
CLIL деген эмне?



CLIL аббревиатурасы

Content and Language Integrated

Learning –

предмет менен тилди интеграциялап 

окутууну билдирет.  

Алгач  Дэвид Марш David Marsh, Finland)  

тарабынан 1994-жылы сунушталган.   



Эмне үчүн CLIL?
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1-кырдаал.

Окуучулар эне 
тилинде окушат.  

Окуу ишмердүулүгү  100% окуучулардын эне / биринчи  
тилинде жүргүзүлөт

МАКСАТ: окуу процессинде эне тилин колдонуу
көндүмдөрүн жакшыртуу

2-кырдаал. 

Окутууда эки тил 
колдонулат (жарым-
жартылай чөмүлүү) 

Окутуу процессинде эки тил колдонулат. 1 ден 5 ке чейин
предметтер максаттуу тилде жарым жартылай чөмүлүү

менен окутулат

МАКСАТ: стандарттын талаптарына ылайык, 
баарлашуунун көндүмдөрүн эне/биринчи тилде

калыптандыруу жана максаттуу тилди функционалдуу
колдонуу көндүмүн калыптандыруу

3-кырдаал.

Окутуу бөтөн
тилде жүргүзүлөт

(толук чөмүлүү)

Убакыттын 100%нда   окуу ишмердүүлүгү экинчи/максаттуу
тилде жүргүзүлөт

МАКСАТ: жаңы тилди окуп-үйрөнүү, окуу предметтердин
мазмунун өздөштүрүү, максаттуу тилде ой жүгүртүү

көндүмдөрүн өнүктүрүү



CLIL принциптери



• Сунуштар менен 
толуктагыла

1. …

2. …

3. …
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ТРЕНИНГДИН 
ЭРЕЖЕЛЕРИ



Текст  предмет менен тилди интеграциялап 
окутууда кеп ишмердүүлүгүн өнүктүрүү үчүн 

негиз катары 



Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз?

Предмет менен тилди 
интеграциялап окутууда 

текст менен иштөө кандай 
роль ойнойт?

CLILде  тексттин 
кандай түрлөрү  

менен иштөө 
маанилүү?

Текст менен иштөөдө
окуучулардын кайсы

билгичтиктерин
өнүктүрүү керек?

Эмне үчүн?

Маалымат менен иштөө башталгыч мектепте 
бардык окуу предметтердин негизги бөлүгү.

Окууда ийгиликтерге жетишүү үчүн окуучулар 
маалыматты издөө, аны талдоо, синтездөө жана 
иштетүү көндүмдөрүнө ээ болуусу керек. 



Тренингдин  максаты:

- маалыматты кабыл алуу көндүмдөрүн 
калыптандыруу;

- тексттин белгилүү түрү менен тааныштыруу;

- туташ эмес тексти окуу билгилигин өнүктүрүү;

- тексттердин тузүлүш алгоритмин түшүнүүгө 
жардам берүү.



Күтүлүүчү натыйжалар:
- предмет менен тилди интеграциялап окутууда текст 
менен иштөөнүн ролун билишет ;
- «туташ текст»жана «туташ эмес текст» түшүнүктөрү 

менен таанышышат;
- текст менен иштөөдө окуучулардын кайсы 

билгичтиктерин өнүктүрүү зарыл экендигин 
билишет;

- туташ эмес тексттер менен иштөөгө багытталган 
билгичтиктерди өнүктүрүүчү тапшырмаларды иштеп 
чыгышат.



Окурмандык сабаттуулук

Текстке

таянуу

Тексттен  тышкары 

билимге  таянуу

3.

Түшүнүү

жана баалоо

Тексттин

мазмунун

Тексттин

формасын

1.

(маалыматты) 

табуу

жана алуу

2.

Интеграциялоо жана

интерпретациялоо
(текстти билдирүүлөр)



Тексттердин негизги түрлөрү

• сүрөттөө (аңгемеден үзүндү, ыр, адамды, жерлерди жана
предметтерди сүрөттөө ж.б.);

• баяндоо (аңгеме, ыр, повесть, тамсил, кат, газетадагы же 
журналдагы макала, окуу китебиндеги макала,  фильмдин, 
спектаклдин кыскача мазмуну, түрдүү сайттардын
материалдары, жарнама, нускама ж.б.);

• ой жүгүртүү (ой жүгүтүү дилбаян, комментарий, өз пикирин
аргументациялоо).

Туташ текст Туташ эмес текст

графиктер;
диаграммалар;
схемалар (кластерлер);
таблицалар;
географиялык карталар жана
жергиликтүү карталар;
Бөлмөнүн, имараттардын планы
Бир жакка кирүү билети;
Унаанын жүрүү расписаниеси;
афишалар;
чектер;

сайттардын карталары.

Илимий-таанып-
билүүчүлүк

Публицистикалык
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Текст менен иштөөгө окутуунун шарттары

ТЕКСТ

Башталгыч
класста бардык
предметтерде



Туташ эмес текстти окуу билгилиги

1. Туташ, туташ эмес тексттерди айырмалоо, туташ эмес тексттин көрүнүшүн 
аныктоо.

2. Туташ эмес текстти окуу  (текстти кабылдоо, ачык жана ачык эмес түрүндө 
берилген маалыматты табуу; аны интерпретациялоо). 

3. Маалыматты башка тексттик формаларга  айландыруу  (туташ текстти туташ 
эмес текстке, анан кайра тескерисинче). 

4. Туташ эмес тексттин көрүнүшүн өзгөртүү (мисалы, таблицанын негизинде  
кластер түзүү). 

5. Өз алдынча туташ эмес тексттерди түзүү. 

6. Алынган маалыматты окуу тапшырмаларын  аткаруу үчүн колдонуу. 



1. Туташ, туташ эмес тексттерди айырмалоо, туташ 
эмес тексттин көрүнүшүн аныктоо.

Тапшырма: Сунушталган тексттерден таблицаны (картаны, афишаны, схеманы,
графикти ж.б.) танда.

Магазин «Страна игрушек»: объём продаж

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 1 полугодие

Мягкие 45 84 261 85 65 90

Конструкторы 50 45 125 47 64 84

Деревянные 65 90 65 94 52 68

Куклы 50 40 80 64 85 75

Итого



2. Туташ эмес текстти окуу  (текстти кабылдоо, ачык жана ачык эмес 
түрүндө берилген маалыматты табуу; аны интерпретациялоо). 

Төмөнкү афиша менен таанышкыла.

1. Жеңижокко арналган айтыш ким тарабынан уюштурулган?

а) Бишкектеги «Манас» кинотеатры 

б) Республикалык «Айтыш» коомдук фонду

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

г) Жеңижок ырчы 

2. Женижоктун ырлары аябай жакты. Женижоктун ырларын окуп

чыгууга досуңарга кат жазгыла.



3. Маалыматты башка тексттик формаларга  
айландыруу  (туташ текстти туташ эмес текстке, 

анан кайра тескерисинче)

Математика 2-класс 

Тапшырма: Кассалык чек
№ 1 тапшырма: 
Апамда 500 сом бар. Ал дүкөндөн 25

сомго айран, 55 сомго каймак, 20 сомго

быштак сатып алды. Апамда канча сом

калды?

Чекти кара. Чекте көрсөтүлгөн

сумманы колдонуп тапшырма түз. 

Жаныңдагы окуучу аткарсын.

№ 2 тапшырма: 
Алина дүкөндөн айран, каймак, быштак

сатып алды. Баарына ал 100сом

коротту. Айран 25 сом, каймак – 55.

Быштак канча сом турат?



4. Туташ эмес тексттин көрүнүшүн өзгөртүү 
(мисалы, таблицанын негизинде  кластер түзүү). 

Айтыш жөнүндө таблицадагы

маалыматты кара.
Маалыматты кластерге сал.

Создано в https://mindmapninja.com/maker

1). Концерттин өткөн жери – “Манас” 
кинотеатры.
2). “Манас” кинотеатры Бишкекте 
жайгашкан.

3). Шайыргүл концертке 28-июлда барды.

4). Шайыргүл концертке акча төлөп кирди.

5). 14-июль күнү айтышка катышуучу 
акындарды тандашат. 

https://mindmapninja.com/maker


5. Өз алдынча туташ эмес тексттерди түзүү. 

Текст менен иштөө

Бир түйүнчөк акча аңгемеси
Тексттин каарманына мүнөздөмө бергиле, 

таблицаны толтургула

Тапшырма:

Текстти окугула.
Толуктооч кимди? Эмнени? деген 

суроого жооп берген сөздөрдү 

колдонуп таблицаны толукта

Каарман-
дын аты.

Сырткы 
келбетин 
элестетип 
жаз.

Ал 
кандай 
бала?

Ал 
келечекте
кандай 
адам 
болот деп 
ойлойсун?

Талант

Ким?
Эмне?

Кимде?
Эмнени?

Эмне кылат?

Талант акчаны таап алат.

Атасы ... ...

Шайыргул эже ... ...



6. Алынган маалыматты окуу 
тапшырмаларын  аткаруу үчүн колдонуу. 

Мекен таануу, 2-класс

«Биздин тамагыбыз эмнелерден турат?»

Продукттун

аталышы

саны

белоктор майлар кемүртек
башка 

компоненттер





1. Жеңижокко арналган айтыш кайсы жерде өтөт?
а) Аксы району, Кара-Суу айылы
б) Бишкектеги “Манас” кинотеатры
в) Республикалык “Айтыш” коомдук фонду
г) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
2. Жеңижокко арналган айтышты көрүүнү 
каалагандар качан чогулушат?
а) 4-июлда
б) каалаган учурда
в) күнсайын 10до
г) 2018-жылдын 14-15-июлунда



3. Акындардын сынагы кандай аталышта өткөрүлөт?
а) “Айтыш 2018”
б) “Айтыш” коомдук фонду
в) “Манас” кинотеатры
г) “Аксыдан чыккан Жеңижок, айтышарга теңи жок”
4. Бул афишанын максаты
а) төкмө акындарды колдоо
б) төкмө акындарды тандоо
в) элге акысыз концерт берүү
г) айтышка элди чакыруу



5. Бул концерттин максаты
а) төкмө акындарды колдоо
б) төкмө акындарды тандоо
в) элге акысыз концерт берүү
г) айтышка элди чакыруу



Суроолорго жооп бергиле

• Концерт саат канчада башталарын ушул 
афишадан билсе болобу?

• Концертке барганда сумкаңды жана сырткы 
кийимиңди кайсы жерге калтырасың?

• Сенин жаныңда 200 сом акчаң бар. Сен ушул 
акча менен концертке кире аласыңбы?

• Бул афиша силерге кандай маалымат берет?



• Бул айтыш кимдин элесине арналган?
• Айтыш кайсы жерде өтөт? Айтышты кимдер 

уюштурган?
• Сенин иниң төрт жашта, аны өзүң менен ээрчитип 

барсаң болобу же жокпу? Эмне үчүн?
• Мектептеги кереге газетага концерт жөнүндө 

макала жарыялайсыңар. Эмнелерди сүрөткө 
тартасыңар? Эмне  үчүн?

• Шайыргүл айтыш боюнча концертке барды. Ал 
айылга кайтканда, концерттин афишасын ала келди. 
Ушул афишадан кайсы маалыматтарды билсек 
болот? 



1. Туурасын “v” белгиси менен белгиле

.Концерттин өткөн жери - “Манас” кинотеатры

“Манас” кинотеатры Бишкекте жайгашкан

Шайыргүл концертке 28-июлда барды

Шайыргул концертке акча төлөп кирди

14-июль күнү айтышка катышуучу акындарды тандашат.

2. Концертте кимдерди көрүүгө болот? 
Туурасына “v” белгисин койгула

акындарды

көрүүчүлөрдү

Жеңижокту



3. Сөздөрдү “мүмкүн/мүмкүн эмес” деген 2 бөлүккө бөлгүлө
Сөздөр: концертке убактысынан эрте баруу; концертке 
убактысынан кеч баруу; акындарды кол чаап колдоо; 
акындарды колдоп кыйкыруу; сүрөткө тартуу; концертке 
майда балдарды ала баруу; сырт кийимди жана буюмдарды 
кийим илген жерге тапшыруу; концерт убагында басып 
жүрүү; суусундук ичүү; таттууларды жеп отуруу.

Мүмкун Мүмкүн эмес



4. Грамматикалык тапшырманы аткаргыла:

4.1. Бул сөздөр кайсы суроого жооп берет? (сөз 
түркүмдөрдү эстегиле)

тең -

Жеңижок -

уюштурган -

2018 - ______

4.2. Башкача кантип айтса болот?

Айтышарга теңи жок - ______________________

Тандоо туру - ______________________________



4.3. Тескерисинче кантип айтса болот?

Башталат - _____________________

Болот - _______________________

Кирет - _______________________

5-тапшырма топто иштоо

1-топ. Силер окуган окуу жайда Жеңижоктун өмүр, 
чыгармачылыгына арналган конференция болуп 
жатат. Кайсы күнү, саат канчада, кайсы жерде 
экендигин билдирип, кызыктуу баяндамалар боло 
турганын чагылдырган чакырык фразаларын 
пайдаланып, жарнама жазгыла.



• 2-топ. Конференциянын катышуучуларына жана 
баяндама окугандарга ыраазычылык 
билдиргиле.

• 3-топ. Жеңижоктун ырлары аябай жакты. 
Жеңижоктун ырларын окуп чыгууга досуңарга 
кат жазгыла.



Мекен таануу 4- класс, Тема «Жердин түзүлүшү», 27-бет

Бул

иллюстрация 

менен

иштөөдө

окуучулар

эмнени

билүүсү

керек?



Тапшырмаларды аткаргыла

1) Бул сүрөттө биз … көрүп турабыз:

А) схеманы

Б) графикти

В) таблицаны

2) Туура/Ката экендигин белгилегиле

А) Аба катмары деңиз деңгээлинин алдында жайгашкан

Б) Суу катмары деңиз деңгээлинин алдында жайгашкан

В) Жер кыртышы деңиз деңгээлинин үстүндө гана жайгашат. 

Г) Куштар деңиз деңгээлинен 1 км бийиктикте уча алышат

Д) дарактардын тамырлары деңиз деңгээлинин алдында 10 
метрге чейин жете алышат.

Е) Бардыгынан терең жерде деңиз жылдызы жашайт.



3) Жер планетасынын кандай катмарлардан
турарын жубуңарга айтып бергиле.

4) Маалыматтарды таблицага жазгыла
Катмардын
аталышы

Кайда
жайгашкан?

Эмнелер
жашайт?

Кайсы
деңгээлинде?
(метр)



5) Эмне үчүн маалымат так ушундай графикте берилген?
А) жерде жашоочуларды көрсөтүү үчүн,
Б) жер катмарларынын аталышын көрсөтүү үчүн,
В) жер катмарлардын деңиз деңгээли боюнча
жайгашуусун көрсөтүү үчүн.

6) Океандагы суу деңгээлинин өзгөрүшү жерде
жашоочулардын жашоосуна кандай таасирин тийгизет?



Өз алдынча топтордо иштөө
• 1-топ. Туташ эмес текстке суроолорду түзгүлө. Бул

тексттен кандай маалыматтарды алуу керек?

Кыргызстандын картасы



Туура жоопту танда
1) Бул .. карта:

А) географиялык,

Б) саясий,

В) топографиялык,

2) Туура/Ката белгилегиле

А) Кыргызстан түндүгүнөн Кытай менен чектешет.

Б) Кыргызстанда жети область бар.

В) Кыргызстандын болбору өлкөнүн түштүк чыгышында жайгашкан.

Г)  Исфана шаары – бул өлкөнүн батышындагы эң акыркы шаар.



3) Карта боюнча таблица түзгүлө: 

4) Тарыхий/маданий жерлерди областтар боюнча жайгаштыр.

Манас күмбөзү, Бурана, Таш- Рабат, Сулайман-Тоо, Арсланбап ж.б.

5) Кыргызстан боюнча саякаттоонун маршрутун түзгүлө? 

Кайсы жерди көргүңөр келет? Айтып бергиле.

Область орду Негизги

шаары

райондор



«Фрунзе» дүкөнү



«Фрунзе» дүкөнү

1. Бул …
А) Жарнама
Б) азыктардын сүрөтү
В) азыктардын баасы

2. Туура жоопту белгиле.
1) Фрунзе шаардын аталышы
А) туура            Б) туура эмес
2) Арзандатылган  баалар эки ай убакытка созулат
А) туура            Б) туура эмес
3) Эң жогорку арзандатуу колбасага коюлган
А) туура            Б) туура эмес
4) Эң кымбат азык бул ммденс шоколады
А) туура            Б) туура эмес
5) Өсүмдүк майы ... караганда 28 сомго кымбат.
А)жүгөрү консервасы
Б) яшкино вафлиси
В) Да-да ширеси



«Фрунзе» дүкөнү

3. Апаң 1000 сом берип дүкөнгө жөнөттү. Сен ала 
турчу азыктардын тизмесин берди.Алар: 
май,күрүч,шире, колбаса, шоколад. Сен апаңа 
телефон чалып эмнелерди алгандыгың жана канча 
сом сарптаганыңды айтып бер.
Апа, мен ... алдым.
Анда ...   .
... сом сарптадым.
Менде ... калды.

4. Азыктарды баалары боюнча жогорку, орто, арзан 
деп бөлүштүргүлө.
Жогорку:
Орто:
Арзан:
5. Эмне үчүн колбаса азыгы күн карама майынан 
кымбат турат? Себеби эмнеде?



Сүрөттөгүлө.





Бул жер катмарларынын деңиз деңгээли боюнча 
көрсөтүлгөн графиги.
Мында жер катмарлары: атмосфера, литосфера 
жана гидросфера үч башка түстө берилген.
Атмосфера-бул аба катмары. Анда куштар, 
самолеттор учушат. Литосфера- бул кургак жер 
катмары. Ал деңиз деңгээлинен жогору жана 
төмөн да болот. Жер алдында суур, ал эми жер 
үстүндө тоо теке сыяктуу жаныбарлар жашайт.
Ал эми суу катмары-бул гидросфера. Ал деңиз 
деңгээлинен төмөн жайгашкан жана анда суу 
жаныбарлары жашайт.
Ошентип, жер катмарлары үч бөлүктөн турат.





Бул С.Чокморовдун «Майрам» картинасы. Мында майрамга чогулган адамдардын майрамдык маанайы 
берилген.

Апалар, кыздар, балдар кооз, кенен, оймолуу  шырдактын үстүндө баарлашып отурушат. Алардын айланасын 
шактары ийилген, мөмөлөрү бышкан алма бактары курчап турат.  Ал эми чогулгандардын бардыгы улуттук 
көйнөктөрүн: кыздар үкү топусун, чоң апалар кооз жоолуктарын, кемселдерин, ал эми кичинекей балдар 
калпактарын кийип, жарашыктуу болуп келишкен.

Ошентип, бул картина караган адамга  майрамдын элесин тартуулайт.



Сүймөнкул Чокморов «Майрам»



Бул С.Чокморовдун «Майрам» картинасы.
Мында алма багына  чогулган адамдардын майрамдык 
маанайы берилген.
Апалар, кыздар, балдар кооз, кенен шырдактын үстүндө 
баарлашып отурушат. Ал эми алардын айланасын шактары 
ийилген жайнаган алма бактары   курчап турат. Чогулган 
адамдардын бардыгы абдан жакшынакай, улуттук 
кийимдерин кийинип келишкен. Өзгөчө кыздын үкү топусу 
кишини өзүнө тартат
Ошентип  бул сүрөтчүнүн картинасы майрамга келген 
адамдардын маанайын тартуулайт.





Бул ... .  Ал ... .  Анын өңү ... .. Ал эми жалбырагы ... болот.
Ал дайыма ... өсөт.  Ошентип ал ... абдан бай.



1. Бул алма.
2. Алма таттуу болот.
3. Анын жалбырактары жашыл.
4. Өңү кызыл.
5. Формасы тоголок.
6. Ошентип алма витаминге бай.

Бул алма.Алма таттуу болот.
Анын жалбырактары жашыл. Өңү кызыл. Формасы тоголок.

Ошентип алма витаминге бай.





1. Бул күчүк.
2. Күчүк кичинекей үй жаныбары
3. Анын кулагы шалпайган.
4. Өңү күрөң түстө.
5. Ал эми куйругу узун.
6. Ошентип, ал абдан сүйкүмдүү жаныбар.

Бул күчүк. Күчүк кичинекей үй жаныбары.
Анын кулагы шалпайган.Өңү күрөң түстө.Ал эми куйругу 
узун.
Ошентип, ал абдан сүйкүмдүү жаныбар.



1-топ



1-топ

Бул жаратылышта суунун айлануусунун схемасы.
Мында атмосферада суулардын үзгүлтүксүз айланышы берилген.
Суу өсүмдүктөр, деңиз суулары аркылуу бууланат. Атмосферада бууланган суу 
кайра жаан- чачын аркылуу жерге түшөт. Жердеги суулар кайра мухитке куюлат.

Жыйынтыгында суу дайыма айланып туруучу кубулуш.



2-топ



2-топ

Бул күн системасынын  
планеталарынын сүрөтү. 
Мында тогуз планетанын 
жайгашуусу берилген.

Күнгө эң жакын 
жайгашкан планета-
Меркурий. Ал эми эң алыс 
жайгашканы-Плутон. Жер 
планетасы 3-орунда 
жайгашкан.
Ошентип күн 
системасында планеталар 
өз огуна ээ.



CLIL сабагында текст – окуучулардын сүйлөө, угуу, окуу жана 
жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн  негиз болот. 

Текст окушат

Анын мазмуну жөнүндө

жазышат

Окугандан кийин

өз ишинин жыйынтыгын

көрсөтүшөт

Башкалар өз

жыйынтыгын көрсөткөнүн

угушат

Окуу
Жазуу

Сүйлөө
Угуу

Сөз байлыгы

Контекст

тилдик
структуралар

Тексттер

Терминдер



Суроолор

Комментарийлер

Сунуштар

Көңүл бурганыңыздарга рахмат!


