫЙ ЛАП , ТЕҢ УКУКТУ У ЛУ ККА КӨМӨ КТ Ө ШҮ Ү

Катышу уч ул а р үчүн сабак жөнүндө киришүү маеги
Коом менен маданият эркек бала же кыз, эркек же аял болуу деген эмне экендиги
туурасында түшүнүктөрдү калыптандырат. Алар ошондой эле бизден башкача болгон
адамдарга карата сабырдуу мамилебизди да калыптандырат. “Кайраттуулук” жана
“назиктик” жөнүндөгү салттуу теңчиликсиз түшүнүктөр башка адамдарды сыйлабай
коюуга же алардын укуктарын бузууга алып келиши мүмкүн. Бул сабак туура
гендердик түшүнүктөрдү иштеп чыгууга жана өзүңөрдөн башкача болуп айырмаланган
адамдарга туура мамиле кылуу менен кантип гендердик теңчиликке көмөктөшө
турганыңарды аныктоого багытталган.

МАШЫКТЫРУУЧУ
ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ

Буга чейинки сабакка кыскача баяндама жасаңыз жана катышуучулардан эмнелер
эсинде калгандыгын жана суроолору барбы деп сураңыз.
Бул сабак биздин жамааттагы адамдар, маданият, жалпыга маалымдоо каражаттары,
музыка, видео ж.б. эркек болуу деген эмне, аял болуу деген эмне экендиги
туурасындагы түшүнүктөрүбүзгө кандайча таасир эте ала тургандыгын түшүнүүгө
арнала тургандыгын айткыла. Ошондой эле бул сабак бизден улуту жана сексуалдык
багыттуулугу боюнча айырмаланган адамдар менен кандайча байланышыбыз бар
экендигин да түшүнө билүүгө арналган. Мындай көнүмүш болуп калган күтүлгөн
түшүнүктөр жакшылыкка алып келбесин жана чектелген экендигин түшүндүргүлө,
анткени ар бир адам ар кандай түшүнүктөн күмөн санап, ал боюнча өзүнчө пикирде
болууга укугу бар. Бул сабактын алкагында катышуучулар кыздар менен балдарга
карата стереотиптердин калыптанышы, алар дуушар болушу ыктымал болгон
коркунучтар, гендердик теңчиликти колдоо максатында биргелешип иш
алпаруунун маанилүүлүгү жөнүндө маалымат алышат.
Аң-сезимдүүлүктүн өнүгүшү балдар үчүн да, кыздар үчүн да чоңмааниге ээ,анткени алар
жеке күчтүү сапаттарын жана кемчиликтерин аныктай билип, эл менен тил табышып,
мамиле курууга жөндөмдүү болушу керек жана терс жүрүм-турумдан алыс болушу
зарыл. Аң-сезимдүүлүктү калыптандыруу балдар менен кыздардын бири-бири менен
баарлашып, бирин бири жакшыраак түшүнүүсүндө олуттуу роль ойнойт.
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• Катыш уучу лар гендерди к ченем д ерди талдап, алар балдар менен кыздарды алардын
эркиндигин же башкалардын эркиндигин чектеген иш-аракеттерди жасашына
кантип мажбурлай тургандыгын аныкташат.

• Катышуучулар өзүн укуксуз сезүү кандай экендиги жана бул аларга кандай таасир
эте тургандыгы жөнүндө түшүнүк алышат.

• Катышуучулар гендердик теңчиликти колдоо жолдорун аныкташат.
КАР АЛЫП Ж АТ КАН КӨ НДҮМДӨ Р

Сый-урмат

МИЛДЕТТЕР

Коммуникация жана өз ара мамиле жаатындагы натыйжалуу көндүмдөр
Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү

УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ..............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн
Футболдук теңчилик ..............................................................................15 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Футболдук теңчилик, этап 2 ...................................................................10 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Сабакты аяктоо .....................................................................................10 мүн
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРАЛАР 1. ФУТБОЛДУК ТЕҢЧИЛИК
ДАЯР ДЫК

И Н ВЕ Н Т АР Ь: 3 конус; 1 футбол тобу
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: жок
Бул оюн футбол талаасынын жарымында бир дарбаза менен ойнолот. Оюнчуларынын
саны боюнча үч бирдей команда түзүп, ар бирин башталышы конус менен белгиленген
тийиштүү сызыкка (A, B же C) жайгаштыргыла.

ИШ-АРА К ЕТ
ЫКМАС Ы

Оюндун эрежелерин түшүндүргүлө:

• Бул оюнда экөө бирөөгө каршы ойнойт. А жана В сызыктарындагы чабуул

жасоочу оюнчулар гол киргизүүгө аракет кылышат, ал эми С сызыгындагы
коргоочулар аларга жолтоо болгонго аракет кылышат.

• А сызыгындагы оюнчулар топ менен пас берип, дарбазага сокку жасаса болот.
• В сызыгындагы оюнчулардын топ менен пас бергенге ГАНА укугу бар.
• С сызыгындаг ы оюнчулар коргоочу болуу менен топту киргизбегенге аракет кылышат.
Оюндун жүрүшүндө бир эле убакта ар бир сызыктан (экөө бирөөгө каршы)
бирден оюнчу чыгышат. Оюн В сызыгындагы оюнчу А сызыгындагы оюнчуга пас
бергенден башталат. Ар бир киргизилген голдон кийин же дарбазага топ киргизе
албай койгондон кийин кийинки оюнчу оюнга кошулат. Эгер убакыт жетсе,
оюнчулардын ар кайсы линияга барып, өздөрүн ар башка ролдордо сынап
көрүшүнө мүмкүнчүлүк бергиле.
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СЫЙ-УРМАТ

ТАЛААНЫ ДАЯРДОО

>> Адаптация. А
сызыгындагы ар бир
оюнчу өз алдынча ойнойт,
ал эми В сызыгындагы
оюнчулар оюн учурунда
кол кармашып турушат.

Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
ЧЫГ АР У У

Оюнчуларды жыйынтык чыгаруу үчүн чогулткула.

• А жана В сызыгындагы оюнчулар дарбазага А сызыгындагы оюнчулар
гана топ киргизүүгө укугу бар болгон учурда кандай сезимд е
болушканын сурагыла.

• Бул коом айрым учурларда адамдарды алардын жынысына, гендердик жана

улуттук таандыгына жараша ар кандай эрежелерди карманышына
мажбурлаганына мисал экендигин түшүндүргүлө. Натыйжада адамдардын
айрым топтору бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ боло албай калышат. Мисалы,
коомдогу гендердик ченемдер көп учурларда эркектерге аялдарга караганда
көбүрөөк ыйгарым укуктарды берип коет, ал эми эркектер болсо мындан
пайдаланып, алдарды басынта алышат.
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 2. ФУТБОЛДУК ТЕҢЧИЛИК, ЭТАП 2
ИШ- А РА К Е Т
Ы К МА С Ы

Оюн биринчи этаптагыдай эле уюштурулган.
Оюнчулар экинчи раундда бардык оюнчулар кезектешип оюнга катышып чыкканча
ойношот. Бул ирет А жана В сызыгындагы оюнчулар топту пас берип жана дарбазага
сокку ура алышат.

Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
Оюнчуларды жыйынтык чыгаруу үчүн чогулткула.
ЧЫГ АР У У

• Оюнчулардан дарбазага эки сызыкта жайгашкан оюнчулар гана сокку урууга

укуктуу болгон акыркы раунд учурда кандай сезимде болушкандыгын
сурагыла. Бул ирет А сызыгындагы оюнчулардын эч кандай артыкчылыктары
болбосо да, эмне үчүн эки команда тең бирдей шартта ойногону жакшы?

• Гендердик теңчилик менен бардыгынын жана ар биринин укуктарын моюндоо

маселесине байланыштырып түшүндүргүлө. Мындай жагдай адамдардын
бардыгы бирдей укукка ээ болуп, бирдей милдеттери жана мүмкүнчүлүктөрү,
бирдей ыйгарым укуктары болгон учурларда жарала тургандыгын айткыла.

• Гендердик теңчилик менен башкалардын укуктарын моюндоо кандай
артыкчылыктарды берээрин түшүндүргүлө.

• Оюнчулардан күнүмдүк турмушунда гендердик теңчилик менен

сабырдуулукту илгерилетүү үчүн кандай чакан кадамдарды жасай ала
тургандыгын сурагыла.
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СЫЙ-УРМАТ

САБАКТ Ы АЯКТО О

Оюнчуларды “эркектер” жана “аялдар” деп жазылган эки мамычага бөлүнгөн тактайчанын жанына чогулткула.

• Оюнчулардан “эркек сыяктуу иш жасоо” же “аялдай иш жасоо” деген түшүнүктөргө
байланыштуу эмнелерди элестете тургандыктарын сурагыла.

• Алардын жоопторун тактайчадагы тийиштүү мамычаларга жазып койгула.
• Тактайчага жазылган мамычадагы сөздөрдүн тизмесин карап чыккандан кийин алар менен
төмөнкү маселелерди талкуулагыла:

– Оюнчулардан аялдар менен эркектер кандай болушу керектиги туурасында коомдун
пикири менен макулсуңарбы деп сурагыла.

– Оюнчулардан бул күтүүлөр кандайдыр бир жол менен алардын эркиндигин чектейби деп

сурагыла. Гендердик ролдордун бөлүштүрүлүшү алардын турмушуна кандайча таасир
этиши мүмкүн? Эркектер менен аялдардын тең эмес социалдык макамына байланышкан
көйгөйдү чечүү үчүн жана бул аркылуу тең укуктуу коомду түзүүгө көмөктөшүү үчүн алар
эмнелерди жасай алышат?

– Ыйгарым укуктардын тең укуктуу эмес бөлүнүшүнүн башка түрлөрүн талкуулагыла:

силер өзүңөрдөн башкача болуп айырмаланган адамдар менен кантип баарлашасыңар?
Алар башка расадагы, башка өлкөдөн келген (башка облустан) же башка сексуалдык
багыттамадагы же башка гендердеги адамбы? Сиз жеке өзүңүз же айланаңыздагы
адамдар менен сизден башкача болгон адамдарга сый-урматты жогорулатуу үчүн
эмнелерди жасай аласыз?

Катышуучуларга бул көндүмдөрдү жеке күндөлүктөрүнө белгилеп алып, байкоолорун жазып алышы үчүн
бир нече мүнөт бергиле.
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ТЕҢТУШТАР

ТЕҢТУШТ АР
ТЕҢТУШТАРДЫН КЫСЫМЫНЫН СИЛЕРГЕ ЗЫЯН КЕЛТИРҮҮ
ЫКТЫМАЛДЫГ Ы

Катышу уч ул а р үчүн сабак жөнүндө киришүү маеги
Көйгөйлөрдөн алыс болуу дайыма эле оңой боло бербейт. Кээде силер бул туура
эмес экенин билип турсаңар да, жаныңардагы адамдар “жок, бул туура” деп
ишендиргенге аракет кылышат. Айланадагы адамдардын, анын ичинде достордун
кысымы силердин эркиңерге каршы иштерди жасоого түрткү болушу мүмкүн. Бул
сабак айланаңардагы адамдардын терс жана оң таасирлерин айырмалап билип
алууга үйрөтөт.

МАШЫКТЫРУУЧУ
ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ

Буга чейинки сабакка кыскача баяндама жасап, катышуучулардан ал сабактар эмнеси
менен эсте калгандыгын жана кандай суроолору бар экендигин сурагыла.
Биз жашообузду өз колубузга алгыбыз келет, жана башкалардын чечимдерибизге жана
жүрүм-турумубузга таасир этишин каалабайбыз. Анткен менен айрым учурларда биз
теңтуштардын кысымына туруштук бере албай калабыз, анткени ал өтө күчтүү болуп,
биз алсызданып турган учурда ишке ашат эмеспи. Ананниетибизбашка болгонуна карабастан,
башка багытка азгырылып кетебиз. Бул сабак ушундай жагдайларды карап
чыгууга багытталган.
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• Катышуучулар башкалардын таасири кантип тескери натыйжаларга алып келе
тургандыгын түшүнүшөт.

• Катышуучулар теңтуштарынын позитивдүү жана негативдүү кысымдарынын
ортосундагы айырманы көрүп турушат.

• Катышуучулар теңтуштары тарабынан негативдүү кысымдарга каршы турууга
үйрөнөт.

КАР АЛГ АН КӨ НДҮ МДӨ Р

ТЕҢТУШТАР

МИЛДЕТТЕР

Чечим кабыл алуу жана көйгөйлөрдү чечүү
Коммуникация жана өз ара мамиле жаатындагы натыйжалуу көндүмдөр
“Жок” деп айта билүү
Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү

УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ..............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн
Эркин аймак .........................................................................................20 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу

.........................................................................5 мүн

Миссияны аткаруу мүмкүн эмес ...........................................................15 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ...........................................................................5 мүн
Сабакты аяктоо .....................................................................................10 мүн

47

СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 1. ЭРКИН АЙМАК!
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 4–6 топ (топтогу оюнчулардын санына жараша)
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: жок
Бул оюн баскетбол аянтчасында же аянты боюнча ага шайкеш келген
талаада өткөрүлөт. Аянтчаны сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып конустардын
жардамы менен белгилегиле. Оюнчуларды эки командага бөлгүлө.
Оюндун максатын жана эрежелерин түшүндүргүлө:

ИШ-АРАКЕТ
ЫКМАЛАРЫ

• А сызыгындагы оюнчулардын бардыгы талаанын финиш сызыгы
белгиленген экинчи тарабына өтүшү керек.

• B сызыгындагы оюнчулар капталдагы сызыктардан топторду ыргытып, А

сызыгынын талаадан өтүп бараткан оюнчуларына тийгизүүгө аракет кылышат.

Бул шайыр оюн
катышуучуларга
теңтуштары тарабынан
позитивдүү таасирди
(колдоо, сүрөө),
ошондой эле
негативдүү таасирди
(башка команданын
оюнчуларынын
жактырбай
кыйкыруусу) сезүүгө
мүмкүнчүлүк берет.

• B сызыгындагы оюнчулар талаага өзүнүн тобун алуу же команданын башка
оюнчусунун тобун алуу үчүн гана кире алат.

• Эгер топ А сызыгындагы команданын оюнчуларына тийсе, алар старт

сызыгына кайтып келип, кайрадан талаадан өтүүгө аракет кылышы
керек болот.

• Талаанын борборундагы эркин аймак оюнчуларга топ ыргытууга тыюу

салынган коопсуз жер болуп саналат. Ошондой эле бул аймак андан өтүп
кеткенден кийин топ тийген оюнчулар үчүн жаңы старт сызыгы катары кызмат
кылат.

• А сызыгы менен В сызыгындагы командалардын оюнчулары өз
командаларынын оюнчуларын активдүү сүрөп, башка команданын
оюнчулары жеңишке жетүүсүнө жолтоо кылып турушу керек.

А сызыгындагы команданын акыркы оюнчусу финиш сызыгынан өткөн учурду
белгилеп койгула. Андан соң командалардын ордун алмаштырып, убакытты
салыштыргыла.
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ТЕҢТУШТАР
ВЕРСТНИКИ

ТАЛААНЫ ДАЯРДОО

A

A

ФИНИШ

A

Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
ЧЫГ АР У У

Оюнчуларды жыйынтык чыгаруу үчүн чогулткула.
A

• Алардан оюн учурунда кандай сезимде болушкандыктарын сурагыла. Аларга
топ тийгенде кандай сезимде болушту эле? Топ тийбеш үчүн эмне кылып
жатышты?

• Оюнчулар ички туюмдун негизинде (ушинтсем туура болот го деп) жана тышкы
таасир алдында (оюн учурунда апкаарып калып же башка оюнчулардын
кыйкыра бергенинен улам) кабыл алган чечимдерге мисал келтиргиле.

• Оюнчулардан күнүмдүк жашоосундагы (мисалы, мектепте, спорттук клубда,
үй-бүлөдө, полицияда) “эркин аймактардын” кандай мисалдарын келтире
аласыңар деп сурагыла.
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СП О Р Т Т У К И Ш- ЧАР А 2. МИ ССИ ЯН Ы АТ КАР У У Г А МҮ МКҮ Н ЭМЕ С
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 1 ичке жип; 4 конус
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: жок
Бул спорттук иш-чарага жакшылап даярданып алуу керек. Кесип өтүү керек болгон
аянтчага ичке жиптин жардамы менен “белги берүүнүн лазердик тутумуна” окшогон
нерсени орноткула. Жипке тийген учурларды белгилей турган эки судьяны
дайындагыла.

ИШАРАКЕТ
ЫКМАСЫ

>> Адаптация . Силер ошондой эле эки-үч жип
кесиндисин и н жардамы менен кичирээк жана
жөнөкөйүрө өк тоскоолдук орнотсоңо р болот, оюнчулар
аларга тийип албашы керек. Эгер силерге жиптерди
жайгаштыруу кыйын болсо, оюндун кичүү катышуучул арын
аларды кармап туруусун өтүнгүлө.
Оюнчуларды эки командага – А жана В командасына бөлгүлө жана аларга оюндун максаты менен
эрежелерин түшүндүрүп бергиле.

• Ар бир командадан бир оюнчу-ыктыярчы чыгып, көздөрү таңылган абалда
“белги берүүнүн лазердик тутуму” орнотулган талаанын тилкесинен кесип
өтүшү керек болот. Эгер ал жипке тийип алса, кайрадан оюн башталган жерге
кайтып келет.

• А командасынан чыккан ыктыярчы командасындагы достору кыйкырып атып
турган кеңештери боюнча “белги берүүнүн лазердик тутуму” жайгашкан
аймакты биринчи болуп кесип өтөт. Мында башка команданын оюнчулары
тескери кеңештерди кыйкырып айтып турушат.

Андан соң командалардын ордун алмаштырып, эки команданын короткон
убактысын жана айып упайларын салыштыргыла.
Бул оюндун максаты – оюнчу башка оюнчулардын
көрсөтмөлөрүн аткарууда позитивдүү жана негативдүү
кеңештердин ичинен керектүүсүн тандап алышы керек.
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ЧЫГАРУУ

Оюнчуларды жыйынтык чыгаруу үчүн чогулткула.

• Адегенде эки ыктыярчыга кайрылып, өз командасындагы оюнчулардын
кеңештерин башка команданын оюнчуларынын кеңештеринен кантип
айырмалап алууга аракет кылгандыктарын түшүндүрүп беришин өтүнүңүз.

ТЕҢТУШТАР

ЖЫЙЫНТЫК

• Башка оюнчулардан кантип ыктыярчыларды алдап кетүүгө аракет
кылгандыктарын сураңыз.

• Катышуучулар менен биргеликте күнүмдүк турмуштан бизди башка бирөө
өзүбүз тандабаган жолго салууга аракет кылган учурлардан мисал келтирүүгө
аракет кылып көрүңүз. Канткенде абайлап, башкаларга азгырылбай, өз
сезимдер менен элестетүүлөргө жараша өзүбүз үчүн жакшыраак боло турган
нерсени тандап алса болот? Буга чейин эле катышуучулардын
кызыкчылыктарын көздөгөн натыйжаларга алып келген стратегиялар
кайсылар?
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САБАКТ Ы АЯКТО О
Акыркы көнүгүү топтогуларга теңтуштар тарабынан боло турган кысымдын оң жагы да болушу мүмкүн
экендигин көрсөтүп турат.
Эки катышуучудан эки корутундулоочу көнүгүүнү аткаруу учурунда убакытка көз салып турууга жардам
берүүсүн өтүнгүлө:

1. Катышуучулар старт белгиси берилгенден кийин колдоруна таянып, буттарын өйдө көтөрүп

турууга аракет кылышат (алар дубалга таянып турса болот же болбосо аларга команданын
башка мүчөлөрү жардам берсе болот) жана ушундай абалда колунан келишинче узагыраак
убакыт турууга аракет кылышат. Аларды убакытты эсептеп жаткан оюнчулар колдоп, сүрөп
турушат, ал токтогондо башка оюнчуларга кошулуп, кийинки катышуучуларды колдоп турат. Ар
бир катышуучу колуна таянып турган убакыттын узактыгын жазып койгула жана
көрсөткүчтөрдүн суммасын чыгаргыла.

2. Бир оюнчу секире баштайт (бир орунда, колдору менен тизесин чапкыла п), ал эми
топтогулардын бардыгы кол чаап, колдоп турушат. Оюнчу башка оюнчулар кол чапкан ыргакка
жетишпей калганда көнүгүү токтойт. Көнүгүүнү топтун жетишкендигин колдоо иретинде кол
чабуулар менен аяктагыла.

Катышуучулардан бул көндүмдөрдү жеке күндөлүктөрүнө белгилеп алып, өз жазууларын комментарийлеп
беришин өтүнүңүз.
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6
КОРГОО

КОРГОО
АР КАНДАЙ ТОБОКЕ ЛДИ КТ ЕР Д ЕН КОРГОНО БИЛҮҮ

Катышу уч ул а р үчүн сабак жөнүндө киришүү маеги
Көптөгөн адамдар үчүн алкоголь ичимдигин ичүү убакытты көңүлдүү өткөрүүнүн
бир бөлүгү болуп саналат. Анткен менен алкоголь ичимдиктерин ашыкча ичүү мас
болууга алып келет жана ойлонууга, иштөөгө, окууга, машыгууга жана
айланасындагы адамдар менен мамилелешүүгө жолтоо болот. Бара -бара силер
алкоголь ичимдигине көз каранды болуп калышыңар ыктымал, ошондо силер денебойлук зомбулук жасап же өзүңөр зомбулукка дуушар болушуңар мүмкүн.
Тийиштүү мыйзамдарды колдонуу алкоголь ичимдиктерин ичүүнү кыскартууга
жардам берет, бирок өзүн өзү көзөмөлдөө мындан кыйла маанилүүрөөк болуп
саналат. Бул үчүн ыктымалдуу кесепеттерди алдын ала көрө билип, эң башкысы –
көйгөй жарала электе эле чара көрүү менен анын алдын алуу зарыл!

МАШЫКТЫРУУЧУ
ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ

Буга чейинки сабакка кыскача баяндама жасаңыз жана катышуучулардан эмнелер
эсинде калгандыгын жана суроолору барбы деп сураңыз.
Бул тапшырма алкоголь ичимдиктерин ичүүгө же башка баңгизаттарды колдонууга, же
кылмыштуулукка аралаштырууга, же зомбулукка байланышкан тобокелдиктерди
карап чыгууга арналган. Жүрүм-турумдун ушундай моделдерин карап чыгууда биз
тобокелдиктердин үч категориясын: организмге, акыл-эсибизге жана социалдык
байланыштарыбызга зыян келтирүүнү талдап чыкмакчыбыз. Биз ойнойбуз, секиребиз;
бул сабактын максаты – башка сабактардыкы сыяктуу эле – билим алуу жана
көндүмдөргө ээ болуу болуп саналат. Алар өзүбүздү алкоголду ашыкча ичүүдөн жана
кылмыштуулук менен зомбулуктан коргоо үчүн зарыл болот.
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6

• Катышуучулар дене-бойлук, социалдык жана интеллектуалдык

тобокелдиктердин ортосундагы айырмачылыктарды бөлүп караганды үйрөнүшөт.

• Катышуучулардын баңгизат колдонууга, кылмыштуулукка жана зомбулукка
аралашууга байланышкан тобокелдиктер жөнүндө маалыматы бар.

КОРГОО

МИЛДЕТТЕР

• Катышуучулар алкоголь ичимдиктерин ашыкча ичүүдөн коргонуу чаралары жөнүндө билип
алышат.

КАР АЛЫП Ж АТ КАН КӨ НДҮМДӨ Р

Сынчыл ой жүгүртүү
“Жок” деп айта билүү
Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү

УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ..............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн
Мас болуу эффекти................................................................................10 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ..............................................................................5 мүн
Тобокелдик категориясы ....................................................................20 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Сабакты аяктоо .....................................................................................10 мүн
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 1. МАС БОЛУУ ЭФФЕКТИ
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 1 конус же таяк
КАРТОЧКИ С ИНСТРУКЦИЯМИ: жок
Аянтчага конусту жайгаштыргыла же таякты сайып койгула. Аларды конустун/таяктын
эки жагында түз багытта сегиз кадам жасоого мүмкүн боло тургандай кылып талаадагы
тийиштүү сызыкка жайгаштыргыла.

ИШ-АРА К ЕТ
ЫКМАС Ы
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Бул – буга чейин көптөгөн өспүрүмдөр ойноп келген оюн: мас болуу эффекти
эмне экендигин аныктоо үчүн аны туура көрөлү. Биз конустун/таяктын чокусун
бир колубуз менен кармап алып, тегеренип он ирет айланабыз. Адегенде биз
бул катышуучунун тең салмактуулукту кармай билишине кандай таасир этээрин
түшүнүүгө аракет кылабыз. Ар бир катышуучу сызыкка жанаша басып,
конуска/таякка жетет да, анын чокусун бир колу менен кармап туруп, 10 ирет
айланат, андан кийин сызыктын башка тарабы менен жолун улантат.

ЧЫГ АР У У

Топтогуларды чогултуп, төмөнкү суроолорду бергиле:

КОРГОО
ЗАЩИТА

Ж ЫЙ ЫН Т ЫК

• Сиз кандай эффектини сездиңиз?
• Сиз өзүңүздү башкара билүүнү сактап калууга кантип аракет кылдыңыз?
• Алкоголду ичүүдөн болгон мындай эффект турмушубузда кандай
кесепеттерге алып келет?

• Алкоголду ашыкча ичүү спорт дүйнөсүндө кандай эффектке алып келет
деп ойлойсуз?

Акыркы суроо боюнча сиз тыкыр түшүндүрмө бербей деле койсоңуз болот, бирок сиз
алкоголь биздин баш мээбизге, демек, денебизге дагы кандай таасир берип, тең
салмактуулугубузду жоготуп коюшубузга алып келе тургандыгына кыскача
токтолсоңуз болот. Тең салмактуулук – бул баш мээбиз көрүү органдарынын, ички
кулагыбыздагы тең салмактуулук тутуму жана гравитациянын жардамы менен каттап
турган айкалыш болуп саналат. Таякты тегеренип баскандын натыйжасында бул
айкалышта алкоголь ичимдигин өтө көп ичкен учурда баш мээбизде жаралгандай башаламандык жаралат.
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 2. ТОБОКЕЛДИ К КАТЕГОРИЯСЫ
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: бир куту эки жагы тең жабышчаак тасма; 3 себетче/ кутуча/жащик
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: КОРГОО
Үч оюн аймагын даярдагыла. 1-аймактагы дубалга 2,5 метр бийиктикте үч кесинди эки
жагы жабышчаак тасманы жабыштырып койгула. Дагы үч кесинди жабышчаак тасманы 2аймактагы полго чаптапкойгула. Ал эми 3-аймакка үч кутуну жайгаштыргыла.

ТАЛААНЫ ДАЯРДОО

дене
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Катышуучуларды үч топко бөлгүлө. Колуңузда кылмыштуу же зомбулуктуу ишаракеттердин жана баңгизаттарды же алкоголь ичимдиктерин колдонуунун
кесепеттери сүрөттөлгөн бир нече баракча бар экендигин түшүндүргүлө.
Мындай иш-аракеттердин кесепеттери үч категорияга бөлүнөт: дене-бойлук,
интеллектуалдык жана социалдык. Мисалы:

КОРГОО

ИШ-АРА К ЕТ
ЫКМАС Ы

• Дене-бойлук (дене):тең салмактуулукту жоготуу, жүрөк айлануу, травматизм
• Интеллектуалдык кесепеттер (акыл-эс): эс тутум мүмкүнчүлүктөрүнүн
төмөндөшү, көңүл коюудагы же оор чечимдерди кабыл алуудагы
кыйынчылыктар

• Социалдык кесепеттер (коом): зомбулукка аралаштыруу, досторунан ажыроо
Дубалдагы жана полдогу жабышчаак тасманын ар бир кесиндисинин жанына ар
бир тасма кесепеттердин кайсы категориясына (дене-бойлук, интеллектуалдык
же социалдык) тиешелүү экендигин белгилеп койгула. Ушундай эле жол менен
биринин артында бири турган кутуларды да белгилегиле.
Ар бир топ алтыдан баракча алат, бирок башында аларды карабайт. Силер белги
бергенде гана ар бир топ баракчаларда жазылган нерселерди кунт коюп окуйт да, бул
баракчалар үч категориянын кайсынысына тийиштүү экендигин чечет. Алар бир
пикирге келээри менен баракчаларды тийиштүү жерге төмөнкүдөй кылып
жайгаштырышат:
А командасы: бир оюнчу дубалдын оң тарабында 2,5 м бийиктикте жайгашкан
жабышчаак тасмага секирип, колдорун созуп жармаштырат.
В командасы: бир оюнчу бутун сунуп полго отурат да, баракчаларды полдогу жабышчаак
тасманын тийиштүү кесиндисине жабыштырат (ошол эле убакта “бурап-бур а п
туруп”).
С командасы: белгилүү бир аралыктан ар бир оюнчу үч категориянын бирине тишелүү
болгон үч кутунун бирине баракчаны ыргытып салып турат.
Ж ЫЙ ЫН Т ЫК
ЧЫГ АР У У

Оюнчулардын тобун чогултуп, ар бир жерде топтолгон жана тобокелдиктер
белгиленген баракчаларды карап чыгуусун өтүнгүлө. Андан соң тобокелдиктерди
дене-бойлук, интеллектуалдык жана социалдык кесепеттери боюнча бөлүштүрүү
маселесине киришкиле. Айрым баракчалар бир гана категорияга тийиштүү болушу
ыктымал. Интеллектуалдык жана социалдык тобокелдиктерге басым жасап, алардын
спорттук жыйынтыктарга таасир этүүсүнө мисал келтиргиле.
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САБАКТ Ы АЯКТО О
Ушул сабактын аталышын эске салгыла. Башка сабактар учурунда биз сөз кылган ар кандай
коркунучтар менен тобокелдиктерге карабастан, силерди кылмыштуулукка, зомбулукка
аралашуудан же баңгизат колдонуудан коргогон интеллектуалдык, дене -бойлук жана
социалдык факторлор/механизмдер бар экендигин түшүндүргүлө. Төмөнкү мисалдарды
келтиргиле:

• Дене-бойлук: зомбулук болушу ыктымал болгон же адамдар алкоголь ичимдиктерин
ашыкча ичкен жерлерге барбоо;

• Интеллектуалдык: өз ниетиңерге же эрежелерге таянып иш кылгыла; жасай турган ишиңерди
алдын ала ойлонуп алгыла; жашоонун сергек образын тандагыла жана дениңиз сак болсун;

• Социалдык: Асоциалдык жүрүм-турумду жактырбаган, убактысын үй-бүлөсү менен өткөргөн,
эгер кимдир-бирөөнүн жүрүм-турумун ылайыксыз деп эсептесе, ага бул пикирин ачык эле
айтып салган адамдардан турган топко кошулуп жүргүлө;
Катышуучуларга түгөйлөргө бөлүнүү үчүн жана жакшыртып, өркүндөтүү керек деп эсептеген бир же
эки коргоочу фактор/механизмди тандап алуу үчүн беш мүнөт убакыт бериңиз. Ар бир катышуучудан
бул факторлорду/механизмдерди жазып алуусун өтүнүңүз.
Аягында катышуучулар күндөлүктөрүнө каралып чыккан маселелер боюнча өз бааларын коюп чыгышат.
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ТҮШҮНҮКТӨР

ТҮШҮНҮ КТ ӨР
ТУУРА ЭМЕС ТҮШҮНҮКТӨРДҮ КОРРЕКЦИЯЛОО ЖЕ ...ФАНТАЗИЯЛАР

Катышу уч ул а р үчүн сабак жөнүндө киришүү маеги
Алекс дайыма саргыч кызыл түстөгү кийим кийип жүрөт, анткени өзү сыйлаган адамдардын
көпчүлүгү ушундай түстөгү кийим киет деп эсептейт. Шакира дайыма өзүнө жакпаган
тамакты жейт, анткени, анын оюнча, өзү баалаган адамдардын көпчүлүгү ушинтип
тамактанат. Ушул сабактын жүрүшүндө биз белгилүү бир түшүнүктөр – туура же туура
эмес – жүрүм-турумубузга кандайча таасир эте тургандыгын аныктайбыз.
Түшүнүктөр ар түрдүү болушу ыктымал, мисалы кыйын адамдар гана саргыч кызыл түстөгү кийим
кийишет дегендей түшүнүк; бирок айрым түшүнүктөр опурталдуу болот, мисалы, курчап
турган адамдар укук бузуу, зомбулук жасоо же баңгизат колдонуу кадимки эле
көрүнүш деп эсептей тургандыгына ишенип алуу.
Ушул түшүнүктөрдүн кайсынысы реалдуулукту чагылдырат, ал эми кайсынысы
фантазиянын натыйжасы болуп саналат?

МАШЫКТЫРУУЧУ
ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ

Буга чейинки сабакка кыскача баяндама жасаңыз жана катышуучулардан эмнелер
эсинде калгандыгын жана суроолору барбы деп сураңыз.
Бул сабактын жүрүшүндө биз жаштар чөйрөсүндө кылмыштуулук, агрессивдүү жүрүмтурум жана баңгизат колдонуу жөнүндө үстөмдүк кылган түшүнүктөргө каршы иш
алпарууга аракет кылабыз. Максат – биздин түшүнүгүбүз менен фактылардын
ортосундагы айырмачылыкты аныктоо, реалдуу жагдайды текшерүү жана сынчыл ой
жүгүртүү жаатындагы көндүмдөрүбүздү бекемдөө.
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• Катышуучулар кылмыштуулук, агрессивдүү жүрүм-турум жана баңгизат

колдонуу жөнүндө түшүнүктөрү туура эмес болуп келгендигин мойнуна алышат.

• Катышуучулар туура эмес түшүнүктөрүн кантип оңдосок деп ойлоно башташат.
КАР АЛЫП Ж АТ КАН КӨ НДҮМДӨ Р

Сынчыл ой жүгүртүү
“Жок” деп айта билүү

ТҮШҮНҮКТӨР

МИЛДЕТТЕР

Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү
УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ ............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн
Алты топ менен ойноо............................................................................5 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ..............................................................................5 мүн
Суроолор жазылган баракчалар.........................................................25 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу .........................................................................15 мүн
Сабакты аяктоо .......................................................................................5 мүн
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АКТИВДҮҮ КӨНҮГҮҮ ЛӨ Р . АЛТЫ ТОП МЕНЕН ОЙНОО
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 6 топ
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: жок
Оюнчуларды тегерете тургузгула. Бир топту колуңарга алып, калган 5 топту жакыныраак жерге
бекитип койгула.

ИШ-АРАКЕТ ЫКМАСЫ

Оюндун максатын жана эрежелерин түшүндүргүлө:

• Бир катышуучу топтогу башка катышуучунун ысымын атап, ага топту ыргытат. Топту алган катышуучу ушундай эле кылып
башка бир катышуучуга топту ыргытат да, башка катышуучулар да ушинтип эле кезектешип ойной турганын билдирип,
бир колун өйдө көтөрөт. Топтогулар бир топту колдонуу менен ушул көнүгүүнү аткарышына мүмкүндүк бергиле.

• Ар бир катышуучу бир жолудан топту ыргытып бүткөндөн кийин оюнчулар эми колдорун көтөрбөй эле койсо болот, алар

буга чейин топ алган катышуучуларга деле кайрадан топту ыргытып ойносо болот. Экинчи раунддан кийин оюнду ушинтип
эле улантып, бирок ар бир жолкусунда топтун санын көбөйтүп отурасыңар. Ошентип, бардык алты топ колдонула
баштаганда ойноо улам кыйыныраак жана баш-аламан боло баштайт. Оюнчулар ыңгайлашып, жакшы ыргакта ойной
баштаган учурда оюнду токтоткула.

64

ЧЫГАРУУ

Оюнчуларды чогулткула жана аларга төмөнкү суроолорду бергиле :

• Ким кайсы раундда топту өткөрүп жиберди же түшүрүп алды?
• Биринчи жана кийинки раунддарда топту түшүрүп алганда кандай сезимде
болдуңар?

ТҮШҮНҮКТӨР

ЖЫЙЫНТЫК

Эгер оюнчулар буга көңүл бурушпаса, баштапкы этапта бардыгы аларды карап турган
учурда өздөрүн анча ишенимсиз сезиши мүмкүн экендигин түшүндүргүлө.
Тескерисинче, көп сандагы топтор менен ойногон жагдайда катачылык кетирүүдөн
анча чочулабай калыша турганын, анткени мындайда бул анча байкалбай кала
тургандыгын айткыла. Белгилүү спортчулар топту кантип тосуп жаткандыгына
миңдеген күйөрмандары көз салып турган жагдай менен салыштыргыла.
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СП О Р Т ТУК И Ш-ЧАРА. СУ РОО ЛОР Ж АЗЫЛГ АН БАР АКЧАЛАР
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 4 конус; А, В, С тамгалары менен белгиленген кагаз барактар;
ар бир топто бирден таймер
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: ТҮШҮНҮКТӨР
Оюн аянты футбол талаасынын жарымына туура келген аянтчада өткөрүлөт.
Сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып оюн талаасын даярдагыла. Ар бир топ талаанын бир
тарабындагы конустун тегерегине чогулат. Суроолор жазылган баракчалар ды (бир
топко төрттөн) жана А, В, С тамгалары жазылган кагаз барактарды (бир топко 4 x 3 =
12ден) талаанын карама-каршы жагына аларды оңой жана тез эле алса боло
тургандай кылып коюп коюу керек.

ТАЛААНЫ ДАЯРДОО
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Топту төрт командага бөлгүлө. Сабактын максаты – баңгизаттарды жана алкоголь
ичимдиктерин колдонуу, кылмыштуулук жана агрессивдүү жүрүм-турум сыяктуу
маселелерди талкуулоо.
Суроолорго байланышкан оюндун тартибин түшүндүргүлө:

• Талаанын карама-каршы тарабында ар бир команда үчүн бир нече вариант
жооптору менен суроолор жазылган баракчалар даярдалып коюлган.

ТҮШҮНҮКТӨР

ИШ-АРАКЕТ
ЫКМАСЫ

• Команданын оюнчулары кезектешип чуркап, баракчалардын бирин алып кетишет.
• Команданын бир мүчөсү оюнчунун ошол жакка чуркап барып, кайра келгенге

чейинки убактысын жазып турат. Кайра келгенден кийин баракчаны алып
келген оюнчу башкаларга суроону окуп берет (баракчанын арткы бетиндеги
туура жоопту кароого тыюу салынат).

• Команда ыктымалдуу жоопту талкуулайт. Команданын мүчөлөрү чечим кабыл алаары

менен алардын бири жооп жазылган баракты (A, B же C)алуу үчүн чуркап
жөнөйт.

• Чуркоо убактысы да белгиленет.
• Суроо жазылган баракчаны алган команда түшүндүрмөлөрдү жана жоопту үнүн
чыгарып окуп берет.

• Жыйынтыкты жазып алгыла (туура же туура эмес /1 же 0).
• Андан соң башка оюнчу кийинки баракчага чуркайт, башкача айтканда,
бул жол-жобо төрт баракча үчүн төрт жолу кайталанат. Оюнчулардын
чуркоого жумшаган убактысынын суммасын чыгаргыла.

Топтогулар иштеп жаткан учурда аларга байкоо жүргүзгүлө жана оюнчулардын
суроого кандай жооп берүү керек деген талкуусун гана эмес, акыркы жооп кандай
болушу керек деген чечимге карата ой-пикирлерин да колдоого алып тургула.
Оюн аяктап калганда жыйынтыктар жөнүндө маалыматтарды топтогула (туура жооптор
жана чуркоо убактысы) жана көбүрөөк туура жоопторду берген (максимум – төрт) жана
батыраак чуркаган жеңүүчү команданы мактап койгула. Андан тышкары, жооптор
менен суроолорду активдүү талкуулаган топторду белгилегиле, муну менен
силер бул спорттук иш-чаранын максаты талкуулоого жана сынчыл ой
жүгүртүүгө шыктандыруу экендигин көрсөтүп бере аласыңар.
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ЖЫЙЫНТЫК
ЧЫГАРУУ

Топтогуларды чогулткула жана тегерете отургузгула. Алдын ала тандалып алынган
баракчалардын бирин же экөөсүн алып, туура эмес түшүнүктөрдү көрсөтүп бериңиз.
Ченемдик эрежелердин жана туура эмес түшүнүктөрдүн жаралуу процессин
түшүндүргүлө, бул үчүн төмөнкү суроолорду бергиле:

• Оюнчулардын пикири боюнча, кайсы суроолор туура эмес түшүнүктөр менен
байланышкан жана алар баарынан көбүрөөк эмнеге таң калышты?

• Эгер оюнчулар туура эмес жооп беришкен болсо, алардын ою боюнча,
эмне үчүн аларда туура эмес ченемдик эреже жаралган жана буга эмне
таасир берген?

• Баңгизаттарды же алкоголь ичимдиктерин колдонууга, үй-бүлөдөгү

зомбулукка, сөз менен же психологиялык зомбулукка байланышкан кандай
туура эмес түшүнүктөр коомдо кеңири таралган жана биз аларды кантип оңдоп
же болтурбай кое алабыз?

САБАКТ Ы АЯКТО О
Сабакты аяктоо учурунда катышуучулардан байкоо күндөлүктөрүн ачып, бул сабакта каралган бир же
эки суроого жоопторду жазып алуусун өтүнүңүз. Ошондой эле күндөлүктөрүнө бааларды коюп чыгуусун
өтүнүңүз.
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ТОПТОР

ТОПТОР
ТОПКО КИРҮҮ ПРОЦЕССИ

Катышу уч ул а р үчүн сабактар жөнүндө киришүү маеги
Адамдар топторго ар кайсы себептерден улам биригишет. Анын ичинде аларды жалпы
максаттар менен кызыкчылыктар, спорттогу же музыкадагы көндүмдөр же таланттар,
бийге кызыгуу, жергиликтүү диалекттер же тийиштүү топ тарабынан ойлонуп табылган
коддолгон сөздөр бириктирип турушу мүмкүн. Жаш адамдарга, эреже катары, топторго
биригүү жагат. Топко кирүү процесси анчалык жөнөкөй эмес. Бул үчүн силер эмне
кылышыңар керек? Силерден топтун мүчөлөрү эмнелерди күтүшөт? Силер
айткан же жасаган нерселерге кандай реакция кылышат? Тигил же бул топко
кирүүнүн ылайык же ылайык эместиги жөнүндө маселени кантип чечесиз?
Бул сабактагы оюндун максаты – топко кирүү процессин жана анда болуунун
максатка ылайыктуулугун талдап чыгуу болуп саналат.

МАШЫКТЫРУУЧУ
ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ

Буга чейинки сабакка кыскача баяндама жасаңыз жана катышуучулардан эмнелер
эсинде калгандыгын жана суроолору барбы деп сураңыз.
Белгилүү болгондой, бардык эле жаш адам үчүн тигил же бул топко кирүү
маанилүү болуп саналат. Айланадагы адамдар бизди колдоп, түшүнүп турганда
өзүбүздү коопсуз, бактылуу сезип, кубанычта болобуз. Тескерисинче, башкалар
бизден баш тартып, тоготпой калганда тынчсызданып, өзүбүздү коопсуз абалда
сезе албай калабыз. Бул сабак өзүнүн баалуулуктарын сактоо менен топко
кирүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө маселени кароого арналган. Спорттук ишчаралар жана талкуулар катышуучуларга өзүнүн божомолдоруна негизденбестен,
ошол топ чынында эмне менен алектенип жаткандыгын аныктап алуу зарыл экендигин
түшүнүү үчүн жардам берет. Бул сабак социалдык көндүмдөрдү өнүктүрөт жана
теңтуштардын жүрүм-туруму жөнүндө туура эмес түшүнүктөрдү өзгөртүүгө жардам
берет.

70

8

• Катышуучулар ачык жана жабык топтордун ортосундагы айырмачылыктарды
түшүнүшөт.

• Катышуучулар өздөрү тандаган топко кантип кирүүнү билишет.
• Катышуучулар тигил же бул топко кирүү жөнүндө билип туруп чечим кабыл
алуунун маанилүүлүгүн түшүнүшөт.

КАР АЛЫП Ж АТ КАН КӨ НДҮМДӨ Р

ТОПТОР

МИЛДЕТТЕР

Чечимдерди кабыл алуу жана көйгөйлөрдү чечүү
Коммуникация жана өз ара мамилелер жаатындагы натыйжалуу көндүмдөр Өзүн-өзү
аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү

УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ ..............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн
Активдүү көнүгүү.....................................................................................5 мүн
Топтук динамика....................................................................................25 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................15 мүн
Сабакты аяктоо......................................................................................10 мүн

АКТ И ВДҮ Ү КӨ Н Ү Г ҮҮ .Т О ПТО РГ О БӨ ЛҮ ШТ Ү РҮҮ
Оюнчулардан тегерете туруусун өтүнгүлө, андан соң аларга суроо берип, жооптору
окшош болгон оюнчулардын орун алмашып алышын өтүнгүлө. Мисалы, сиз мындай
суроолорду берсеңиз болот: «Кимдин экиден көп бир тууганы бар?», «Ким спорттук
борборго жөө келди?», «Ким автобус менен келди?» ж.б. Бир нече катышуучу орундарын
алмашкандан кийин топту эки командага - А жана В командаларына бөлгүлө.
Ар бир команда “коноктун/жаңы адамдын” ролун аткара турган эки оюнчуну тандап алат.
Эгер топ ичинде балдар да, кыздар да бар болсо, эки командада тең балдар менен кыздарын саны бирдей
болушуна аракет кылыңыз жана “конок” катары эркек бала да, кыз да тандалып алынышы керек.
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СП О Р Т ТУК ИШ-ЧАРА. ТО П И ЧИН ДЕГИ Ж ҮРҮ М- ТУРУМДУН ДИ НАМИКАСЫ
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: 1 топ; 2 себет
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: ТОПТОР
Оюн аянты баскетбол аянтчасына тең келген талаада өткөрүлөт.

ИШАРАКЕТ
ЫКМАСЫ

КЕҢЕШ >> Баскетбол үчүн бута катары кадимки себетти
пайдалан са болот. Антсе да жөнөкөй себетти же
шакекчен и бийик жерге орнотпо й эле колдонсо ңу з
оюн кызуураа к өтөт. Ошондо мындай бутага каалаган
жактан барып, топту салса болот жана эрежеге
ылайык коргоо стратеги я сы н ишке ашырса да болот.
Эгер кааласаңы з, ыктыярчы ла р д ы себетти кармап
туруусун өтүнсөң үз болот, ошондой алар
оюнчулар д ы н колуна топ тийип, өз команда ла р ы үчүн
упайлард ы утуп алышы үчүн себетти ары-бери
жылдыр ы п, командал ар га жардам бере алышат .
Ар бир командадан тандалып алынган эки “конокту” А жана В командаларына сиз
кантип оюн эрежелерин түшүндүрүп жатканыңызды көрбөш үчүн чет жакка туруп
турушун өтүнгүлө. Эки команданын калган мүчөлөрүнө бул конкреттүү эрежелер
боюнча топ менен ойноло турган оюн экендигин түшүндүргүлө.
Ар бир командадан бирден оюнчуга нускамалар жана оюндун эрежелери жазылган
баракчаны бергиле. Оюнчулар эрежелерди түшүнгөнүнө ынангыла жана
командаларынын мүчөлөрүнө да так түшүндүрүп беришин өтүнгүлө.
Эми А жана В командаларындаг ы “конокторду” өз-өзүнчө чакырып алып,
оюн шартын түшүндүргүлө. А командасындаг ы эки “конокко” эрежелер менен таанышып алышы
үчүн нускамалар жазылган баракчаларды бергиле.
Андан соң В командасындагы “конокторго” барып, оюн эрежелери жазылбаган баракчаларды
бергиле.
Эки команда оюнду баштап, «коноктор» болсо чет жакта турушат. Оюнчулардын
бардыгы эрежелерди түшүнүп алганча оюн бир нече мүнөткө уланат.
Оюнду токтотпостон эле “конокторго” талаага чыгып, командаларга кошулгула деп
белги бериңиз. Сиз В командасынан келген “конокторго” оюндун эрежелерин
билбегендиктен улам оюнга аралашуу кыйыныраак болуп жаткандыгын байкайсыз
болуш керек, бирок команданын мүчөлөрү муну билишпейт. Оюн болжол менен 15
мүнөткө уланат.
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ЧЫГАРУУ

Топтогуларды жыйынтык чыгаруу үчүн чогулткула. Адегенде төрт “конокко” сөз берип,
оюндан алган таасирлери жөнүндө сурагыла. Биринчи так эрежелер берилген
командадагы (А командасы) “конокко” сөз бергиле, андан соң оюн эрежелерин
билбегендердин сөзүн уккула. Мисалы, мындай суроолорду бергиле:

ТОПТОР

ЖЫЙЫНТЫК

• Командага кошулуп кетүүгө аракет кылганда кандай сезимде болдуңуз?
• Бул процессти эмне жеңилдетти? Эмне кыйындатты? Кандай ишаракеттерди жасадыңыз?

Команданын башка мүчөлөрүнүн катышуусу менен талкууну баштаңыз:

• Силер жаңы оюнчуларды кантип колдоп турдуңар?
• Күнүмдүк турмушта кандай учурларда буга окшогон жагдайлар орун алышы
ыктымал? Силер ал жагдайларды кантип башкара алдыңар?

• Кандай стратегиялар натыйжалуу болуп, жаңы оюнчу катары силерден

топтун мүчөлөрү эмнелерди күтүп жаткандыгын аныктоого жардам бере
алат?

КЕҢЕ Ш >> Топ ичиндег и жана топтон тышкар к ы жүрүм-ту р у мд у н
динамик а сын салышт ы рг ы ла , мында жаш адамдардын
өздөрү кирбеген башка топторго мамилеси кандай
экендигин е жана алардын башкала рг а карата
түшүнүгү кандай экендиги не көңүл бургула. Мисалы ,
бир райондо же шаарда жашаган эки топтун
ортосунд а кандай мамилел ер бар экендиги н
сурасаңа р болот жана башка топтун мүчөлөрү нө
алдын ала эле жаман көрүп мамиле кылуунун кандай
кесепетте р и болушу мүмкүн экендиги н талкуулаг ы ла .

Бул сабакта катышуучулар топтун мүчөлөрү алардан конкреттүү түрдө
эмнени күтө тургандыгын болжолдобостон так аныктоо зарыл экендигин
түшүнүшөт. Сабактын максаты – жаңы адамдар менен достук мамиле
кура билүү көндүмдөрүн өнүктүрүү жана достор менен теңтуштардын
жүрүм-туруму жөнүндө жаңылыш түшүнүктөрдү өзгөртүү.
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САБАКТ Ы АЯКТО О
Жогоруда сөз болгон эрежелерди пайдалануу менен ар биринде төрттөн оюнчу болгон (колдон келсе,
эркек балдар менен кыздардын саны бирдей болсун) эки команданын катышуусунда, бирок
“конокторду” катыштырбай дагы бир раунд оюн уюштургула. Запас оюнчуларды оюнга аралаштырып,
талаага чыгарып тургула. Оюнду кубаттаган сөздөр менен аяктагыла жана буга чейинки раунд
учурундагы роль ойноо оюнунан айырмаланып командалык демдин маанилүүлүгүн баса белгилегиле.
Оюнчуларга өз күндөлүктөрүнө төмөнкү суроолордун жоопторун жазып алышы үчүн беш мүнөт бергиле:

• Өзүңүз мүчө болбогон, бирок болгуңуз келген топту элестеткиле:
– Жүрүм-турумдун кандай эрежелерин же моделдерин мен кабыл алсам болот?
– Топ ичиндеги кайсы эрежелер же жүрүм-турум моделдери менде күмөн саноолорду же
түшүнбөстүктү жаратат?

– Мен канткенде ушул эрежелерди же жүрүм-турум моделдерин жакшыраак түшүнө алам?
– Топ ичинде колдонулган эрежелерге макул эмес болсом эмне кылышым керек?
• Талкууну баштагыла жана катышуучулардан өздөрү ага мүчө болбогон жана ага киргиси
келген же киргиси келбеген топту элестетип көрүүсүн өтүнгүлө:

– Эмне себептен силер бул топко киргиңер келбейт?
– Силердин топ менен бул топтун ортосунда кандай айырмачылыктар бар? Силер

канткенде ушул башка топтун эрежелери менен жүрүм-турум моделдерин жакшыраак
түшүнө аласыңар жана муну тереңирээк түшүнүп алуунун артыкчылыгы эмнеде деп
ойлойсуңар?

Бир нече катышуучудан жазгандарын үн чыгарып окуп берүүсүн өтүнгүлө.
Катышуучулардын бирине позитивдүү корутунду сөз сүйлөп берүүнү сунуштап туруп, сабакты
аяктагыла.
Катышуучуларга жеке күндөлүктөрүнө бааларды коюп алуусу үчүн жетиштүү убакыт бергиле.
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ЖАРДА М

ЖАРДАМ
ЖАРДАМ БЕРҮҮ ЖАНА ЖАРДАМ СУРАП КАЙРЫЛУ У

Катышу уч ул а р үчүн сабактар жөнүндө киришүү маеги
Өзүбүздү ишенимсиз сезген учурларда, эреже катары, жалгыз болууну самап,
айанабыздагы адамдардан четтеп калабыз. Бирок көп учурларда мындан көрө
жардам сурап же колдоо издеп кайрылуу натыйжалуурак болмоктугу көз жаздымда
калып калат. Акробатикалык гимнастиканы колдонууга ылайыкташкан бул сабак
силерге жардам сурап кайрылууну же сунушталган жардамды кабыл алууну
жеңилдетүүгө арналган. Ошондой эле жардам берүүнү сунуштоо же жардам берүү
аркылуу башкаларга кантип колдоо көрсөтсө боло тургандыгы жөнүндө маселе да
каралат. Мүчөлөрү бири-бирине жардам сурап кайрылууга батынбаган команданын
иш-аракеттеринен майнап чыкпайт. Ал эми бири-биринен жардам суроодон же
жардам сунуштоодон тартынбаган команда алда канча күчтүүрөөк болот.

МАШЫКТЫРУУЧУ
ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ

Буга чейинки сабакка кыскача баяндама жасаңыз жана катышуучулардан эмнелер
эсинде калгандыгын жана суроолору барбы деп сураңыз.
Спортто, бир команданын мүчөсү болуу менен, биз жеңишке бирге жетүү, көңүл
ачуу жана жалпы максатты багындыруу үчүн бири-бирибизге жардамдашууг а
көнүп калганбыз. Ошентсе да күнүмдүк турмушта спорттук аянтчадан тышкар ы
жерлерде да кээде жардамга же кеңешке муктаж болуп калган учурларыбыз
болот. Бул сабак катышуучуларды жардам суроого, жардам сунуштоого жана
жардам кабыл алууга үйрөтүүгө арналган.
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• Катыш уучу лар жардам сураг а нг а аларг а эмне жолт оо болуп жаткан дыг ы туурасы нд а ойлонуш ат .
• Катышуучулар бири-бирине жардам бербесе же керек учурда жардам
сурашпаса, командасы алсызданып жаткандыгын көрүп турушат

КАР АЛЫП Ж АТ КАН КӨ НДҮМДӨ Р

• Катышуучулар жардам суроо же жардам сунуштоо ыкмаларын табууга аракет
кылышат.

ЖАРДАМ

Т АП ШЫР МАЛАР

Стресс менен эмоцияны башкара билүү жөндөмдүүлүгү
Коммуникация менен өз ара мамиле жаатындагы натыйжалуу көндүмдөр
Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү

УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ ..............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү ...................................................................................................5 мүн
Акробатикалык гимнастика ...................................................................20 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................10 мүн
Коммуникациянын бузулушу .................................................................10 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу ............................................................................. 5 мүн
Сабакты аяктоо......................................................................................10 мүн
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 1. АКРОБАТИКАЛЫК ГИМНАСТИКА
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: катышуучулар жыгылганда катуу тийбеши үчүн спорттук
матылар
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГАН БАРАКЧАЛАР: ЖАРДАМ
Оюнчулардын салмагын/боюн эске алуу менен аларды төрт топко бөлгүлө,
алардын ар биринде алтыдан кем эмес оюнчу болушу керек. Өзүңүздүн
шартыңызга жараша спорттук иш-чараны аралаш топтор менен өткөрсөңүз да
болот, же болбосо жалаң аялдардын же эркектердин топторун да түзсөңү з
болот.
Акробатикалык гимнастиканы н айрым жалпы коопсуздук эрежелери:

• Сабактар жылаңаяк өткөрүлөт
• Ийиндерди, тизени жана белди түз кармап, түз туруу
• Күч-кубаттуу катышуучулар төмөн жагында болушат
• Башка катышуучулардын салмагын эске алып, тегиз бөлүштүрүү
• Турган абалынан козголгондо өтө этият болуу

ИШ-АРАКЕТ
ЫКМАСЫ

Ар бир топко баракчаны берип, катышуучулардан анын арткы бетинде эмне деп
жазылгандыгын окубагыла деп өтүнгүлө. Ар бир топтон бири-биринен жардам
сурабай же бири-бирине жардам сунуштабай акробатикалык фигураны
жасашын өтүнгүлө. Ар бир командадан бирден оюнчу чыгып, чет жактан көз
салып турат да, фигура туура курулган учурда айтып турат.
Ар бир топко акробатикалык фигураны курууга 10 мүнөт убакыт бериңиз (эгер
топтордун бири көнүгүүнү эртерээк аяктаса, башка баракчаларда берилген
акробатикалык фигураны жасап көрсө болот).
Бул спорттук иш-чаранын экинчи этабына киришип жатып, оюнчуларга
баракчалардын арткы жагында эмнелер жазылганын кароого уруксат бериңиз. Анда
фигураны кандай тартипте куруу керектиги көрсөтүлгөн. Андан кийин аларга мындан
соң жардам сунуштап же жардам сураса боло тургандыгын айтыңыз.
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ЖАРДАМ

Андан тышкары, ар бир команданын запастагы оюнчусуна кайрылып, эми анын
милдети – командадагы оюнчуларга жардам берүү экендигин айтыңыз. Аларга
төмөнкүдөй нускамаларды бериңиз:

• Өзүңдүн жардамыңды сунушта
• Оюнчулар тең салмактуулугун сакташы үчүн аларды артынан сүйөп-таяп тур
• Оюнчуларга кеңеш берип, алдыга сүрөп, колдоп тур
ЖЫЙЫНТЫК
ЧЫГАРУУ

• Талап кылынган учурларда оюнчулар керек болгон абалды ээлеши үчүн
жардам бер

Оюнчуларга дагы бир ирет фигураны куруу үчүн кошумча түрдө болжол менен 5 мүнөт
убакыт бериңиз.
Топтогуларды чогултуп, көнүгүү кандай өткөндүгүн сураңыз. Оюнчулар өздөрү
жардамга муктаж болуп жаткандыгын түшүнүп, бирок нускамага ылайык жардам сурап
кайрылбаган жагдайлардын мисалын табууга аракет кылыңыз. Жыйынтык чыгарыңыз:
топ ичинде иштөө ачык эле жардам сурап, жардам берүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин
билдирет.

• Оюнчулардан алар башкаларга жардам берип жатканда кандай сезимде
болгондугун айтып берүүсүн өтүнүңүз.

• Тобокелдүү же ыңгайсыз абалга туш болгондо өзүңүздү ишенимсиз сезген
учурда жардам берген же жардам сурап кайрылган мисалдарды топ менен
биргеликте тапканга аракет кылгыла.

• Катышуучулардан алардын жеке күндөлүктөрүндө жазылган сүйлөмдөрдү ар
бири өзүнчө жазып аягына чыгарышын өтүнгүлө:

– Мага бул көнүгүүдө баарынан мурда жаккан нерсе ...
– Мен өз ишимде же башкалар менен ойногондо ........ сыяктуу
көндүмдөрдү колдоно алам

– Мен жардам же колдоо сураганда ...... сыяктуу кыйынчылыктарга туш
болдум

– Жакынкы жумаларда жардам суроо менен мен төмөнкү көндүмдөрүмдү
өркүндөтө алам …

– Мен буларды билгим келээр эле.......
Катышуучулар жазгандарын жанындагы бир же эки катышуучуга көрсөтөт. Убакыт
жетиштүү болсо, бир нече катышуучудан жазгандарын үнүн чыгарып окуп беришин же
комментарийлеп беришин өтүнгүлө.
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРА 2. КОММУНИКАЦИЯНЫН БУЗУЛУШУ
ДАЯРДЫК

ИНВЕНТАРЬ: жок
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР: жок
Бул оюн аянты баскетбол аянтчасына туура келген талаада өткөрүлөт.
Оюнчуларды үч топко бөлгүлө (A, B жана C). Оюндун эрежелерин түшүндүргүлө:

ИШ-АРАКЕТ
ЫКМАСЫ

• А тобу спорттун же спорттук иш-чаранын белгилүү бир түрлөрүн чагылдырып же
көрсөтүп бериши керек жана муну кантип жасашы керектиги жөнүндө ага так
нускамалар берилет(топтун бардык мүчөлөрү катышат!).

• B тобу тапшырманы А тобуна байкоо салуу жана ал топтун оюнчулары
эмнелерди айтып жатканын эске алуу менен туурап, көчүрүп алышы керек.

• C тобу болсо А менен В тобунун ортосуна туруп алып, командалардын

ортосундагы баарлашууга тоскоолдук кылат, башкача айтканда В тобуна
А тобу эмне кылып жатканын угууга жана көрүүгө жолтоо болууга аракет
кылат.

Сиз А тобуна, мисалы, төмөнкү спорттук иш-чараларды чагылдыруу боюнча
нускамаларды берсеңиз болот: бобслей боюнча команда, футболдук матч, Олимпиада
оюндары, Паралимпиадалык оюндар, велосипед менен жарышуу, сыйлык тапшыруу
аземи ж.б.
В тобу А тобунун иш-аракеттерин ийгиликтүү туурап, көчүрүп алганын көргөндө оюнду
токтотуңуз.

Бул спорттук иш-чаранын максаты – жардам берүү же
жардамдашууну сунуштоо үчүн жакшы маанайда
баарлашуунун маанилүү экендигин түшүнүү болуп саналат.
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ЧЫГ АР У У

Топтогуларды чогултуп, оюнчулар менен биргеликте оюнду жыйынтыктагыл а.

•

ЖАРДАМ

Ж ЫЙ ЫН Т ЫК

Баарлашууну бузууга аракет кылууда кайсы иш-аракеттер натыйжалуу болду?

• Оюнчулар жардам керек болуп жаткандыгын түшүндүрүүгө кантип аракет кылышты?
• Кайсы себептерден улам оюнчулар муну түшүнбөй же туура эмес түшүнүп
алып жатышты?

• Стресстик жагдайлар биздин жардам суроо же жардам алуу жөндөмүбүзгө
кандайча таасир этишет?

Эми бул эрежени кошуу менен оюнду кайрадан кайталап ойногула: B тобу тактикалык түз
байланышты пайдаланса болот, башкача айтканда, С тобунун мүчөлөрүнүн бири
төмөнкү үч суроого жооп берип турушу керек:

• Чагылдырылы п жаткан иш-аракеттин аталышынын биринчи тамгасы кайсы?
• Бул спорттун бир түрүбү?
• Бул иш-чарабы?
Экинчи тапшырманы аткаргандан кийин оюнчуларды чогултуп, алар менен оюндун
экинчи раундунда алынган тажрыйбаны талкуулагыла.
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САБАКТ Ы АЯКТО О
Оюнчуларды төрт топко бөлүп, ар бир топтогулардан күндөлүк турмушунда бир нерсеге жетүүгө
умтулуп, бирок бул үчүн аларга бирөөнүн жардамынан колдонуу керек болгон учурлардан мисал
келтирип беришин өтүнүңүз. Ар бир топтогулардан аларга ким жардам бере ала тургандыгын атап
беришин өтүнүңүз жана андан кантип жардам сурайт элеңер деп сураңыз. Ар бир топ өзүнүн мисалы
жөнүндө кыскача баяндап берет.
Жеке күндөлүктөрүндө көндүмдөрүн баалашы үчүн оюнчуларга бир нече мүнөт убакыт бериңиз жана
кандай эскертмеңер бар деп сураңыз.
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КАДА М Д А Р

КАДАМД АР
МАКСАТ ЫҢ АРГ А ЖЕТҮҮ ҮЧҮН КАДАМД АР

Катышу уч ул а р үчүн сабак жөнүндө киришүү маеги
Эгер кандайдыр бир максатка жетүүнү кааласаңар, көп учурда бир катар кадамдарды
жасоого туура келет. Сиз муну эсиңизге түйүп алышыңыз керек, болбосо акыркы
жетүүчү максатка умтулуп жатып, аны көздөй жасалышы керек болгон кадамдарды
көз жаздымда калтырып коюшуңуз ыктымал. Көптөгөн башка турмуштук көндүмдөр
сыяктуу эле сиз досторуңуз менен максатка жетүү туурасында сүйлөшүп алганыңар
жакшы болот. “Жашоого кошул” программасынын алкагындагы бул сабактар сизди
иштөөнүн жана ой жүгүртүүнүн ушул интерактивдүү ыкмасы менен тааныштырууга
багытталган. Бул ыкма бири-бирине жардам сурап кайрылууга таянат.

МАШЫКТЫРУУЧУ
ҮЧҮН ЭСКЕРТМЕ

Буга чейинки сабактын темасы боюнча кыскача баяндама жасаңыз жана
катышуучулардан эмнелер эсинде калгандыгын тактап, суроолоруңар барбы деп
сураңыз.
Алдыга коюлган так максаттын болушу – спорттун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
Финишке болушунча эртерээк келүү же гол киргизүүгө жетишүү үчүн бизге, эреже
катары, бир нече кадам жасашыбыз керек болот. Бул сабакта биз дал ушул нерсе
менен: акыркы максатка жетүү үчүн чакан кадамдарды аныктоо менен алектенебиз.
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• Катышуучулар алдыга коюлуучу акыркы максаттарды аныктоого жана аларга
жетүү үчүн кадамдарды тактоого үйрөнүшөт.

• “Жашоого кошул” программасынын алкагында каралган маселелерге

байланышкан максаттарды такташат жана бири-бирине ошол максаттарга жетүү
үчүн зарыл болгон кадамдарды аныктоого жардам беришет.

КАДАМ
ДАР

ТАПШЫРМАЛАР

• Катышуучулар “Жашоого кошул” программасы боюнча өткөрүлгөн сабактардан алынган
тажрыйбаны талдашат.

КАР АЛЫП Ж АТ КАН КӨ НДҮМДӨ Р

Сынчыл ой жүгүртүү
Чечим кабыл алуу жана көйгөйлөрдү чечүү
Коммуникация жана өз ара мамиле жаатындагы натыйжалуу көндүмдөр
Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү

УБАКЫТТЫ БӨЛҮШТҮРҮҮ ..............................................................60 МҮНӨТ
Киришүү .................................................................................................5 мүн
Атуу боюнча төрт этаптан турган мелдештер .......................................20 мүн
Жыйынт ы к чыгаруу .........................................................................15 мүн
Сабакты аяктоо .....................................................................................20 мин
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СПОРТТУК ИШ-ЧАРА. АТУУ БОЮНЧА ТӨРТ ЭТАПТЫК МЕЛДЕШ
ДАЯРДЫК

И Н ВЕ Н Т АР Ь: 4 түтүкчө (А4 форматындагы кагаз барактарды диаметри болжол менен 4
см болгон түтүкчө кылып орогула) жана 24 чакан кагаз шарчалар, аларарбироюнчуга бирден
берилет (ар бир шарча А4 форматындагы кагаз барактын жарымынан жасалат); буталар
жайгаштырылган 4 барак кагаз;буталарбекитиле турган4 отургуч (штатив же ошого окшогон
нерсе); конустар
НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГАН БАРАКЧАЛАР: жок
Инвентарды төмөндөгү сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып
бөлүштүргүлө. Аянты футбол талаасындай көлөмдө болгон
талаадагы чоң айлананын төрт жерине белги койгула.

ТАЛААНЫ ДАЯРДОО

ИШ-АРАКЕТ
ЫКМАСЫ

Топту оюнчуларынын саны бирдей болгон төрт командага бөлгүлө .

Оюндун максаты - шарча менен бутанын ортосуна тийгизүү. Бул үчүн командаларга төрт
кадам жасоо/тапшырманы аткаруу керек болот.Бардык кадамдардан өтүп, бутага биринчи
болуп тийгизген команда жеңишке жетет.
Ар бир кадамды жасоо үчүн төмөнкү нускамаларды эстеп калуу зарыл экендигин
оюнчуларга түшүндүргүлө:
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деген жерге чейин зигзаг сындуу коюлган конустарды аралап өтүп,
түтүкчөнү алышат (бир командага - бирөө).

ШАГИ

• 1-кадам. Ар бир команданын бардык мүчөлөрү старттан баштап 1-кадам

• 2-кадам. Ар бир командадан эки же үч оюнчу команданын калган
мүчөлөрүн 2-кадам деген жерге чейин кезек менен алып өтүшөт да,
шарчаларды алышат (алты оюнчудан турган командага алты шарча ) .

• 3-кадам.

Оюнчулар
кийинки
белгиге
чейин
отургучтарды/штативдерди алышат (бир командага бирден).

секирип,

• 4-кадам. Бир оюнчу акыркы кадам деп белгиленген жерге чейин чуркап барып,

ЖЫЙЫНТЫК
ЧЫГАРУУ

андан кийин кайра 3-кадам деген жерге кайрылып келип, башка оюнчу менен
бирге 4-кадам деген жерге чуркап жетет. Андан кийин алар кайра артка
чуркап келип, кийинки оюнчуну алып кетишет да, ушинтип отуруп бардык
оюнчулар 4-кадам деген жерге келип чогулушат. Буталарды
отургучтарга/штативдерге бекитип, алысыраак жерге жайгаштырыңыз.
Оюнчулар оромдордон шарчаларды үйлөп чыгарып, бутага тийгизгенге аракет
кылышы керек.
Бутага бардык шарчаларды биринчи болуп тийгизген командага кол чаап, куттуктагыла.
Жыйынтык чыгаруу үчүн оюнчулар өз командалары менен чогуу отурушат.

• Оюндун башкы тапшырмасы – бутага тийгизүү экендигин эстерине салып
Алдын алуу – бул
жагымсыз нерсе
болгонго чейин
эртелеп чара көрүү
болуп саналат.

коюңуз. Оюнчулар белги коюлган жерлердеги тапшырмаларды аткаруу үчүн
кошумча энергия жумшоого мажбур болушту. Антсе да алдыга коюлган акыркы
максатка жетүүнү көздөштү.

• Ар бир оюнчудан андан кошумча энергия жумшалышын жана кошумча аракет

кылышын талап кылган кайсы максатка жетүүнү каалай тургандыгы жөнүндө
өз алдынча ойлонуп көрүүсүн өтүнүңүз. Бул максат спортко байланышкан
болушу ыктымал, ошондой эле мектептеги, жумушундагы, достору менен
болгон мамилесиндеги тигил же бул жетишкендиктерге да байланыштуу болсо
болот. Катышуучулар өз максаттарын аныктагандан кийин аларды жазып
алышын өтүнүңүз. Бул тапшырманы аткарган соң команданын бардык
мүчөлөрү бири-биринин максаттары менен таанышып, аларга жетүү үчүн
кандай кадамдар (үчтөн көп эмес) жасалышы керектигин бирге аныкташат:
алар максатка алпаруучу жолду кыскараак кесиндилерге бөлүп чыгышат.

• Укукка каршы же агрессивдүү жүрүм-турум, же болбосо баңгизат колдонуу

кандайча максатка жетүүгө жолтоо болушу мүмкүн экендиги жана кантип
мунун алдын алса боло тургандыгы жөнүндө маселелерди күндөлүктөргө жеке
тартипте киргизиңиз. Алдын алуу боюнча чаралар катачылык кетирилгенге
чейин көрүлө тургандыгына, ал эми катачылыктар туура эмес иш-аракеттен
кийин гана оңдоло тургандыгына көңүл буруңуз. Бардык катышуучуларды
айланага топтоп, максаттарга жана аларга жетүү кадамдарына байланышкан
мисалдарды келтирип беришин өтүнүңүз.
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• Катышуучулар өздөрүнүн күндөлүктөрүндө жазып берген так жана реалдуу
максаттардын бир нече мисалын белгилеңиз. Чечим кабыл алуунун,
тобокелдиктерди баалоонун жана аң-сезимдүүлүктүн жакшы көндүмдөрү
кадамдарды аныктоо үчүн гана эмес, ошол максаттын өзүн тандап алуу үчүн
да зарыл болуп саналат!

• Белгилүү бир максатка жетүү жолундагы кадамдарды аныктоонун башка

артыкчылыгын көрсөткүлө, алар: максатыңызга жете элек болсоңуз да бул
кадамдарды жасоо сизге зор канааттануу сезимин тартуулайт жана
шыктанууңузду бекемдейт. Бул спорт менен машыгууга да, күнүмдүк
турмуштун маселелерине да тиешелүү болуп саналат.

• Тобокелдиктерди баалоо, максаттардын артыкчылыктуу болушун аныктоо

жана кадамдардын бирине басым жасоо акырындык менен өз күчүнө көбүрөөк
ишене баштоосун шарттай тургандыгын түшүндүрүңүз. Мунун аркасында
максаттарга жетүү жеңилдейт жана жалпы эле жашоосун башкара билүү
оңоюраак болуп калат.

• Бардык катышуучулар бул сабакта алынган көндүмдөрдү баалашат.
САБАКТ Ы АЯКТ О О . “ Ж АШО О Г О КО ШУ Л” П Р О Г Р АММАС Ы Н БААЛО О
Катышуучулар өз күндөлүктөрүн жана буга чейинки сабактарда алынган көндүмдөрүн кандайча
баалагандыктарын карап чыгышсын.

• “Жашоого кошул” программасынын сабактарынын кайсы аспектилерин алар негизги деп санай
тургандыктарын сураңыз.

• 10 сабактын аталышын санап бериңиз жана аларда каралган негизги маселелер менен
көндүмдөрдү кыскача катышуучулардын эсине салыңыз.

• Өз күндөлүктөрүндө “Жашоого кошул” программасын эстеп” аттуу көнүгүүнү
аягына чыгаруу үчүн бир аз убакыт бериңиз.

• Катышуучулар өздөрү жазган нерселерин жанында отурган башка катышуучулар жазган

нерселерге салыштырып көрүшсүн. Ар бир катышуучудан “Жашоого кошул” программасына
катышуу учурунда кандай тажрыйба алгандыгын бир сөз менен айтып берүүсүн өтүнүңүз.

• Катышуучуларды тегерете отургузуп, ар биринен алар тандап алган сөзүн айтып

беришин өтүнүңүз. Өзүңүз да бир сөздү даярдап алыңыз, ошондой эле катышуучулар га
алардын ар биринин сабактарды өтүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдириңиз.

• Ишти катышуучулардын шатырата кол чабуусу жана шаңдуу үн чыгаруусу менен аяктаңыз!
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ТИРКЕМЕЛЕР

ТИРКЕМЕ 1
“ЖАШООГО КОШУЛ” ОКУУ ПРОГРАММАСЫ — ӨЗГӨРҮҮ ТЕОРИЯСЫ

КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ ЖЫЙЫНТЫК
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ОРТО МӨӨНӨТТҮҮ ЖЫЙЫНТЫК

УЗАК МӨӨНӨТҮҮ ЖЫЙЫНТЫК

ТУРМУШТ У К КӨНДҮ М ДӨ Р ДҮ АНЫКТ О О
“Жашоого кошул” программасынын максаттары үчүн биз турмуштук көндүмдөрдүн төмөнкү
аныктамаларын колдонобуз.

ТИРКЕМЕЛЕР

ТИРКЕМЕ 2

Сынчыл ой жүгүртүү
Сынчыл ой жүгүртүү – бул маалымат менен алынган тажрыйбаны объективдүү талдай билип, эмне жакшы жана эмне жаман
экендигин чече билүу болуп саналат. Сынчыл ой жүгүртүү биздин жүрүм-турумубузга таасир эте алган теңтуштары же жалпыга
маалымдоо каражаттары тарабынан кысым болушу сыяктуу факторлорду айрып билүүгө жардам берүү менен туура эмес жүрүмтурумдун алдын алууга көмөктөшөт.
Чечим кабыл алуу жана көйгөйлөр дө н арылуу
Чечим кабыл алуу — бул жашоодо конструктивдүү чечим кабыл ала билүү. Ал алдын алуу жаатына
тиешелүү болуп саналат. Эгер жаш адамдар укукка каршы же агрессивдүү жүрүм-турумга, же болбосо
баңгизат колдонууга байланышкан чечимдерди ыктымалдуу варианттардын жана кесепеттердин
негизинде активдүү кабыл алышса, бул тобокелдүү жүрүм-турумдун алдын алууга көмөктөшөт.
Чечимдерди кабыл алуу көйгөйлөрдү чечүүгө тыгыз байланышкан, бул үчүн көйгөйдү аныктап, аны
чечүүнүн альтернативдүү варианттарын таап, аны жөнгө салуу максатын көздөгөн чечим кабыл алуу
керек. Көйгөйлөрдү тынч жол менен/зомбулуксуз чечүү көндүмдөрү жаңжалдарды, талаш-тартыштарды
жана жашообузга терс таасирин тийгизген каалагандай маселелерди натыйжалуу жөнгө салууга жардам
берет.
Өзүн-өзү аңдап-билүү жана кайгы-кубанычты бөлүшө билүү
Өзүн-өзү аңдап-билүү — бул субъекттин өзүн-өзү, өзүнүн мүнөзүн, күчтүү сапаттарын жана алсыз
жактарын, жактырган жана жаман көргөн нерселерин аңдап-билүүсү болуп саналат. Өзүн-өзү аңдапбилүүнү өнүктүрүү бизге стресске кабылганыбызды же бизге кысым жасалып жаткан учурларды
түшүнүүгө жардам берет.
Андан тышкары, өзүн-өзү аңдап-билүү көп учурда натыйжалуу
баарлашуунун жана адамдар менен тил табыша билүүнүн, ошондой эле башкалардын кайгы-кубанычын
бөлүшө билүүнүн милдеттүү шарты болуп саналат.
Өзүн-өзү аңдап-билүү тааныш эмес жагдайда адам кандай сезимде болоорун элестете билип, анын
абалын түшүнө алууга көмөкчү боло алат. Кайгы-кубанычты бөлүшө билүү бизге окшош эмес башка
адамдарды түшүнө билүүгө, социалдык өз ара мамиле курууну жакшыртууга жа на кам көрүүгө,
жардамга, толекранттуулукка муктаж адамдарга карата конструктивдүү жүрүм-турумда болууга
шыктандырууга жардам берет.
Стресс менен эмоциян ы башкара билүү жөндөмү
Эгер биз аларды тийиштүү түрдө башкара билбесек, кыжырдануу же маанайы чөгүү сыяктуу
эмоциялардын курч таасир этиши ден-соолугубузга зыян келтирип же тобокелдүү жүрүм-турумга алып
келиши ыктымал. Эмоцияларды башкара билүү – бул өзүндөгү жана башка адамдадагы эмоцияларды
айырмалай билүү, ошол эмоциялардын жүрүм-турумубузга тийгизген таасирин түшүнүү, ошондой эле
аларга тийиштүү түрдө реакция кылуу болуп саналат. Стрессти башкара билүү – бул күнүмдүк
турмуштагы стресстин булагын айырмалай билүү, стресс бизге, биздин аны көзөмөлдөй билүү үчүн чара
көрүү жөндөмдүүлүгүбүзгө кандайча таасир этээрин түшүнүү, ошондой эле жини келген учурларда өзүн
башкара билүүгө жөндөмдүү болуу.
“Жок” деп айта билүү

“Жок” деп айта билүү — бул теңтуштардын кысымына туруштук берүү менен тобокелдүү иш-аракеттерге
катышуудан алыс болуу жөндөмдүүлүгү болуп саналат. Теңтуштар силерге андай кыл-мындай кыл деп
тикелей айткан учурларда бул түздөн-түз кысым болуп саналат, ал эми тигил же бул жүрүм-турумда
болууга шыкак берген учурлар – кыйыр кысым көрсөтүү болуп эсептелинет. “Жок” деп айта билүү
коммуникациялык стратегиялар (Мен эмне каалап жатканымды кантип натыйжалуу жана маданияттуу
түрдө түшүндүрүп бере алам?), билим (Менин кандай жүйөлөрүм бар?) жана өзүн-өзү аңдап-билүү
(Менин чындап каалаганым эмне?) менен тыгыз байланышкан. Бул вербалдык тактиканы да, мисалы,
“жок” деп айта билүүнү, ошондой эле вербалдык эмес тактиканы, мисалы, ары жакка кетип калууну же баш
тарткан учурда кабагын түйүп, олуттуу көрүнүп коюуну камтыйт.
Коммун и ка ц ия менен өз ара мамиле жаатынд аг ы натыйжа луу көндүмдө р
Өз ара мамилелер жаатындагы көндүмдөр — бул башкалар менен позитивдүү маанайда баарлаша билүу
болуп саналат. Ошондой эле башкалар менен достук мамиле кура билүү биздин психикалык жана
социалдык бакубаттуулугубузду камсыздоодо өтө чоң роль ойнойт. Адамдар менен жакшы тил табыша
билүү — бул социалдык колдоонун маанилүү булагы болуп саналат. Мындай көндүмдөр мамилелерди
конструктивдүү аяктай билүү жөндөмдүүлүгүн да камтыйт.
Коммуникация жаатындагы натыйжалуу көндүмдөр — бул өзүнүн маданиятына ылайык болгон
вербалдык жана вербалдык эмес каражаттар аркылуу өз пикирин билдирүү жөндөмдүүлүгү болуп
саналат. Бул өзүнө уга билүү, башкалардан алынган маалыматты туура чечмелей алуу жана аларга
тийиштүү түрдө реакция кыла билүү жөндөмдүүлүгүн камтыйт. Андан тышкары, өз пикири менен
каалоолорун, муктаждыктары менен кооптонууларын так билдире алуу ну, ошондой эле зарыл болгон
учурда кеңеш сурап же жардам сурап кайрыла билүү жөндөмдүүлүгүн да камтыйт.
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НУСКАМАЛАР ЖАЗЫЛГ АН БАРАКЧАЛАР
Төмөндө спорттук иш-чаралардын алкагында пайдаланылган жана нускамалар жазылган баракчалар
келтирилген. Бул баракчаларды фотокөчүрмө жасоо учурунда чоңойтуп алып, белгиленген сызыктар
боюнча кесип алса болот.

ТИРКЕМЕЛЕР

ТИРКЕМЕ 3
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ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

КӨ ЗӨ МӨ Л
БАРАК Ч А 1
БИРИНЧИ «ЧАГЫМЧЫ»
Сиздин милдетиңиз – командадагы
оюнчуларды алардын гол киргизүүгө
укугу жок болгон учурда дарбазага
сокку урууга мажбурлоо болуп саналат.
Сиз буга төмөнкү жолдор менен жетише
аласыз:
➢ Дарбазага сокку ур деп кыйкыруу;
➢ Оюнчунун гол киргизүүгө укугу
жок болгон учурда ага топ менен
жакшы пас берүү.
Сиз ошондой эле атаандашыңыздын
командасынын оюнчуларына да таасир
этүүгө аракет кылсаңыз болот.
Оюн аяктагандан кийин өткөрүлө
турган жыйынтык чыгарууга чейин эч
кимге өз ролуңуз тууралуу айтпаңыз.

КӨ ЗӨ МӨ Л
БАРАКЧА 2
ЭКИНЧИ
“ЧАГЫМЧ Ы ”
Сиздин милдетиңиз – командадагы
оюнчуларды алардын гол киргизүүгө
укугу жок болгон учурда дарбазага
сокку урууга мажбурлоо болуп саналат.
Сиз буга төмөнкү жолдор менен жетише
аласыз:
➢ Дарбазага сокку ур деп кыйкыруу;
➢ Оюнчунун гол киргизүүгө укугу
жок болгон учурда ага топ менен
жакшы пас берүү.
Сиз ошондой эле атаандашыңыздын
командасынын оюнчуларына да таасир
этүүгө аракет кылсаңыз болот.

Оюн аяктагандан кийин өткөрүлө
турган жыйынтык чыгарууга чейин эч
кимге өз ролуңуз тууралуу айтпаңыз.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

КҮЧТҮҮ САПАТТАР
БАРАК Ч А

1

Баш
катырмадан
спортко
байланышкан
сөздөрдү
көбүрөөк
табууга аракет кылгыла. Тигинен
жана
туурасынан
жайгашкан
сөздөрдү карагыла. Бардыгы болуп
12 сөз бар!
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КҮЧТҮҮ САПАТТАР
БАРАКЧА 2
Баш катырманын жандырмагы
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ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ
4

➢ Оң жак четке чыккыла

КҮЧТҮҮ САПАТТАР

➢ Колунан бекем кармоо

→ Сиздин баш
бармагыңыз кол
салган адамдын
колунун үстүндө
болуп, калган
бармактарыңыздын
бардыгы менен
тенарды (баш
бармактын түбүн)
кысып кармайсыз.

БАРАКЧА 3
1

2

➢ Кол

салган
адамдын
сол
колунан
бурай
кармайсыз
.

5
➢ Колду бурай

кармаганда кол
салуучунун колу
дайыма сиздин
салмагыңыздын
борборунун (киндик)
тушунда болот.
6
➢ Оң колуңуз менен

Үч кыймыл-аракетти бир убакта жасоо
керек:

кол салуучуну
ылдый басыңыз.

сол кол: кол салуучуну колунан кармоо
оң кол: өйдө көтөргүлө!
СИЗДИН ӨЗҮҢҮЗДҮН СТРАТЕГИЯҢЫЗ
КАНДАЙ ЭЛЕ? СИЗ КАНДАЙ
КАТАЧЫЛЫКТ АРГА ЖОЛ БЕРДИҢИЗ?

оң бут: артка тепкиле
ПОМНИ
Сол кол менен бурай
кармап, оң кол менен
сокку уруу керек!

КҮЧТҮҮ САПАТТАР
БАРАКЧА 4
1
2

➢ Сол колуңуз менен кол

салуучунун оң
билегинен бурай
кармаңыз.
3

Тез солго бурулуңуз.
➢ Оң колуңуздун

чыканагын алдыга
чыгаруу менен оң
бутуңузду алдыга бир
кадам таштаңыз.
(Эскертме: күч
кыймылы соккудан
эмес, алдыга кадам
таштоодон жаралат).

КАКОЙ БЫЛА ВАША СОБСТВЕННАЯ
СТРАТЕГИЯ? КАКИЕ ОШИБКИ ВЫ
СОВЕР ШИ ЛИ ?

ОҢ ЖАК БЕТИ

АРТКЫ ЖАГЫ

КО РГО О
БАРАК Ч А 1
Жазалоо
Эгер
силер
укук
бузсаңар,
силерди кармап алып, эркиңерди
чектеп коюшу мүмкүн.

КО РГО О
БАРАКЧА

2

Уйку
Эгер силер укук бузсаңар, өзүңөрдү күнөөлүү
сезип, анын айынан уйкуңуз качып, чарчаңкы
абалда болушуңуз ыктымал

ОҢ ЖАК БЕТИ

АРТКЫ ЖАГЫ

КО РГО О
БАРАКЧА 3
Обочолонуу
Эгер
силер
укук
бузсаңар,
досторуңарга,
башка окуучуларга
ж.б. кылмышкер көрүнүп калышыңар
мүмкүн жана алар силерден алыс
болгусу келип калышат. Ошондой эле
соттолгонуңар да силердин ишке
орношууга
болгон
мүмкүнчүлүгүңөрдү
кыйла
чектеп
коюшу ыктымал.

КО РГО О
БАРАКЧА 4
Таасири
Кылмыш жасаган адам, ал майда эле
кылмыш болсо да, башкаларды кошо
азгырышы мүмкүн. Мындай адам
аларга карап түзөлгөн адамдарга
жаман үлгү көрсөтөт.

ОҢ ЖАК БЕТИ

АРТКЫ ЖАГЫ

КО РГО О
БАРАКЧА 5
Өзүн күнөөлүу сезүү
Кылмыш жасагандан кийин,
ал,
айталы, дүкөндөн көз айнек уурдап
алуу сыяктуу майда уурулук болсо
да, өзүңөрдү күнөөлүү сезип, уялып,
төмөн баалап калышыңарга алып
келет.

КО РГО О
БАРАКЧА 6
тынчсыздануу
Укук бузуунун курмандыктары же
күбөлөрү узак убакыт бою
тынчсызданып, өздөрүн коопсуз
сезе албай, кыйналышат.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

КО РГО О
БАРАКЧА 7
Ден-соолукка зыян келиши
Дене-бойго агрессия
колдонулган зомбулуктун
айынан курмандык да, укук
бузуучу да жараат алышы
ыктымал.

КО РГО О
БАРАКЧА 8
Сексуалдык зомбулуктун кесепеттери
Сексуалдык зомбулук учурларында
курмандык
да,
кылмышкер
да
жыныстык жол менен берилге н
жугуштуу
ооруларды
жуктуруп
алышы мүмкүн.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

КО РГО О
БАРАКЧА 9
Тууроо
Балдар социумда өзүн алып
жүрүүгө,
башкалар
менен
мамиле
түзүүгө
үйрөнүшөт,
жакын адамдарынын жүрүмтурумун туурап, эмне болот,
эмне
болбойт
экенин
өздөштүрүшөт.
Зомбулук
шартында
өскөн
балдар
кичинесинде
агрессиялык
жүрүм-турумга каршы болгону
менен чоңойгондо ушундай эле
жүрүм-турумду туурай башташы
мүмкүн.

ЗАЩ ИТ А
БАРАК Ч А 10
Туура эмес түшүнүп алуу
Эки же андан көп топтордун
ортосундагы мамилелер зомбулуктуу
мүнөзгө ээ болсо, көптөгөн жөн жай
эле кол жаңсоолорду, сөздөрдү же
иш-аракеттерди туура эмес түшүнүп
алып, зомбулукту күчөтүп алуу
мүмкүн.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

КО РГО О
БАРАКЧА 11
Кайрадан виктимизацияга чалдыгуу
Зомбулукка
же
ырайымсыз
мамилеге дуушар болгон айрым
адамдардын
кайрадан
виктимизациялануу
тобокелдиги
өтө жогору болот. Алар бир аз эле
агрессия болсо башынан өткөн
зомбулук эсине түшүп, өздөрүн
абдан алсыз, коргоосуз сезишет.

КО РГО О
БАРАК Ч А 12
Коркутуу
Кибер коркутуу укук бузуучу менен
курмандыктын ортосунда көзмө-көз
байланышка алып келбегени менен
ошол коркутуунун авторунун мындай
кылайын
деген
атайын
ниети
болбосо
деле
курмандык
үчүн
олуттуу
кесепеттерге:
кыжырдануудан коркууга чейин же
өзүн төмөн баалап калуудан жанын
коюу жөнүндө ойлорго чейин алып
келет.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

КО РГО О
БАРАК Ч А 13
Жүрөк-кан тамыр оорулары
Спирт ичимдиктерин ашыкча ичип
жүргөн адамдар жүрөк ооруларына
чалдыгат,
анткени
алкоголь
жүрөктүн булчуңдарын жана анын
тегерегиндеги
булчуң
тутумун
алсыздантат.
Алкоголь ичимдиктерин ченемсиз
ичүү артериалдык кан басымынын
жогорулашына
алып
келип,
инфарктка же инсультка чалдыгуу
тобокелдигин көбөйтөт.

КО РГО О
БАРАК Ч А 14
Тукумсуздук
Алкоголь ичимдиктерин ченемсиз
ичүү
төрөлүүгө
жана
кош
бойлуулукка
олуттуу
таасирин
тийгизет.
Алкоголь
эркектик
репродуктивдүү тутумга түздөн-түз
таасирин
тийгизет
жана
эркектердеги
тестостерондун
деңгээлин азайтат.
Аялдарда өнөкөт алкоголизм дарты
менструалдык циклдин бузулушуна
же овуляциянын токтошуна алып
келет.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

КО РГО О
БАРАК Ч А 15
Агрессия
Алкоголь ичүү кээде адамдарга көңүл
ачууга жардам берет, бирок айрым
адамдар бул учурда өтө агрессивдүү
болуп калышат. Алкоголь ичүү денебойлук зомбулукка алып келбеген
күндө да
адамдын бардыгына
агрессивдүү мамиле жасашына жана
туталанган абалда болушуна алып
келет. Бул силердин досторуңарга,
ошондой
эле
сүйүктүүңөргө
—
жигитиңерге же кызыңарга жакпай
калат да, алар силер менен мамилесин
үзүп коюшат.

КО РГО О
БАРАК Ч А 16
Имидж
Айрым адамдар каннабисти такай
колдонуу
аларга
артисттерде й
көрүнүүгө же жагымдуу имиджге ээ
болууга жардам берет деп ойлошот.
Бирок иш жүзүндө бул адамдын түнт
болуп
кетишине
жана
башка
адамдарга кызыгуусу жок болуп
калышына алып келет. Эреже катары,
мындай адам башкаларга анча жага
бербейт, ошондуктан ага өзүнө дос
табуу барган сайын кыйын боло
берет.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

КО РГО О
БАРАКЧА 17
Эс-тутум
Өтө көп ичип алган адамдар эмне
кылып, эмне койгонун көп учурда
эсинен чыгарып коюшат. Алкоголь
ичүү эс-тутумдун алсызданышына
же эч нерсени эстеп кала албай
турган абалга алып келет. Бул
тынчсызданууну гана жаратпастан,
силердин баш мээңердин ишине да
кесепетин тийгизет.

КО РГО О
БАРАК Ч А 18
Паранойя
Кокаин колдонгон адамдар, эреже
катары,
энергия
менен
активдүүлүгү жогорулап калганын
сезишет.
Анткен менен кокаинди
такай
колдонуу
баш-аламан
ой
жүгүртүүгө же барган сайын күчөй
турган паранойяга алып келет.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ЭЛЕСТЕТҮҮЛӨ Р
БАРАК Ч А 1
ТОП 1
Төмөндө айтылгандардын бири эле
туура:
A.

Үй-жайы жоктордун жанында
куралы бар.

B.

Үй-жайы жоктор
коопсуздукка коркунуч
келтирет.

C.

Үй-жайы жоктор жашап
кетүүнүн мыкты
көндүмдөрүнө ээ.

Үй-жайсыз адамдар коомдо
түрткүндү катары жашап келишет.
Фактыларга негизделбеген
стереотиптерден улам билбей туруп
эле аларды жактырбоо сезими
жаралат. Албетте, үй-жайсыз
адамдардын баары эле жанына
курал алып жүрбөйт деңизчи, антсе
да алардын айрымдары, эркектер же
аялдар, жанына бычак салып
жүрүшү ыктымал. Алардын бардыгы
эмес, айрымдары гана чындап эле
эркинен ажыратылган жайларда
отуруп келгендер болушу мүмкүн.
Көпчүлүгү - жөн гана турмуштан
жолу болбой калган адамдар.
Туура жооп: C

ЭЛЕСТЕТҮҮЛӨ Р
БАРАКЧА 2
ТОП 1
Эгер силер жаш укук бузуучу
болсоңуз, анда бара-бара
кесипкөй кылмышкерге
айланасыз.
A.

Туура

B.

Туура эмес

Майда же олуттуу укук бузууларга
барып, кылмыштуу
ишмердүүлүккө аралашып калган
жаш адамдардын көпчүлүгү улуу
куракка киргенден кийин мындай
иштерди жасабай калышат.
Туура жооп: В

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ЭЛЕСТЕТҮҮЛӨ Р
БАРАКЧА 3
ТОП 1
Киберкоркутуу бет маңдай туруп
алып шылдыңдаганга караганда
азыраак зыян келтирет.
A.

Туура

B.

Туура эмес

Киберкоркутуу бет маңдай туруп
алып шылдыңдоо сыяктуу эле
зыян келтирет, ал гана эмес
айрым
учурларда
андан
да
көбүрөөк
кесепетин
тийгизет.
Изилдөөлөр
көрсөткөндөй,
киберкоркутуу
менен
депрессиянын,
денесине
зыян
келтирүүнүн
жана
жанын
кыюунун ортосунда түздөн-түз
байланыш бар.
Киберкоркутуунун
ошондой
эле
мектептеги көйгөйлөр, агрессивдүү
жүрүм-турум,
башкалар
менен
мамиле кура албоо, коопсуз эмес
сексуалдык практика жана баңгизат
колдонууга
азгырылуу
сыяктуу
кесепеттерге да байланышы бар.
Туура жооп: В

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАКЧА 4
ТОП 1
Хип-хоп музыкасынын фанаты
башка музыкалык багыттардын
фанаттарына караганда төмөнкү
айтылгандарга көбүрөөк ылайык
келет:
A.

…соттолуп чыккан.
B. такай мас болуп жүрөт.

C.

…бий кыймыл д а р ын аткарайы н
дегенде жарака т алат.

Башка көп музыкалык багыттар
сыяктуу эле хип-хоп дагы жалпыга
маалымдоо каражаттарында,
ошондой эле фанаттар менен
музыканттар өздөрү жаратып алган
имиджге тыгыз байланып калат. Көп
адамдар рэперлер — тобокелдиктин
кырында өмүр кечирет деп
эсептешет. Бул алар сөзсүз эле
агрессивдүүрөөк болушат, өтө көп
ичишет же баңгизат колдонушат
дегендик эмес. Канткен күндө да,
хип-хоп стилиндеги айрым бий
кыймылдары татаал болгондуктан,

аларды аткарууга аракет кылуу ар
кандай жаракат алууга алып
келиши ыктымал.
Туура жооп: С

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАКЧА 5
ТОП 2
Бразилияда жасалган кылмыш
иштеринин жалпы санынын канча
пайызы 18 жашка чейинки жаш
балдарга туура келет?
A. 0–10%
B. 11–20%
C. 21–30%
D. 31–40%

Көп адамдар жаш балдар бийлик
органдарын тоготпойт, козголоңчул
мүнөзгө ээ, кызуу кандуулугунан
улам мыйзамдарды оңой эле бузуп,
полиция менен сот адилеттиги
тутумунун колуна түшүп турат деп
эсептешет. Антсе да кылмыштуулук
жөнүндө маалыматтар далилдеп
тургандай, Бразилиядагы жаштардын
арасындагы кылмыштуулук
кылмыштардын жалпы санынын 10%
азыраагын түзөт.
Туура жооп: А

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАКЧА 6
ТОП 2
Бала чагында ырайымсыз
мамилеге дуушар болгондор жана
камкордукка алынбагандар
кийинки турмушунда агрессивдүү
болуп калышат.

Эгер адам жаш кезинде зомбулуктун
курмандыгы
болсо, чоңойгондо да жамандыкка туш
болуп, өзү

A.

Туура

да агрессивдүүрөөк болуп калуу тобокелдиги
жогору

B.

Туура эмес

болуп калат. Бактыга жараша, зомбулуктун
курмандыгы болуп калгандардын бардыгы
эле ушундай боло бербейт, анткени
зомбулукту башынан өткөргөн балдардын
көбү чоңойгондо зомбулуктуу же кылмыштуу
иштерди жасашпайт.
Туура жооп: В

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАКЧА 7
ТОП 2
15 жаштан 18 жашка чейинки
жаштардын арасында күнүнө
марихуана чеккен адамдардын
үлүшү кандай деп ойлойсуз?
A. 0–10%
B. 11–20%
C. 21–30%
D. 31–40%

Дүйнөдө марихуананы күнүнө
колдонгон адамдардын саны арбын
деген пикир бар. Ал эми иш жүзүндө
болсо аталган жаш курактагы
адамдардын 30дан 50% чейинкилери
марихуананы колдонгону же мезгил
мезгили менен колдонуп жатканы
менен 5% гана жаш адамдар аны
күнүнө колдонушаары аныкталган.
Марихуананы күнүнө колдонуу,
албетте, жаш адамдын күндөлүк
жашоо образынын бир бөлүгү болуп
саналбайт.
Туура жооп: А

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАКЧА 8
ТОП 2
Маанайыңыз жок дейли. Марихуана
чексеңиз өзүңүздү жакшыраак
сезип каласызбы?
A.

Ооба

B.

Жок

Баңгизаттар бардык эле адамдарга
бирдей таасир эте бербейт.
Баңгизаттын силерге кандай таасир
бериши аны чеккенге чейинки
маанайыңарга, абалыңарга жараша
болот. Андан тышкары,
баңгизаттардын таасири бүткөндөн
кийин жагымсыз сезимде болушуңуз
ыктымал.
Туура жооп: В

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАКЧА 9
ТОП 3
Төмөндө айтылгандардын бири эле
туура:
A.

Үй-жайы жоктордун жанында
куралы бар.

B.

Үй-жайы жоктор
коопсуздукка коркунуч
келтирет.

C.

Үй-жайы жоктор жашап
кетүүнүн мыкты
көндүмдөрүнө ээ.

Үй-жайсыз адамдар коомдо
түрткүндү катары жашашат.
Фактыларга негизделбеген
стереотиптерден улам билбей туруп
эле аларды жактырбоо жаралат.
Албетте, үй-жайсыз адамдардын
баары эле жанына курал алып
жүрбөйт деңизчи, антсе да алардын
айрымдары, эркектер же аялдар,
жанына бычак салып жүрүшү
ыктымал. Алардын бардыгы эмес,
айрымдары гана чындап эле эркинен
ажыратылган жайларда отуруп
келгендер болушу мүмкүн.
Көпчүлүгү - жөн гана турмуштан
жолу болбой калган адамдар.
Туура жооп: C

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАК Ч А 10
ТОП 3
Эгер силер жаш укук бузуучу
болсоңуз,
анда
бара-бара
кесипкөй
кылмышкерге
айланасыз.
A.

Туура

B.

Туура эмес

Майда же олуттуу укук бузууларга
барып, кылмыштуу
ишмердүүлүккө аралашып калган
жаш адамдардын көпчүлүгү улуу
куракка киргенден кийин мындай
иштерди жасабай калышат.
Туура жооп: В

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАКЧА 11
ТОП 3
Киберкоркутуу бет маңдай туруп
алып шылдыңдаганга караганда
азыраак зыян келтирет.
C.

Туура

D.

Туура эмес

Киберкоркутуу бет маңдай туруп
алып шылдыңдоо сыяктуу эле
зыян келтирет, ал гана эмес
айрым
учурларда
андан да
көбүрөөк кесепетин тийгизет.
Изилдөөлөр
көрсөткөндөй,
киберкоркутуу
менен
депрессиянын, денесине зыян
келтирүүнүн
жана
жанын
кыюунун ортосунда түздөн-түз
байланыш бар.
Киберкоркутуунун ошондой эле
мектептеги көйгөйлөр, агрессивдүү
жүрүм-турум,
башкалар
менен
мамиле кура албоо, коопсуз эмес
сексуалдык практика жана баңгизат
колдонууга
азгырылуу
сыяктуу
кесепеттерге да байланышы бар.
Туура жооп: В

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАК Ч А 12
ТОП 3
Хип-хоп музыкасынын фанаты башка
музыкалык
багыттардын
фанаттарына
караганда төмөнкү
айтылгандарга
көбүрөөк
ылайык
келет: …
A.

…соттолуп чыккан.

B.

…такай мас болуп жүрөт.

C.

… бий кыйм ыл да р ы н аткара йын
дегенде жарака т алат.

Башка көп музыкалык багыттар
сыяктуу эле хип-хоп дагы жалпыга
маалымдоо каражаттарында,
ошондой эле фанаттар менен
музыканттар өздөрү жаратып алган
имиджге тыгыз байланып калат. Көп
адамдар рэперлер — тобокелдиктин
кырында өмүр кечирет деп
эсептешет. Бул алар сөзсүз эле
агрессивдүүрөөк болушат, өтө көп
ичишет же баңгизат колдонушат
дегендик эмес. Канткен күндө да,
хип-хор стилиндеги айрым бий

кыймылдары татаал болгондуктан,
аларды аткарууга аракет кылуу ар
кандай жаракат алууга алып
келиши ыктымал.
Туура жооп: С

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАК Ч А 13
ТОП 4
Бразилияда жасалган кылмыш
иштеринин жалпы санынын канча
пайызы 18 жашка чейинки жаш
балдарга туура келет?

A. 0–10%
B. 11–20%
C. 21–30%
D. 31–40%

Көп адамдар жаш балдар бийлик
органдарын тоготпойт, козголоңчул
мүнөзгө ээ, кызуу кандуулугунан
улам мыйзамдарды оңой эле бузуп,
полиция менен сот адилеттиги
тутумунун колуна түшүп турат деп
эсептешет. Антсе да кылмыштуулук
жөнүндө маалыматтар далилдеп
тургандай, Бразилиядагы жаштардын
арасындагы кылмыштуулук
кылмыштардын жалпы санынын 10%
азыраагын түзөт.
Туура жооп: А

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАК Ч А 14
ТОП 4
Бала чагында ырайымсыз мамилеге
дуушар болгондор жана
камкордукка алынбагандар кийинки
турмушунда агрессивдүү болуп
калышат.

Эгер адам жаш кезинде зомбулуктун
курмандыгы
болсо, чоңойгондо да жамандыкка туш
болуп, өзү

A.

Туура

да агрессивдүүрөөк болуп калуу
тобокелдиги

B.

Туура эмес

жогору болуп калат. Бактыга жараша,
зомбулуктун
курмандыгы болуп калгандардын бардыгы
эле
ушундай боло бербейт, анткени зомбулукту
башынан өткөргөн балдардын көбү
чоңойгондо зомбулуктуу же кылмыштуу
иштерди жасашпайт.

Туура жооп: В

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАК Ч А 15
ТОП 4
15 жаштан 18 жашка чейинки
жаштардын арасында күнүнө
марихуана чеккен адамдардын
үлүшү кандай деп ойлойсуз?
A. 0–10%
B. 11–20%
C. 21–30%
D. 31–40%

Дүйнөдө
марихуананы
күнүнө
колдонгон адамдардын саны арбын
деген пикир бар. Ал эми иш жүзүндө
болсо
аталган
жаш
курактагы
адамдардын 30дан 50% чейинкилери
марихуананы колдонгону же мезгил мезгили
менен колдонуп жатканы менен 5% гана
жаш
адамдар
аны
күнүнө
колдонушаары
аныкталган.
Марихуананы
күнүнө
колдонуу,
албетте, жаш адамдын күндөлүк
жашоо образынын бир бөлүгү болуп
саналбайт.
Туура жооп: А

ТҮШҮНҮКТӨР
БАРАК Ч А 16
ТОП 4
Маанайыңыз жок дейли.
Марихуана чексеңиз өзүңүздү
жакшыраак сезип каласызбы?
A.

Да

B.

Нет

Баңгизаттар бардык эле адамдарга
бирдей таасир эте бербейт.
Баңгизаттын силерге кандай таасир
бериши аны чеккенге чейинки
маанайыңарга, абалыңарга жараша
болот. Андан тышкары,
баңгизаттардын таасири бүткөндөн
кийин жагымсыз сезимде болушуңуз
ыктымал.
Туура жооп: В

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ТОПТОР
БАРАК Ч А 1
ОЮН ЭРЕЖЕ ЛЕ РИ — А КОМАНДА СЫ
Чуркоо
Топ колуңарга тийгенде силерге
чуркаганга болбой калат жана
турган жериңерде туруп
калышыңар керек.
Коргоо
Чабуул жасап жаткан оюнчу анын
алдынан коргоочу чыгып (1 метрден
ашпаган аралыкта), колдорун
көтөрүп, топту тосууга аракет кылган
учурда топту себетке ыргытса
болбойт. Мындай болгон учурда
чабуулчу башка оюнчуга топту пас
аркылуу бериши керек.
Эгер чабуулчу пас бербестен топту
себетке ыргытып, топ себетке
түшсө да бул упай эсептелинбейт жана
топ атаандашына берилет.
Аралаш командаларда: коргонуу учурунда кыздар кыздарга
гана, ал эми балдар балдарга гана каршы
коргонууда болушу керек.

ТОПТОР
БАРАКЧА 2
ОЮНДУН ЭРЕЖЕ ЛЕ РИ — В КОМАНДА СЫ
Чуркоо
Топ колуңарга тийгенден тартып
силерге чуркаганга болбойт,
кайсы жерде турсаңар, ошол
жерге токтоп калышыңар керек.
Коргоо
Чабуул жасап жаткан оюнчу анын
алдынан коргоочу чыгып (1 метрден
ашпаган аралыкта), колдорун
көтөрүп, топту тосууга аракет кылган

учурда топту себетке ыргытса
болбойт. Мындай болгон учурда
чабуулчу башка оюнчуга топту пас
аркылуу бериши керек.
Эгер чабуулчу пас бербестен топту
себетке ыргытып, топ себетке
түшсө да бул упай эсептелинбейт жана
топ атаандашына берилет.
Аралаш командаларда: коргонуу учурунда кыздар кыздарга
гана, ал эми балдар балдарга гана каршы
коргонууда болушу керек.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ТОПТОР
БАРАКЧА 3
“КОНОКТОР” ҮЧҮН ТАПШЫРМА — А КОМАНДАСЫ
Бир учурда машыктыруучу сизди А
командасына кошулуңуз деп чакырат.
Сиз командага кошумча оюнчу катары
эле кошулуңуз жана төмөндө
берилген эрежелерге ылайык эле
оюнду уланта бериңиз. Эрежелерди
талкуулоого катышпоого аракет
кылыңыз.
ОЮН ЭРЕЖЕЛЕРИ
Чуркоо
Топ колуңарга тийгенден тартып
силерге чуркаганга болбойт,
кайсы жерде турсаңар, ошол
жерге токтоп калышыңар керек.
Коргоо
Чабуул жасап жаткан оюнчу анын
алдынан коргоочу чыгып (1 метрден
ашпаган аралыкта), колдорун
көтөрүп, топту тосууга аракет кылган
учурда топту себетке ыргытса
болбойт. Мындай болгон учурда
чабуулчу башка оюнчуга топту пас
аркылуу бериши керек.
Эгер чабуулчу пас бербестен топту
себетке ыргытып, топ себетке
түшсө да бул упай эсептелинбейт жана
топ атаандашына берилет.
Аралаш командаларда: коргонуу учурунда кыздар кыздарга
гана, ал эми балдар балдарга гана каршы
коргонууда болушу керек.

ТОПТОР
БАРАКЧА 4
“КОНОКТОР” ҮЧҮН ТАПШЫРМА — В КОМАНДАСЫ
Бир учурда машыктыруучу сизди В
командасына кошулуңуз деп чакырат.
Сиз командага кошумча оюнчу катары

эле кошулуңуз. Кандай гана талкуу
болбосун, катышпоого аракет
кылыңыз. Команданын бир оюнчусу
катары эле акырындык менен оюнга
аралашып кетүүгө аракет кылыңыз.

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ

ЖАРДАМ
➢ A менен B төрт аяктап

СҮРӨТ 1

БАРАК
ЧА 1

бири-бирине бет
маңдайлаш, бирок өтө
жакын эмес аралыкта
турушат.

➢ C менен D алардын

ортосуна туруп, эңкейип
колдорун алардын
ийиндерине коюп турушат.
➢ А A менен BE С менен Dнын
бел-жамбаш жагына
запастагы
оюнчунун/жардамчынын
жардамы менен чыгып алат.

D

C

A

ЖАРДАМ
СҮРӨТ 2

B

➢ A менен B төрт аяктап,

БАРАКЧА 2

бири-бирине артын
салып турушат.
➢ D м е н е н E A м е н е н Bнын үстүнөн
A менен Bнын ийиндерине колдору
менен
таянып турушат.
➢ Запастагы
оюнчунун/жардамчынын
жардамы менен C ортосуна
турат да, D менен Eнин
буттарын өйдө көтөрүп, D
менен Eге түзөлүүгө жардам
беришет.

E

D

B

C

A

ОҢ ЖАК БЕТИ

ТЕСКЕРИ ЖАГЫ
A тизесин бүгүп, таманын жерге
коюп, чалкасынан жатат.

ЖАРДАМ
СҮРӨТ 3

БАРАК
ЧА 3
➢

➢ B Ага артын салып, Анын

тизесине отурат .

➢ C Bга карап, Внын тизесине

отурат да, Внын бир колунан
кармайт.
B менен С экинчи колдорун өйдө
көтөрүшөт.
➢ A колдорун өйдө көтөрөт да, D

аларга отурат.

➢ E баш к аларг а арт ы н салы п,

бу т т ары н өйдө к өт өрү п,
к олдору м е не н ж е р т аяны п,
т ик е сине н т у рат да D
колдору менен Eнин
буттарынан кармап, түздөнтүп
турат.
E

C
D

B

A

A менен B төрт аяктап бирибирине жакын турушат.

ЖАРДАМ
СҮРӨТ 4

БАРАК
ЧА 4
➢

➢ C менен D A менен Bнын

бел/жамбаш жагына бирибирине бет маңдайлаш
болуп турушат.

➢ E C менен Dнын колдорунан

кармап, А менен Внын
ийиндерине бутун коюп,
тикесинен түз турат.

E
D

C

A

B
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