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Бул макалада жалпы билим берүү мектептеринде 
биология сабагын окутууда класстан тышкаркы иштерди 
уюштуруу менен окуучуларга экологиялык билим берүү 
жана экологиялык көндүмдөрдү калыптандыруу боюнча  
методикалык көрсөтмөлөр берилген. Ошондой эле экскур-
сиялык иштердин планы, алып баруунун жолдору сунуш-
талган. Окуу-тарбиялоо процесси менен класстан сырт-
каркы иштерди дал келтирүүдө окуучулардын экологиялык 
билим алуу деңгээлинин эң жогорку деңгээлге жеткирүү 
максатынын натыйжалары баяндалган. Практикалык 
ишмердүүлүктө алынган билимди колдонуу көндүмүнүн 
өнүгүүсү менен жаратылыш коргоо иштеринин уланты-
луусу жана жыйынтыктарды алдын алуу баяндалган.  

Негизги сөздөр: педагогика, экология, экологиялык 
билим берүү, экологиялык тарбия, класстан тышкаркы 
иштер, жаратылышты  коргоо. 

В данной статье даны методические указания по 
формированию экологических навыков и экологического 
образования у обучающихся при организации внеклассных 
работ по предмету биология в общеобразовательной сред-
ней школе. Также дан план экскурсионных работ с различ-
ными природоохранными мероприятиями.  

Внеклассная работа по биологии с экологическим 
содержанием повышает уровень экологических знаний и 
степень обученности учащихся. Использование методик 
проведения внеклассной работы с эколого-практической 
направленностью способствует повышению самостоя-
тельности и творческой активности учащихся в получе-
нии экологических знаний, умений и навыков. 

Ключевые слова: педагогика, экология, экологическое 
образование, экологическое воспитание, внеклассная рабо-
та, охрана природы. 

In this article, the methodical instructions on formation 
of ecological skills and ecological education are given to the 
students in the organization of extracurricular work on the 
subject of biology in the general secondary school. Also a plan 
of excursion works with various nature protection measures is 
given.Extra-curricular work on biology with ecological content 
raises the level of ecological knowledge and the degree of 
student training. The use of methods for conducting extra-
curricular work with an environmental and practical focus 
helps to increase the independence and creative activity of stu-
dents in obtaining environmental knowledge and skills. 

Key words: pedagogy, ecology, ecological education, 
ecological education, extracurricular work, nature protection 

Өсүп келе жаткан муунга экологиялык билим 
берүү заманбап окутуунун негизги маселелеринин 
бири. Экологиялык билим берүү жаңыча ой жүгүр-
түү идеясын ишке ашыруу жана ага төп келүүчү иш 
аракеттерди реалдаштырууга чакырат. Ал адамдын 
жашоосунун маданий жана табият чөйрөсүнө мамиле 
кылуусун өзгөртүүгө максатталган. Экологиялык би-
лим берүү биринчи кезекте келечектеги муундун 
жана азыркы жашоонун экологиялык шарттарын 
белгилөөчү реалдуу проблемаларга карата инсандын 
идеалдарды гумандаштырууга, активдүү жашоо по-
зициясын өнүктүрүүгө багытталган. 

Экологиянын социалдык-педагогикалык илим 
катары өнүгүүсүнө байланыштуу экологиялык масе-
лелерди ачуучу иштер көбөйүүдө. 

Педагогикалык практика азыркы окутуудагы 
экологиялык билим берүү абдан төмөн экендиги жө-
нүндөгү көпчүлүк окумуштуулардын ойлорун тас-
тыктап келүүдө. Буга себеп катары бир жагынан 
педагогикалык окуу жайларда педагогикалык уни-
верситеттерде өзгөчө биологиялык эмес факультет-
терде окутуучулардын экологиялык билим берүүгө 
даярдыгынын жетишсиздиги, экинчи жагынан муга-
лимдердин квалификациясын жогорулатуу система-
сына жетишерлик көңүл бурулбагандыгын айтууга 
болот. Өзгөчө түрдүү формадагы класстан сырткар-
кы иштерди уюштуруучу мугалимдердин даярдыгы-
на тиешелүү. 

Педагогикалык теория жана практикада биз 
изилдеп жаткан маселенин абалынын анализи азыр-
кы абалда ал: окуучулардын класстан сырткаркы иш-
терин экологиялык билим берүүнүн приоритеттик 
жолу катары киргизүү жана өнүктүрүү боюнча муга-
лимдердин профессионалдык ишмердүүлүгүнө бол-
гон педагогикалык талаптар менен квалификациясын 
жогорулатуу системасында мугалимдерди экология-
лык жактан татыктуу даярдоо ортосунда карама-кар-
шылык бар экендигин көрсөттү. 



 
 

121 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 2, 2018 

5-класста биология сабагында  изилдөө бөлүгү-
нүн бир темасы: “Өзүнүн регионундагы жараты-
лышты коргоо” Окуучулар шаардагы жана регион-
дордогу экологиялык проблемалар менен таанышат. 
Окуучулар экология жөнүндө макалаларды  өз ал-
дынча тандашат. Темаларга ылайык бул макалалар 
жумушчу дептерге чапталып турат: “Планета ооруп 
калды”, “Биздин аймак”. Биология сабагында балдар 
өздөрүнүн ойлорун классташтары менен бөлүшүп, 
бул темалар активдүү талкууга алынат. 

Экскурсия учурунда жаратылышка байланыш-
туу темалар: “Адамдардын таасири астында табия-
тын өзгөрүүсү” жана “ Жаратылышты коргоо”. Кен-
же класстын окуучулары шаарда жана кичирайон-
дордо жаратылыштык өзгөрүүлөгө байкоо: автомо-
бил транспортторунан чыкан түтүндөр менен абаны 
булганышы, жаныбарлар дүйнөсү менен өсүмдүктөр-
дүн өзгөрүүлөрүнө таасири. 

Бирок мындай өткөрүлгөн иш-чаралар жетиш-
түү эмес. Көпчүлүк учурда жергиликтүү калктан көз 
каранды. Ар бир адам жаратылыштын абалына жана 
түзүлүшүнө болгон жоопкенчилигин билүүгө тийиш. 
Чоңдор да, балдар да бирдей экологиялык билим 
алуулары керек. Ар бирибиз дарыянын жээктеринде 
машина жуу, желим пакеттерди, бөтөлкө, консерва-
ланган банкаларды, таштандыларды парктарга таш-
тоо – бул адамдар тарабынан жаратылышка болгон 
кылымыш экенин өздөштүрүү керек. Жаратылышты 
коргоо бул – ушул багытта  иш-чараларды жүргүз-
гөн  атайын органдардын гана эмес, ар бир адам ат-
каруучу жумуш. Балдарга экологиялык билим берүү 
жана тарбиялоо кичине кезинде эле башталуусу ке-
рек. 

Биз Талас шаарындагы А.Чолпонкулов атында-
гы №1 орто мектепте,биология сабагында 5-6 класс-
тарды экологиялык окуутуну уюштурдук. Анда 
окуучуларга экологиялык билим берүү жана аларды 
тарбиялоо сабак учурунда же сабактан тышкары иш-
чараларда ишке ашырылат. Окуучулар үчүн сабактан 
тышкары жумуштар кыйла кызыктуу, ал эми клас-
стагы көп маалыматтарды камтыйт. Бул үчүн сабак-
тар ар түрдүү, кызыктуу болуп, окуучуларды көңү-
лүн бурдуру керек. Педогогикалык практикада сабак 
өтүүнүн ар кандай формалары, ыкмалары колдону-
лат. Сабак учурунда окуучулар жөн гана угуу менен 
чектелбестен, сабактын жүрүшүндө активдүү каты-
шуулары керек. 

Өзүбүздүн практикабызда экскурсияларды жүр-
гүзөбүз, негизинен сабактан тышкары. 

Мисалы, “Айланабызда жаратылыш” деген экс-
курсияны экологиялык тропадагы бизге жакын. Экс-
курсиядан мисал келтиребиз: 

ЭКСКУРСИЯНЫН ТЕМАСЫ: “Айланабызда 
жаратылыш”. 

ЭКСКУРСИЯНЫН МАКСАТЫ: жакынкы айла-
на-чөйрөнүн жаратылышын үйрөнүү; дарактарды, 
бадалдарды, чөп өсүмдүктөрүн мүнөздүк белгилери 
боюнча билүү, экологиялык жүрүм-турумдун эреже-
лерин билүү. 

ЭКСКУРСИЯНЫН ПЛАНЫ: 
Экскурсия убагында негизиги токтоочу жайлар: 
3.5.1.1. “Дарбазанын коргоочулары” (тал, клён, 

ясень). 
3.5.1.2. “Чөп өсүмдүктөрү”. 
3.5.1.3. “Жаратылыштын эстелиги” (үч карагай, 

стволдору (жыгачы) менен өскөн; балдар аларага 
“Үч сиңди”, “Бөлүнбөстөр”, “Үч баштуу Горыныч 
жыланы”). 

3.5.1.4. “Көп жашоочу” (дарак). 
3.5.1.5. “Аралаш токой” (карагай, ак кайың, жө-

нөкөй четин ж.б.). 
Балдар ар кандай жаратылыш объекттеринде 

токтоп турушат, атлас-аныктоочу жардамы менен 
өздөрү өсүмдүктөрдүн жана курт-кумурскалардын 
аттарын билишет. Оюн формасында дарактардын ат-
тарын эстеп калуу максатында ойношот, бадалдарды, 
чөп өсүмдүктөрүн, жалбырактары, сабактары аркы-
луу аларды айырмалай билүүгө үйрөнүшөт. Экскур-
сиянын максаты өсүмдүктөрдү жана жолуккан жаны-
барларды эстеп калуу гана эмес, токойдун шаарга, 
адамдарга жакын болгонун жана алардын токойго 
таасирин баяндоо болуп эсептелет. Негативдүү жый-
ынтыктарга балдар көп көңүл бурушат, бул жерде 
көп кишинин болгонунан кабар берген нерселер: 
сынган бак-дарактар, жолдордун, талаалардын тап-
талганы, таштанды, от жагып аны өчүрүп кеткен 
жерлер. Экскурсиядан кийин балдар өздөрүнүн се-
зимдерин сочинения түрүндө көргөндөрүн сүрөт ар-
кылуу тартып айтып беришет. 

  Иш-чаранын негизги түрү окуучуларда (5-6 
класстар) оюндук болгондуктан, экологиялык түшү-
нүктөрдү жакшы кабыл алуу үчүн экскурсия убагын-
да дидактикалык оюндар ойнотулат. 

Дидактикалык оюн “Бак-дарактар жана бадал-
дар”. 

Оюндун башында чоңдугу боюнча дарактарды 
жана бадалдарды кантип айырмаланат, ошол жөнүн-
дө эскертүүлөр болот (дарак бийик, ал эми бадал жа-
пыз). Оюндун шарты билдирилет: дарак деп айткан-
да колду өйдөгө көтөрүү керек, бадал дегенде ылдый 
түшүрүү керек. Окугандар эки тайпага бөлүнөт, би-
ринчи дарак (колду өйдөгө көтөрөт) жана андан 
кийин бадал (колду ылдый түшүрөт) деп айтып ту-
руучу алып баруучуну тандашат. 

Бардык окуучулар бул кыймылдарды ойлонуп 
туруп кайталайт. Антпесе алып баруучу дарак деп 
айтканы менен колун ылдый түшүрүп турушу мүм-
күн жана ошондой эле бадал деп айтып, бирок колун 
көтөрүп коюшу да мүмкүн. Ошондуктан окуучулар 
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көңүл коюу менен угуу менен жаңылбашы керек. 
Жаңылгандар оюндан чыгарылат. Катышуучулардын 
көпчүлүгү калган команда гана жеңишке жетишет. 

“Ким мурда өтөт”  дидактикалык оюну. 
Оюнга 5-6 окуучу катышып, калганы көзөмөл-

дөп турат. Оюндун катышуучулары башталгыч сы-
зыкты бойлой турушат. Алып баруучу катышуучу-
ларга болушунча арбын бак дарак жана бадалдарды 
эстөөнү сунуштайт. 

Оюндун мазмуну: катышуучулардын ар бири 
(кезек менен) башталгыч сызыктан башталган ар бир 
кадамы сайын дарак же бадалдардын атын үнүн 
бийик чыгарып атоосу зарыл. Токтоого болбойт. 
Эгерде оюндун катышуучусу  кадам жасаган соң бак 
же бадалды атабаса, анда токтоп жана отуруп калы-
шы керек. Оюнга башка окуучу катыша баштайт. 
Ким алысыраак кадамдаса, жеңишке ошол жетет. 
Оюн экскурсия учурунда көргөн дарак жана бадалда-
рын аттарын эстеп калуу аркылуу окуучунун эс туту-
тумун бекемдейт. 

Балдардын жаратылыштагы объектерди жана 
кубулуштарды түздөн-түз байкоосу, башталгыч клас-
стардагы экологиялык түшүнүктү калыптандыруу-
нун эң маанилүү шарттарынын бири болуп эсепте-
лет. Байкоолор “Жаратылыш биздин энебиз” деген 
ураандын алдында өткөрүлөт. Бул экскурсиялардын 
жардамы менен ишке ашат. Программалык экскур-
сиялар экологиялык суроолор менен толукталат. 
Экскурсиянын жүрүшүндө бир катар экологиялык 
милдеттер чечилет: жаратылышта экологиялык бай-
коолорду жүргүзүүнү, өз областын терең билүүгө, 
жаратылышты коргоодогу жүрүш-туруштун жекече 
жол-жоболорун иштеп чыгууга, теориялык билим-
дерди иш жүзүндө колдонууга үйрөтүү. 

Класстан тышкаркы иш – бул окутуучунун же-
текчилиги менен окуучулардын жаратылышка бол-
гон кызыгуусун арттыруу жана чыгармачылык менен 
иштөөсүнө шарт түзүү максатында сабактан кийинки 
учурларда уюштурулган ыктыярдуу ар түрдүү фор-
малары. Жарталышты сабактан кийинки учурда 
изилдөө, жаратылыштагы эң жөнөкөй мыйзам че-
немдүүлүктөрдү таап чыгуу менен өз ичине жараты-
лышты коргоого байланышкан бир нече иш чаралар-
ды камтыйт: канаттууларды кышында тамактанды-
руу, чыйырчыктарга уяларды жасоо жана дарактарга 
илүү, мектептин айланасын тазалоо жана көрктөндү-
рүү, өсүмдүктөрдүн   душмандары менен күрөшүү, 
дары чөптөрдү чогултуу жана башкалар. Жараты-
лышты таануу боюнча класстан тышкаркы иштер 
уюштуруу формасы жана өткөрүүнүн усулдары бо-
юнча абдан ар түрдүү. Класстан тышкары иштөөнүн 
жекелик, топтук жана массалык түрлөрүн бөлүп 
жүрүшөт. 

Экологиялык билим берүүнү ишке ашыруунун 
идеялары ошондой эле класстан тышкаркы иштер да 
ишке ашырылат. Биология боюнча программалык 
экскурсиялар экологиялык суроолор менен толукта-

лат. Экскурсиянын жрүшүндө бир катар экология-
лык тапшырмалар чечилет: жаратылышта экология-
лык байкоо жүргүзө билүүгө, өз аймагын терең таа-
нууга, жаратылышты коргоодогу жүрүм-турумдун 
жекече жол-жоболорун иштеп чыгууга, теориялык 
алган билимдерди иш жүзүндө пайдалана билүүгө 
үйрөтүү. Тигил же бул жерде жүргүзүлгөн практика-
лык иштердин программалык системасы окуучулар-
да экологиялык билимдердин системасын калыптан-
дырууга мүмкүнчүлүк берип жана ошондой эле 
аларды иш жүзүндө пайдалануунун жолдорун жана 
мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп бере алат. Мында бул 
иштин окуучулардын баарын камтып кетүүсүн бел-
гилеп кеткенибиз оң. 

Балдар сабактан кийинки жана класстан тыш-
каркы иштеринде өздөрүнүн  билимдерин тереңде-
тип жана аны чыгармачылык менен кошмча колдоно 
алышат. Окуучулардын экологиялык билимдерин 
өнүктүрүүгө багытталган сабактан кийинки иштер-
дин системасына мектеп олимпиадалары, предмет-
тик жумалыктар, майрамдар, ийримдер жана эколо-
гиялык факультативдер кирет. Предметтик жумалык-
тын программасына адатта төмөндөгү иш чараларды 
уюштурабыз: гезиттердин экологиялык тематика 
боюнча конкурстары, жашаган аймагыңды экология-
лык жактан таануу боюнча КВН, мектеп олимпиада-
лары. Мектеп олимпиадасынын суроолору төмөнкү 
талаптарды эсепке алуу менен түзүлөт, тапшырма-
лардын балдардын жашына жана билиминин деңгээ-
лине төп келиши, суроолордун иш жүзүндөгү маани-
лүүлүгү, жашаган аймактагы материалдарга таянуу, 
көйгөйлүү тапшырмаларды пайдалануу. Биология 
боюнча класстан тышкаркы массалык иш чаралар-
дын бардык түрлөрүнүн ичинен натуралистик компа-
ниялар өзгөчө орунду ээлейт;«Токой жумалыгы», 
«Бак жумалыгы», «Кайың майрамы», «Гүлдөрдүн 
майрамы», «Түшүм майрамы», «Куштар күнү» жана 
башкалар. Бул иш чараларды өткөрүү мектеп окуу-
чуларынын түрдүү иштерин ичине камтыган узакка 
созулган даярдыктар менен байланышкан: жараты-
лыштагы байкоо, эң жөнөкөй тажрыйбаларды жүргү-
зүү, жаратылыштагы материалдарды көргөзмөлөр 
үчүн чогултуу, мектептин аймагындагы жашылдан-
дыруу жумуштарына катышуу. Бардык жүргүзүлгөн 
даярдык иштери мектеп окуучулары тарабынан жа-
салган иштерин жыйынтыктаган майрам өткөрүү 
менен аякташы керек. Ийрим жана факультативдер-
дин ишмердиги тигил же бул маселени тереңдетип 
окуп үйрөнүүгө жана экологиялык билимдерди иш 
жүзүндө пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми 
предмет боюнча класстан тышкаркы иш мектептеги 
билим берүүнү экологизациялоо идеясын ишке ашы-
руунун кеңири мүмкүнчүлүктөрүн ачат. 

Ошентип,  Талас шаарындагы А.Чолпонкулов 
атындагы №1 орто мектебинде жүргүзүлгөн тажрый-
банын негизинде төмөндөгүдөй жыйынтык чыгара-
быз: Экологиялык мазмунга ээ болгон методикалар-
ды колдонуу менен биология боюнча класстан сырт-
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каркы иштерди жүргүзүү менен окуучуларга эколо-
гиялык билим берүү мүмкүн жана түрдүү формадагы 
класстан сырткаркы иштерди уюштуруу жана өткө-
рүүнү камтыган “Экологиялык билим берүү жана 
тарбиялоо” аттуу бөлүмдү мектептердин иштөө пла-
нына кошуу менен окуучуларга экологиялык билим 
берүүнү жакшыртууга болот. Экологиялык мазмун-
дагы биология боюнча класстан сырткаркы иштер 
окуучунун билим алуу даражасын жана экологиялык 
билимдүүлүк деңгээлин жогорулатат. 
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