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Бул илимий методикалык макалада кыргыз элинин 
кыймылдуу оюндарынын жалпы билим берүү мектепте-
риндеги дене тарбия сабагындагы педагогикалык өзгөчө-
лүктөрү көрсөтүлгөн. Мектеп окуучуларынын дене тар-
биясынын билими, тарбиялоо жана ден соолукту чыңдоо 
милдеттерин замандын талаптарына ыйлайыктуу чечүү-
дө Республикалык Ден Соолук Дене Тарбия комплексинин 
талаптарын аткарууга даярдоодо элдик оюндардын жана 
көнүгүүлөрүн машыгууларда (сабактарда) колдонуу кара-
лып, окуу программаларын иштеп чыгууга, ошондой эле 
практика жүзүндө колдонууга мүмкүндүк берет. Мындай 
илимий иш-аракеттердин жүрүшүндө педагогикалык, пси-
хологиялык, социалдык жана демографиялык өзгөчөлүктөр 
эсепке алынган. Ошондуктан, мектептеги дене тарбия са-
бактарында Кыргыз элдик кыймылдуу оюндарды жана 
көнүгүүлөрдү жетишерлүү пайдаланууну көздөгөн максат-
туу дене тарбиянын негизинде Республикалык Ден Соолук 
Дене Тарбия комплексинин талаптарын (нормаларын) ий-
гиликтүү аткаруу үчүн региондордогу мектпердеги 4-6 
класстардын окуучуларынын дене тарбиялык жагынан 
даярдыктарынын деңгээлин жогорулатуу манилүү болот. 

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, ден соолук, 
дене тарбия, элдик оюндар, тарбиялоо, ден соолукту чың-
доо, демографиялык өзгөчөлүктөр, иш пландар, жаш муун-
дар, коюлган талаптар, педагогикалык шарттар, дене 
тарбиянын теориясы жана методикасы.   

В данной статье рассматриваются особенности ис-
пользования кыргызских народных подвижных игр на уро-
ках физической культуры с учащимися 4-6 классов общеоб-
разовательной школы. С учетом предъявляемых требова-
ний республиканского физкультурного комплекса и в успеш-
ном решении образовательных, воспитательных и оздоро-
вительных задач, в разработке соответствующих рабочих 
программ и планов работ по эффективному использованию 
кыргызских народных подвижных игр и физических упраж-
нений, а также с учетом демографических условий респуб-
лики, материально-технической обеспеченности школ 
была осуществлена экспериментальная работа, направле-
ние на повышение эффективности школьной физической 
культуры. В ходе осуществления экспериментальной рабо-
ты были учтены педагогические, психологические, социаль-
ные и демографические особенности соответствующих 
регионов. В вязи с этим, в процессе использования кыргыз-
ских народных подвижных игр и физических упражнений 
прилагались усилия к их подготовке и сдаче норм и требо-
ваний республиканского физкультурного комплекса Ден 
Соолук, тем самым повысить эффективность всей школь-
ной системы физической культуры, особенно с учащимися 
4-6 классов. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, здоровье, 
физическое воспитание, народные подвижные игры, физи-
ческие упражнения, общеобразовательная школа, учащие-
ся, воспитание, оздоровление, подрастающее поколение, 
предъявляемые требования, педагогические условия, тео-
рия и практика физического воспитания. 

This article discusses the features of the use of Kyrgyz folk 
outdoor games in physical education lessons with disciple’s 4-6 
classes of secondary school. Subject to the requirements of the 
Republican sports complex and in successfully addressing the 
educational, educational and health objectives in developing 
appropriate work programmes and work plans for the efficient 
use of the Kyrgyz national outdoor games and physical exer-
cises, and also taking into account the demographic conditions 
of the Republic, material and technical provision of schools was 
carried out experimental work aimed at improving the 
effectiveness of school physical culture. The experimental work 
took into account the pedagogical, psychological, social and de-
mographic characteristics of the regions concerned. In connec-
tion with this, in the process of using the Kyrgyz national out-
door games and physical exercises, efforts were made to prepare 
and deliver the norms and requirements of the Republican sports 
complex Den Sooluk, thereby improving the efficiency of the 
entire school system of physical culture, especially with students 
in grades 4-6. 

Key words: Kyrgyz Republic, health, physical education, 
folk outdoor games, physical exercises, general education 
school, students, education, health improvement, the younger 
generation, the requirements, pedagogical conditions, theory 
and practice of physical education.  

Өсүп келе жаткан муунду дене тарбиялык жак-
тан тарбиялоо ар дайым мамлекеттин жана КР Өкмө-
түнүн негизги милдеттеринин бири болуп келген. 
Жалпы билим берүүчү мектептердин окуучуларынын 
дене тарбиясы жөнүндө дайыма кам көрүү, окутуу-
тарбиялоо процессинин натыйжалуулугун жогорула-
тууга, материалдык-техникалык базасын чыңдоого, 
педагогикалык кадрлардын квалификациялык өсүү 
системасын өркүндөтүүгө багытталган бир катар 
ырааттуу чечимдерде жана токтомдордо даана чагыл-
дырылат. Булардын бардыгы КР көп кырдуу маданий 
деңгээлин калыптандырууга жана өркүндөтүүгө ба-
гытталып, анын дене тарбиясы сыяктуу бөлүгүн дагы 
өзүндө камтыган улуттук саясаттын жаңылануусу ме-
нен органикалык биримдикте жүзөгө ашырылат.  

Талкууланып жаткан ойдун башатында калың 
катмарга таркалууну жана Олимпиада оюндарынын 
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программасына киргендиги менен гана эмес,  респуб-
ликалык “Ден Соолук” дене тарбия комплексинде та-
тыктуу ордун таап, Кыргызстандын элдеринин дене 
тарбиялык бай дөөлөттөрүн ачып берген бир катар 
дене тарбия көнүгүүлөрүнүн кеңири таралышы ката-
рындагы маанилүү жагдайды дагы белгилей кетүү 
зарыл.  

Педагогика илими жана дене тарбия практикасы 
эчактан бери эле кыргыз элдик оюндарынын жана 
дене тарбия көнүгүүлөрүнүн бай мурастарын окутуу-
тарбиялоонун процессинде кеңири пайдалануу жолу-
на түшкөн. Бирок ушул күнгө чейин ал өзүнүн толук 
кандуу илимий негизделишине ээ боло элек. Баары-
нан да республикалык “Ден Соолук” дене тарбия 
комплексинин талаптарын аткарууга даярдоого кө-
мөктөшүү максатында   кыймылдуу оюндарын жана 
дене тарбия көнүгүүлөрүн колдонууга арналган сис-
темага салынбаган, фрагменталдык  тигил же бул или-
мий изилдөөлөр начар өнүгүп жатат.  

КР   жаш муундун дене тарбиясынын милдетте-
рин ийгиликтүү чечүүдө жана аны “Ден Соолук” ком-
плексинин талаптарын аткарууга даярдоодо кыймыл-
дуу оюндарын жана дене тарбия көнүгүүлөрүн мил-
деттүү, кошумча, ошондой эле демилгелөө сабактары 
катарында колдонууну караштырып, өсүп келе жат-
кан муунду калыптандыруу системасынын ар түрдүү 
звенолору үчүн дене тарбиясы боюнча окуу програм-
масын иштеп чыгуу жана практикага киргизүүгө мүм-
күндүк берет. Албетте, мындай иштин жүрүшүндө эт-
нопедагогикалык, географиялык, климаттык жана де-
мографиялык өзгөчөлүктөр эске алынышы керек. 
Ушуну менен катар, дене тарбия ишинин материал-
дык-техникалык жабдылышы, анын методикалык 
камсыздалышы, башкаруунун азыркы учурдагы сис-
темасы жана көптөгөн башка жактар азырынча опти-
малдуу эмес болуп жаткандыгын көңүлдөн чыгарбоо 
керек.  

Көрсөтүлгөн шарттар абдан маанилүү. Аны ме-
нен катар, кыргыз элдик оюндарын жана дене тарбия 
көнүгүүлөрүн кеңири жана негиздүү колдонуу  аркы-
луу, өзгөчө айыл мектептеринин окуучуларын “Ден 
Соолук” комплексинин нормаларын тапшырууга 
даярдоого тажрыйбалык жактан негизделген изил-
дөөбүздү өз убагында колго алынган жана архиак-
туалдуу деп эсептейбиз.  

Тарбия берүүнүн аталган ыкмаларын жакшылап 
түшүнүү үчүн негизгилерин белгилеп алалы: эгерде 
оюн деп бирдиктүү мааниси жана сюжети биригип, 
кыймыл–аракеттердин башкалардан бөтөнчөлөнгөн 
комплекси эсептелинсе, ар бир оюнду толук кандуу 
колдонууда ар түрдүү логикалык өз ара байланышкан 
айкын кыймыл-аракеттерди өзүндө камтыйт. Алар-
дын мындай өз ара аракеттенишүүсү өзгөчө методи-
калык мааниге ээ: натыйжалуу ойноо үчүн, оюндун 
кыймыл-аракеттик мазмунун, анын бардык элемент-
теринде, бөлүктөрүндө жана алардын айкалышта-
рында жакшы өздөштүрүү керек.   

Эмгек Кыргыз Дене тарбия жана Спорт акаде-
миясы “Педагогикалык кадрларды даярдоо система-
сын жакшыртуу” темасындагы илимий-изилдөө иши-
нин перспективалдуу планына ылайык аткарылган.  

Изилдөөнүн максаты – дене тарбия сабакта-
рында Кыргыз элдик кыймылдуу оюндарын жана 
көнүгүүлөрүн кеңири пайдаланууну көздөгөн максат-
туу дене тарбиянын негизинде “Ден Соолук” комп-
лексинин нормаларын ийгиликтүү тапшыруу үчүн 
айыл мектептериндеги 4-6 класстардын окуучулары-
нын дене тарбиясы жагынан даярдыктарынын деңгээ-
лин жогорулатуу. 

Максат жана жумушчу гипотеза бир катар тие-
шелүү милдеттерди чечүүнү караштырат. 

1. Кыргыз элдик кыймылдуу оюндарын жана   
көнүгүүлөрүн билим берүү мектептеринин 4-6 класс-
тарынын окуучуларынын дене тарбия программасына 
киргизүү жана ушунун негизинде окуучуларды «Ден 
Соолук» комплексин тапшырууга даярдоо максатын-
да аларды тандап алуу жана системалаштыруу. 

2. Кыргыз элдик кыймылдуу оюндарын жана   
көнүгүүлөрүн колдонуу менен орто класстарында де-
не тарбия   сабактардын методикасынын жалпы негиз-
дерин жана ордун аныктоо. 

3. Жогоруда көрсөтүлгөн класстардын окуучу-
ларынын дене тарбиялык жактан ар тараптуу даяр-
доодо кыргыз элдик кыймылдуу оюндарын жана    кө-
нүгүүлөрүн пайдалануунун натыйжалуулугун ачып 
берүү. 

Ушунун негизинде көрсөтүлгөн шарттарда алар-
ды колдонуунун мүнөздүү эрежелери аныкталган. 

Атайын уюштурулган педагогикалык тажырый-
басынын материалында жеңил атлетика, гимнастика, 
спорттук оюндар, сууда сүзүү, кыймылдуу оюндар, 
шангы тебүүгө даярдануу сыяктуу дене тарбия боюн-
ча мектептин окуу программасынын бөлүмдөрүн өз-
дөштүрүүгө карата дене тарбиянын аталган каражат-
тарынын реалдуу таасири белгиленген. Ушулардын 
бардыгы толук кандуу материалга ээ болуу жана “Ден 
Соолук” комплексинин талаптарын тапшырууга 
окуучулардын ийгиликтүү даярдануусу үчүн объек-
тивдүү өбөлгөлөрдү түзөт. 

Кыргыз элдик кыймылдуу оюндарын жана көнү-
гүүлөрүн орто класстардын окуучуларын жалпы ка-
был алынган дене тарбиясына даярдоо ыкмалары 
менен айкалыштыра кеңири колдонуу ушул машы-
гуучулар контингентинин окутуу жана тарбиялоо 
процессин бир кыйла күчөтүүгө жана бир түргө кел-
тирүүгө мүмкүндүк берет. Мындай аспектте жалпы 
билим берүү мектептеринин окуучулары менен дене 
тарбия ишин эффективдуулугун жакшыртуу КР азы-
рынча толугу менен чечиле элек. 

Өсүп келе жаткан муунду ар тараптуу даярдоо-
догу жана “Ден Соолук” физкультура комплексин 
тапшырууга даярдоодогу илимий-педагогикалык көй-
гөйдү чечүүдө турат. Кыймылдуу оюндарды жана   
көнүгүүлөрүн колдонуу жалпы билим берүү мекте-
бинде окутуу-тарбиялоо процессин активдештирүүгө 
жана өркүндөтүүгө мүмкүндүк берүүчү билим берүү-
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чү, ден-соолукту чыңдоочу жана тарбиялоочу сабак-
тардын  натыйжалуу каражаттары катары көрсөтүл-
гөн жана негизделген. 

Изилдөөнүн жыйынтыгында мектеп дене тар-
биясынын теориясында жана методикасында ори-
гиналдуу педагогикалык багыт түзүлгөн. 

Иш жүзүндө алгачкы жолу   билим берүү мектеп-
теринин окуучуларынын дене тарбиясында жалпы 
таанылгандар менен элдик каражаттардын ортосун-
дагы байланыш, өзгөчө элдик каражаттарды натый-
жалуу пайдалануунун негизинде көрсөтүлгөн,  

Бул эмгек дене тарбия адиси катарында автордун 
көп жылдык илимий жана педагогикалык ишмердиги-
нин негизинде теориялык, методикалык жана тажрый-
балык изилдөөлөрдүн корутундусу болуп саналат. 

Изилденген материалдар жана аларды орто 
класстардын окуучуларынын дене тарбия практика-
сында пайдалануу, ушул педагогикалык процесстин 
мазмунун олуттуу деңгээлде байытууга мүмкүндүк 
берип, сабактардын жалпы жана мотордук жышты-
гын дене тарбия көнүгүүлөрү менен жогорулатат 
жана Кыргызстандын жалпы билим берүү мектепте-
ринде   колдонууга сунушталышы мүмкүн. 

Биз жүргүзгөн изилдөө Мамлекеттик билим бе-
рүү стандартынын мазмунуна жана тарыхый жактан 
калыптанган билим берүүнүн жана тарбия берүүнүн 
ченемдик иш кагаздардын талаптарына толугу менен 
ылайык келет. 

- көрсөтүлгөн илимий божомолдун, максатты, 
милдеттерди жана ушу педагогикалык көйгөйдүн не-
гизги жоболорун аныктоонун илимий жактан негиз-
делгендигинде; 

- дене тарбия ишинин практикасына кыргыз 
элдик кыймылдуу оюндарын жана көнүгүүлөрүн да-
лилдүү жайылтуунун негизинде жалпы мектептердин 
орто класстарынын окуучуларынын дене тарбиясы-
нын окуу процессин методикалык жактан камсыздал-
гандыгында жана теориялык жактан негизделгенди-
гинде, бул башка билим берүү окуу жайларында дагы 
колдонулушу мүмкүн; 

- каралып жаткан маселеге тикелей же кыйыр 
тиешеси бар жалпы педагогикалык жана атайын ада-
бияттардын изилденгендигинде жана талданганды-
гында; 

- анкета жүргүзүүдө жана педагогикалык бай-
коолорду өткөрүүдө; 

- дене тарбия сабактарында жана окуучулар-
дын “Ден Соолук” комплексинин талапталарын атка-
рууга даярдануусунда элдик кыймылдуу оюндарын 
жана   көнүгүүлөрүн колдонууга негизделген илимий 
педагогикалык тажырыйба жүргүзүлүүсүнөн; 

- окуучуларды дене тарбиялык жактан даярдоо-
нун алдыга коюлган милдеттерин эске алуу менен 
кыргыз элдик оюндарынын жана көнүгүүлөрүнүн 
классификациясын иштеп чыгууда. 

- объективдүү педагогикалык усулдарды топ-
тоону жана маалыматтарды иштеп чыгууну кеңири 
колдонуу; 

- Республикалык “Ден Соолук” физкультура 
комплексинин талаптарын аткарууга окуучуларды  

даярдоо учурунда дене тарбиянын элдик ыкмаларын 
колдонуу көйгөйү жана  алардын натыйжалуулугу бо-
юнча илимий-педагогикалык адабияттардын теория-
лык жактан терең талдангандыгы; 

- 2010-2017-жылдар аралыгында изилдөөлөр-
дүн жүргүзүлгөндүгү; 

- көптөгөн сыналуучулардын тартылышы ме-
нен педагогикалык экспериментти өткөрүү аркылуу 
алынган фактылык материалдар; 

- “Ден Соолук” республикалык физкультура 
комплексинин жана дене тарбия боюнча окуу про-
граммасынын талаптарын аткарууда кыргыз элдик 
кыймылдуу оюндарынын жана көнүгүүлөрүнүн на-
тыйжалуулугун айкындоого, алынган көрсөткүчтөр-
дүн ишенимдүүлүгүн аныктаганга мүмкүндүк берүү-
чү статистикалык талдоо усулун колдонуу;  

- макаланын авторунун чоң педагогикалык ста-
жы менен ырасталат. 

Изилдөөлөр  жаш муундун мүмкүнчүлүктөрүн 
эске алуу менен ар тараптуу өнүгүү менен өркүндөө-
нү камсыз кылган билим берүүнүн, тарбиялоонун ка-
ражаттары менен усулдарын реформалоонун артык-
чылыктуу багыттарын эске алуу менен жүргүзүлдү. 
Ушуну менен бирге окуучуларды ар тараптуу даярдоо 
жаатындагы келип чыккан объективдүү жана субъек-
тивдүү кыйынчылыктар эске алынган. 

Кыргыз Республикасы өсүп келе жаткан муунду 
дене тарбиялык жактан тарбиялоо бардык жагынан 
жетилген жарандарга болгон мамлекеттин жана элдин 
керектөөлөрүн,  дене тарбия менен системалуу түрдө 
алектенүүгө карата ар бир адамдын керектөөсүн ка-
нааттандырууну камсыз кылуу аркылуу тынымсыз 
өркүндөтүлүп жатат.   

Балдарды дене тарбиялык жактан тарбиялоонун 
максаттары жана милдеттери “Билим берүү жөнүн-
дө”, “Дене тарбия жана спорт жөнүндө” “Кыргыз 
улуттук спортунун түрлөрү жана  оюндар жөнүндө”  
КР мыйзамдары, Республикада 2007-2017-жылдарга 
карата дене тарбия жана спортту өнүктүрүү концеп-
циялары,  Окуучулардын дене тарбия сабагы боюнча 
типтүү программасы, Жалпы билим берүү мектепте-
ринин окуучуларын дене тарбиялык жактан тарбия-
лоо жөнүндө жобосу, демократиялык коомдо адам-
дын ар тараптуу жана шайкештикте өнүгүүсү, өсүп 
келе жаткан муунду тарбиялоо менен аныкталат. 
Ушулардын бардыгы   жаштарды жогорку өндүрүм-
дүү эмгекке, республиканын коомдук жашоосуна жи-
гердүү катышууга жана Мекенди коргоого даярдоо-
догу дене тарбиянын принципиалдуу ордун аныктап 
берет.  

Окуучуларды дене тарбиялык жактан тарбия-
лоону жаңылоодогу өзгөчө роль республикалык “Ден 
Соолук” физкультура комплексине таандык. Көптө-
гөн   адистер республикалык “Ден Соолук” физкуль-
тура комплексин турмушка киргизүүгө байланышкан 
теориялык, уюштуруу жана методикалык маселелер-
ди чечкенге өз эмгектерин арнашкан: [1,2,3,4,5]. 

Мамытов А.М. (5) эмгектери “Ден Соолук” 
комплексинин теориялык  жактан негиздөөгө жана 
практикалык жайылтууга олуттуу салым кошкон.  



 

186 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №5, 2018 

Автор өсүп келе жаткан муунду ар тараптуу дене тар-
биялык жактан тарбиялоонун негизи катары  “Ден 
Соолук” комплексинин чыныгы жалпы элдик маани-
син белгилешген. 

Республиканын жарандарынын анын ичинде 
окуучулардын дене тарбиясынын программалык жана 
ченемдик негизи катары, комплекс адамдын морал-
дык жана руханий көрүнүшүн түзүүгө, алардын бар-
дык жагынан шайкештикте өнүгүүсүнө, жогору өндү-
рүмдүү эмгекке жана Мекенди коргоого даярдоого 
арналган.  

Ошентип, жеке фактылык материалдарды алуу 
иштери  “Ден Соолук” комплексинин талаптарына  
жана  айыл  мектептеринин  4-6 класстарынын  дене  
тарбия иштерин жолго коюунун реалдуу шарттарын 
эсепке алуу менен изилдөөнүн жетишерлик конкрет-
түү жана актуалдуу максаттары менен милдеттерин 
аныктоону көздөгөн. Бул күч-аракеттердин мазмун-
дуу жактары элдик кыймылдуу оюндарды жана  
көнүгүүлөрүн кеңири колдонуу менен байланышкан. 

Таблица 1  

Эксперименттик жана контролдук класстарда дене тарбия сабактарындагы  
хронометраждын дайындары (%) 

Коротулган убакыт 

Эксперименттик класстар Контролдук класстар 
Окуу жылынын 

башында 
Окуу жылынын 

аягында 
Окуу жылынын 

башында 
Окуу жылынын 

аягында 
4 6 4 6 4 6 4 6 

Көнүгүүлөрдү аткаруу 44,5 68,8 57,7 82,2 42,3 47,8 48,9 54,5 
Тизилүү, рапорт 15,5 11,2 11,2 6,7 17,7 17,3 15,5 15,2 
Түшүндүрүү, көрсөтүү 28,8 13,3 22,3 6,8 26,8 21,7 24,4 19,5 
Бош туруу 11,2 6,3 8,8 4,4 13,2 13,2 11,2 10,8 
 
Корутунду.  
1. Атайын адабияттарды анализдөө жана дене 

тарбия мугалимдеринин тажрыйбаларын жалпылоо, 
үйрөнүүгө жана  КР жалпы билим берүүчү мектептер-
дин окуучуларын дене тарбиясын тарбиялоого ачык 
жетишсиз көңүл бөлүнгөндүгүн көрсөтөт. 

Ошону менен бирге аталган дене тарбиясын тар-
биялоо ыкмаларынын чоң ар түрдүүлүгү, Кыргыз-
стандын аймагында болгондордун, мына ушул окуу-
чулар контингенти менен дене тарбия боюнча ишинде 
аларды кеңири колдонуу үчүн реалдуу мүмкүнчүлүк-
төрдү түзөт жана аталган кырдаал, мектептердин бир 
далай бөлүгү ылайыктуу материалдык-техникалык 
жана методикалык камсыздоосу менен байланышкан. 
Ушул себептен окуучулар менен иштөөдө аталган 
дене тарбиясын тарбиялоо ыктарынын ролу жана ор-
дунун илимий-методикалык негизделүүсүнүн актуал-
дуулугу келип чыгат. 

Биз жүргүзгөн элдик кыймылдуу оюндар жана   
көнүгүүлөрүнүн талдоосу, алардын эрежелерин баян-
доо жана регламентациялоо, эң негизги дене тарбия-
лык сапаттарынын өнүгүүсүнө артыкчылык таасир 
этүүсүнө карата оюндарды системалаштыруу, дене 
тарбия боюнча мектеп программасынын мазмунунун 
көз  карашы боюнча негизги кыймылдуу көнүгүүлөр-
дүн жана билүүлөрүн тактоого мүмкүндүк берет. 

Дене тарбиясын тарбиялоо элдик ыкмалар систе-
матикасына ылайык келген, ЭК өткөрүлүүчү дене 
тарбия сабактарында, колдонулган: гимнастика бөлү-
мүндө - тең салмактуулук, таянып секирүү, өрмөлөп 
чыгуу, асылуу жана таяныч элементтери менен оюн-
дар жана көнүгүүлөр; жеңил атлетика бөлүмүндө – 
чуркоо, секирүүлөр, ар түрдүү тоскоолдуктарды өтүү 
элементтери менен оюндар жана көнүгүүлөр; сүзүү 
бөлүмүндө – сууда көнүгүүгө мүмкүндүк берүүчү 
элементтери менен оюндар жана көнүгүүлөр. 

Ошону менен, типтүү программа менен сунуш-
талган оюндар, көпчүлүк учурда элдик кыймылдуу 

оюндар жана көнүгүүлөр менен алмаштыруу керек 
болчу. Бул дагы эле “Ден Соолук” комплексинин маз-
мунуна ылайык келип кылынган. 

2. Изилдөөнүн жүрүшүндө алынган материал-
дар, эксперименталдык мазмун жана дене тарбия са-
багын жүргүзүү методикасы көрсөттү, кеңири колдо-
нууга негизделген тандалып алынган элдик оюндар 
жана кыймылдуу көнүгүүлөр, 10-13 жаш балдар жана 
кыздардын дене боюнун өнүгүүсүнө бир кыйла эф-
фективдүүрөөк таасир этет. Бар болгон мектептин 
типтүү программасы менен толук дал келген иш алып 
баруу мындай натыйжа бербейт. 

Эксперименталдык далилденген, дене тарбия са-
бактарында атайын тандалган кыймылдуу оюндар 
жана көнүгүүлөрүн колдонуу 4-6 класстардын дене 
бой сапаттарын эффективдүү өнүктүрүүгө мүмкүндүк 
берет, мектептер үчүн  типтүү программа боюнча иш-
төөгө караганда. Мына бул планда ЭТ контролдуктар-
га салыштырмалуу көрсөткүчтөрдүн айырмасы 2-3 
жылдан кийин жана алардын олуттуу статистикалык 
анык. Эксперименталдык топтордогу окуучулардын 
дене тарбия даярдыгынын жетишкен натыйжаларына 
себептүү “Ден Соолук” комплексинин нормаларын 
ийгиликтүү тапшырып жатат (62,2% кыздар жана 
68% балдар, салыштырмалуу 34,4% жана 38,4% КТ, 
Р 0,05). 

3. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары 
күбөлөндүрөт, эксперименталдык мазмун менен дене 
тарбия сабактары жана аларды жүргүзүү методикасы 
мектептин окуу планынын алдынкы предметтери бо-
юнча жалпы жетишкендигине оң таасир этет. 

Сабактардын эксперименталдык программасы 
окуучулардын кыймыл активдүүлүгүнүн жогорула-
шын келтирет, алардын ден-соолугунун абалын эске 
алуу менен. Бул жөнүндө калтырган окуу күндөрдүн 
жана сабактардын жалпы санынын азайышы күбө-
лөндүрөт.  
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