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Кыргыз тили жана адабияты (кыргыз класстары үчүн). 1-күн. 

 

1. Ырды көркөм окугула. 

2. Ырдын темасын жана көркөм идеясын аныктагыла. 

3. Ырдын формасына жана мазмунуна талдоо жүргүзгүлө. 

 

Эскертүү: Автордун орфографиясы, пунктуациясы жана стилистикасы сакталды. 

 

 

Балдар жөнү 

 

Дүйнө жарык күлсөң төгүп мээримиң, 

Эркелетип эт жүрөгүм эририм. 

Иреңиңде жадыраган жаз гүлү, 

Эсен жүрчү эл баласы, зеригим. 

 

Түнүм бейкут өмүрүңө гүл өссө, 

Жаркып маанай, бейпилдикте күн өтсө. 

Сен кыйналып, нуруң өчсө жүзүңдөн, 

Пейлим бөксө, үйүм бөксө, ой бөксө. 

 

Эне сүйкүм кооз гүлдөрдүн чанагы, 

Бала эненин өскөн жашыл дарагы. 

Ишин улап, изин улар жашоодо, 

Соолубасын ошол дарак сабагы. 

 

(Дүйшөбүбү Жамансартова) 
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Кыргыз тили жана адабияты (кыргыз класстары үчүн). 1-күн. 

 

1. Ырды көркөм окугула. 

2. Ырдын темасын жана көркөм идеясын аныктагыла. 

3. Ырдын формасына жана мазмунуна талдоо жүргүзгүлө. 

 

Эскертүү: Автордун орфографиясы, пунктуациясы жана стилистикасы сакталды. 

 

 

Жаңылык  

 

Жалгыз тамда жалгыз каалга жабылып, 

жаздыгыма баш койгондо жабыгып, 

жалбырагы тереземе чертилген 

жалгыз дарак – жаңылык. 

 

Сары-Көлдө сарсанаага кабылып, 

санаалашты күткөнүмдө зарыгып, 

сайрап ийген тереземдин тушунан 

сары чымчык – жаңылык. 

 

Дүйнө мага түйүнчөктөй тарылып, 

дербиш болуп тышка чыгам ак уруп, 

дабышы жок, добушу жок, үнү жок 

дүлөй чымчык – жаңылык.  

 

Жатам кумда ак булутту жамынып, 

жан жагыма жылдыз түшөт жабылып, 

жаратылыш, табиятка жуурулуп, 

жалгыз калуу – жаңылык. 

 
(Акбар Рыскулов) 
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Кыргыз тили жана адабияты (кыргыз класстары үчүн). 1-күн. 

 

1. Ырды көркөм окугула. 

2. Ырдын темасын жана көркөм идеясын аныктагыла. 

3. Ырдын формасына жана мазмунуна талдоо жүргүзгүлө. 

 

Эскертүү: Автордун орфографиясы, пунктуациясы жана стилистикасы сакталды. 

 

 

Жаштык 

 

Токойдон чыгабыз да темир жолго, 

Поездге отурабыз вагону көп. 

Калышат карагайлар терең ойдо, 

Телмирген жашыл жоолук, кызыл көйнөк. 

 

Зуулдап, чимирилип дөңгөлөгү, 

Алыска поезд бизди алып кетет. 

Капыстан өтүп кетип өмүр көбү, 

Күндөрдү эсептесек, жетпейт эсеп. 

 

Сагынтат жашыл токой бизди дайым. 

Эңсейбиз булбул үнүн тыңшаганды. 

Сүйгөнүм, өзгөрүлүп жоолуктарың, 

Көйнөгүң нечен ирет алмашылды. 

 

Ал эми карагайлар биздей болуп, 

Поездге түшүшпөдү вагону көп. 

Башында баягы эле жашыл жоолук, 

Үстүндө баягы эле кызыл көйнөк. 

 

(Турсунаалы Бостонкулов) 


