




МАЗМУНУ
Киришүү ........................................................................................................................................2

1-ТЕМА. Учурдагы экологиялык көйгөйлөр .............................................................................3

2-ТЕМА. Туруктуу өнүгүүнүн концепциясы жана 17 максат .................................................7

3-ТЕМА. Туруктуу керектөө маселелери кыргыз элинин салтында .................................. 12

4-ТЕМА. «Калдыгы жок» концепциясы жана таштандыны утилдештирүү маселеси. ... 20

               «Калдыгы жок» концепциясы деген эмне? .......................................................... 23

5-ТЕМА. Кагаздын пайда болуу тарыхы. Үй шартында кагазды кайра пайдалануу ..... 26

6-ТЕМА. «Жашыл» керектөө .................................................................................................... 31

7-ТЕМА. Мектеп аянтчасынын экологиялык абалын комплекстүү баалоо ..................... 34

8-ТЕМА. Жооптуу керектөө үчүн зарыл болгон адаттар .................................................... 39

9-ТЕМА. Климаттын өзгөрүшү ................................................................................................. 45

10-ТЕМА. Экологиялык из  жана климаттын өзгөрүшү ...................................................... 51

Түшүндүрмө сөздүк .................................................................................................................. 55

Интернет булактары  ................................................................................................................ 56



2

ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ КЕРЕКТӨӨ ЖАНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨ ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН МЕТОДИКАЛЫК КОЛДОНМО

КИРИШҮҮ
ДОСТОР! Бул колдонмо силерге жүрүм-турумду өзгөртүү аркылуу жаратылыш ресурс-

тарын туруктуу пайдалануу маселесин түшүнүүгө жардам бермекчи.
Адамдардын иш-аракетинин натыйжасында, ресурстарды туура эмес пайдалануудан 

улам Жер планетасы деградацияга дуушар болууда.
Биз күн сайын суу, топурак, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, кен байлыктар ж.б. 

сыяктуу жаратылыш ресурстарын туура эмес, ысырап колдонуу мисалдарына күбө болуу-
дабыз. Мындайды алдын алуу үчүн ар бир адам ресурстарды жоопкерчиликтүү керек-
төөнүн жөнөкөй көндүмдөрүн үйрөнүшү зарыл, ошондой эле айланасындагы адамдар-
ды дагы үйрөтүү керек. Эгерде биз жаратылышка, анын ресурстарына сарамжал мамиле 
кылып, аларды жоопкерчиликтүү керектөөнү үйрөнсөк, анда айлана-чөйрөнү булгоочу 
жаңы ресурстардын жана тармактардын кереги жок болот.

Адам айрым бир муктаждыктарын канааттандырууда ресурстарды ашыкча талап кыл-
ган башка бир муктаждыктар келип чыгарын аңдашы зарыл. Адамдын муктаждыктарын 
экиге болүүгө болот: биологиялык (физиологиялык) жана социалдык (материалдык жана 
руханий). Айрым муктаждыктарды, мисалы, тамак-ашты, материалдык жана руханий баа-
луулуктарды өндүрүү үчүн эмгек талап кылынса, айрымдарын: суу, аба, күн энергиясын 
ж.б. бекер алат.

Бул колдонмо табигый жана башка ресурстарды жоопкерчиликтүү пайдаланууда масе-
лелерди ачууга жана аныктоого жардам берет.

КОЛДОНМОНУ ОКУУ МЕНЕН ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ ҮЙРӨНӨ АЛАСЫҢАР:
• социалдык, экономикалык өнүгүүнүн туруктуулугу жана айлана-чөйрөнүн абалы ар бир 

адамдын, коомдун, мамлекеттин жашоо образына көз каранды экендигин түшүнүү;
• өндүрүштүн жана керектөөнүн туруктуу жана туруксуз моделдерин жана алардын өз 

ара байланыштарын (суроо-талап, уулуу заттар, СО2 чыгындылары, таштандылар, ден 
соолук, эмгек шарттары, жакырчылык ж.б.) түшүнүү;

• туруктуу өндүрүш жана керектөө тармагындагы стратегияларды жана практикалык 
ыкмаларды талдоо;

• туруктуу керектөө жана өндүрүш көйгөйлөрүн талкуулоо;
• муктаждыктарды, каалоолорду жана адаттарды айырмалай билүү;
• айлана-чөйрөнүн абалын, башка адамдардын, маданияттардын, өлкөлөрдүн жана келе-

чек муундардын муктаждыктарын эске алуу менен өзүңөрдүн жүрүм-турумуңарга сын-
чыл баа берүү;

• ар бир адамдын туруктуу жана туруксуз жашоо образына байланыштуу көйгөйлөрдү 
алдын ала көрө билүү;

• товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүсү катары өзүңөрдүн жүрүм-ту-
румуңардын экологиялык жана социалдык кесепеттери үчүн жоопкерчиликти сезүү.

Бул колдонмо класстан тышкаркы окууда, ийримдерде жана факультативдик сабак-
тарда, ошондой эле табигый-математикалык жана социалдык-гуманитардык сабактарда 
колдонууга арналган.
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1-ТЕМА. УЧУРДАГЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК КӨЙГӨЙЛӨР
Предметтер аралык байланыш: География, биология, тарых, физика, адам жана коом, 

табият таануу.
Класс: 5-11.

Методдору жана ыкмалары: талкуулоо, топто иштөө, презентациялар.
Ресурстар: ватман кагазы, маркерлер, стикерлер, компьютер, проектор, интерактивдүү 

такта, интернет булактары.
Убактысы: 2 саат.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• глобалдык экологиялык көйгөйлөр менен таанышышат;
• экологиялык көйгөйлөрдүн мазмунун мүнөздөөнү билишет;
• экологиялык көйгөйлөрдүн себептерин талдоону билишет;
• өз пикирин далилдүү негиздей алышат.

САБАКТЫН ЭТАПТАРЫ
1. «Турмуштан алынган бир окуя» көнүгүүсү. Айлана-чөйрөгө оң же терс таасир эт-

кен бир окуя тууралуу айтып бергиле (3-5 мүнөт).
2. Мугалимдин кириш сөзү (5-7 мүнөт)

«Азыркы мезгилдеги экологиялык көйгөйлөр»
Учурдагы айлана-чөйрө көйгөйлөрү жана 

экологиялык туруктуу өнүгүү маселелери 
мындан ондогон жылдар мурда эле баштал-
ган өзгөрүүлөргө негизделет. Ушул убакыт 
аралыгында коомдун социалдык-экономика-
лык өнүгүүсү адамзаттын жаратылышка бол-
гон мамилесин бир кыйла өзгөрттү.

1950-жылдан бери дүйнөдө калктын саны үч 
эсеге көбөйүп, 7,5 миллиардга жетти, ал эми шаар 
тургундарынын саны 4 эсеге көбөйүп, 4 мил-
лиарддан ашты. Дүйнө боюнча өндүрүштүн 
көлөмү 12 эсе көбөйдү. Химиялык жер се-
мирткичтерди колдонуу кеңири жайыл ды, 
көмүрдү, мунайды, газды керектөө 5 эсеге 
өстү, ошону менен бирге эле таштындылар-
дын көлөмү да көбөйдү. Келечекте дүйнөлүк өнүгүүнүн мындай тенденциялары айла-
на-чөйрөгө дагы да басым жасай берээри бышык.

2050-жылга карата дүйнө калкы дагы көбөйүп, 10 миллиард адамга жетиши күтүлүүдө. 
Ал эми 2060-жылга чейин дүйнө жүзү боюнча жаратылыш ресурстарын пайдалануу эки 
эсеге көбөйүшү мүмкүн. 2050-жылга карата сууга болгон талап 55%га жана 2040-жылга 
карата энергияга болгон талап 30%га жогоруламакчы.

Өнүгүүнүн тездеши бир топ пайда алып келип, дүйнөнүн ар бурчундагы адамдардын 
жашоосун жакшыртууга жардам берди. Мисалы, өтө жакырчылыкта жашаган калктын 
үлүшү кескин төмөндөдү, маселен, өтө жакыр адамдар 1981-жылы 42%ды түзсө, 2015-
жылы 10%ды гана түздү. Бирок, мындай өзгөрүүлөр экосистемага олуттуу зыян дагы алып 

1-сүрөт. Иллюстративдик фото.  
Булагы: https://energy.s-kon.ru/wp- content/

uploads/2017/03/site5-569x357.jpg
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келди. Бүгүнкү күнгө кургактыктын 75 пайызы жана дүйнөлүк океандын 40 пайызы чоң 
өзгөрүүлөргө учурады. Жер жүзүндө биотүрдүүлүк кескин кыскарып жатат. Учурда адам-
заттын тарыхында болуп көрбөгөндөй көп биологиялык түрлөр жок болуп кетүү корку-
нучунда турат. Айрым изилдөөлөр жер жүзүндөгү биологиялык түрлөрдүн алтынчы жолку 
массалык кырылуусу баштан өтүп жаткандыгын айгинелейт.

1950-жылдардан бери глобалдык климат системасындагы ондогон жана миңдеген жыл-
дар бою болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болууда. Мындай өзгөрүүлөр негизинен климаттын 
өзгөрүшүнөн улам келип чыгууда. Ал эми климаттын өзгөрүшүнө казылып алынуучу отунду 
колдонуу, айыл чарбасы жана токойлордун кыйылышы сыяктуу адамдардын ишмердүүлү-
гүнөн келип чыккан парник газдары себеп болууда. Бул кубулуштар адамдын ден соолугуна 
жана жыргалчылыгына чоң зыян келтирүүдө. Дүйнө боюнча айлана-чөйрөнүн булганышы-
на байланыштуу мезгилсиз өлүмдүн жана оорулардын саны СПИД, кургак учук жана безгек 
дартынан өлгөндөрдүн жана жабыркагандардын санына караганда үч эсе көп катталууда.

Бул процесстердин уланышы олуттуу көйгөйлөрдү жаратат, анткени айлана-чөйрөгө тийгиз-
ген таасири арктика экосистемаларынын, коралл рифтеринин, амазония токойлорунун, Бор-
бордук Азиядагы мөңгүлөрдүн ж.б. ушул сыяктуу экосистемалардын жок болуусуна алып келет.

Ушул сыяктуу күтүлбөгөн жана кайтарылгыс өзгөрүүлөр жаратылыштын адамдын 
азык-түлүккө, табигый ресурстарга, таза сууга, түшүмдүү топуракка ж.б. болгон муктаждык-
тарын канааттандыруу мүмкүнчүлүгүн азайтып, өтө оор кедергисин тийгизиши мүмкүн.

Булак: Айлана-чөйрө: Абалы жана келечеги 2020.

© Европа Айлана-чөйрө агенттиги 2019

3. «Проблемалар желеси» көнүгүүсү (10-15 мүнөт) 
(алдын ала 6 түстөгү лента же жип даяр-

далышы керек).
Ар бир топ бир экологиялык көйгөйдү бир 

түстөгү лента (жип) менен белгилеши керек. 
Мисалы, «Биотүрдүүлүктү  жоготуу» экология-
лык   көйгөйү – жашыл лента, климаттын өз-
гөрүшү – көк лента ж.б.

a) биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушу;
b) суу, аба, мунай, көмүр, газ, токойлор, да-

рыялар, көлдөр, океандар, топурак ж.б. сыяктуу жаратылыш ресурстардын түгөнүшү;
c) климаттын өзгөрүшү;
d) экосистемалардын бузулушу;
e) айлана-чөйрөнүн булганышынын кесепетинен оорулардын жана мезгилсиз 

өлүмдөрдүн көбөйүшү;
f) таштандылар жана калдыктар маселеси (пластмассаны, химикаттарды ж.б. колдонуу)

Ишти аткаруунун тартиби:
a) 6 топко бөлүнүп, топтун лидерин тандагыла;
b) класстын ичинде бир орунду ээлегиле;
c) ар бир топ тандалган көйгөйдүн мазмунун талкуулайт, башка экологиялык көйгөй-

лөр менен байланышын аныктайт;
d) топтун лидери колуна лентаны же жипти алып, башка көйгөйлөргө байланыштуу 

көйгөйдү издейт;
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e) экологиялык көйгөйлөрдүн өз ара байланышын тапкандан кийин, “желе” пайда болот;
f) ар бир топ келип чыккан “желени” же байланышты көрсөтөт жана ошол эле учурда 

чечүү жолдорун табышат.

4. Видеону көрүү жана талкуулоо

Биринчи топ Экинчи топ Үчүнчү топ Төртүнчү топ

Келечектеги экологиялык 
көйгөйлөр

Дүйнө экологиясы Планета биздин жалпы 
үйүбүз

Табияттын булганышы. 
Ойлонгула

https://youtu.be/BZRj0EsCs_w https://youtu.be/Fn_COhiA72U https://youtu.be/7lEKfWogzME https://youtu.be/xFoUMtDOfJc

5. Экологиялык кызыктуу фактылар жөнүндө «Бул жөнүндө мен кандай ойлойм?» 
көнүгүүсү

Текстти окуп, өз оюңар менен бөлүшкүлө.

Экология жөнүндө кызыктуу фактылар
1. Болжол унаа орточо болжол менен ар бир 35 чакырым жол жүргөндө  0,5  кг  ашык газ 

түрүндө калдык бөлүп чыгарат.

2. Колорадо штатында (АКШ) ар бир өткөн унаадан кийин атайын сенсорлор айлана- 
чөйрөнүн булганышын өлчөп турат. Бул сенсорлор жолдун четиндеги жээкташтарда 
орнотулган.

3. Болгону 4 литр мотор майы 4 миллион литрден ашык ичүүчү таза сууну ууландырат.

4. Эсептөөлөргө караганда, бир нече адам жашаган орточо үй жаңы унаага караганда 
көбүрөөк көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат экен.

5. Амазонканын тропикалык токойлору дүйнөлүк кычкылтектин запасынын бештен бир 
бөлүгүн камсыздайт.

6. Дүйнөдөгү эң таза аба Австралиянын жанында жайгашкан Тасмания аралында.

7. Бөлмөнүн ичиндеги аба эшиктеги абага караганда 25 эсе кир болот экен.

8. Калифорния пляждары эң таза деп эсептелет. Бирок жакында эле экологиялык ыктыяр-
чылар бир күндө 330 миңден ашык тамекинин калдыктарын чогултушкан.

9. Кадимки эле жалаякшымдар АКШдагы тиричилик таштандылардын жок дегенде бир 
пайызын түзөт. Ал эми жалаяктын толук чирип жок болушуна 250 жыл керек!

10. Бир гана АКШда бир саатта эки миллион пластик бөтөлкө ыргытылат. Алардын 
кичине гана бөлүгү, болжол менен күнүнө 230-270 миң пластик бөтөлкө гана кайра 
иштетүүгө жөнөтүлөт.

11. Интернет аркылуу спам жөнөтүү жыл сайын 33 миллиард кВт\саат электр энергия-
сын сарптайт, бул атмосферага 17 миллион тоннага жакын көмүр кычкыл газын бөлүп 
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чыгуу менен коштолот. (Мындай көлөмдөгү көмүр кычкыл газын үч миллион автоунаа 
бөлүп чыгара алат). Бул көлөмдө керектелген электр энергиясы менен 2,4 миллион 
үйдү камсыз кылууга болоор эле.

http://ecoalliance.com.ua/bbloteka/statt-z-ekolog/interesnyie-faktyi-ob-ekologii

6. Жыйынтыктоо жана «Ийгиликтин тепкичи» менен баалоо.
Дептерге үч баскычтуу тепкичти тартып, сабакты кандайча өздөштүргөнүңөрдү белги-

легиле:
• төмөнкү тепкич – түшүнбөдүм,
• ортоңку тепкич – толук түшүнүүгө бир аз жардам керек,
• жогорку  тепкич – мен материалды жакшы өздөштүрдүм жана көнүгүүнү өз алдым-

ча жасай алам.

7. Үй тапшырмасы
1. Төмөнкү суроолорго жазуу жүзүндө жооп бергиле:
a) Климаттын өзгөрүшү чын эле адамдын жаратылышка тийгизген таасиринин на-

тыйжасыбы? Жообуңарды негиздегиле.
b) Климаттын өзгөрүшүн азайтууда, ага ыңгайлашууда, алардын кесепеттерин азай-

тууда жана алдын алууда биринчи кадам билим алуу жана маалымдуулукту жогорулатуу 
экенин негиздеп бергиле.

2. «Кыргызстандын тоолуу аймактарын өнүктүрүү» деген шилтемедеги материал-
дарды окуп чыгып, презентация даярдагыла: 

http://www.welcome.kg/ru/kyrgyzstan/region/development/184.html 
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2-ТЕМА. ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН КОНЦЕПЦИЯСЫ ЖАНА 17 МАКСАТ
Предметтер аралык байланыш: география, биология, тарых, адам жана коом.
Класс: 8-11.
Методдор жана ыкмалар: дискуссия, топто иштөө, презентациялар.
Ресурстар: ватман кагазы, маркерлер, стикерлер, компьютер, проектор, акылдуу такта-
лар, интернет булактары.
Убактысы: 2 саат.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• «туруктуу өнүгүү» деген түшүнүктү билишет;
• туруктуу өнүгүүнүн үч компонентин ажырата алышат;
• туруктуу өнүгүүнүн 17 максатын билишет;
• өз ой-пикирин билдирип, коргой алышат.

САБАКТЫН ЭТАБЫ

1. «Менин быйтыкчам – менин маанайым» көнүгүүсү

Маанай-быйтыкчаңарды тандап, эмне үчүн тандап алгандыгыңарды түшүндүргүлө?

2. «Идеялар куржуну» көнүгүүсүн аткаргыла. Шарттуу «куржундун» 
ичине темага байланыштуу бардык ойлоруңарды жана сунуштарыңарды 
кыскача жазгыла. Сабак учурунда бардык идеяларды карап чыгып, ке-
рексиз идеяларды алып салгыла да, силердин оюңарча эң керектүү иде-
яларды калтыргыла. Сабактын жүрүшүндө, кайрадан куржунга кайтып 
келип, сабак учурунда топтогон билимиңерди, жөндөмүңөрдү жана көн-
дүмдөрүңөрдү ирээттеп чыккыла.

3. Текст менен иштөө. «Инсерт» ыкмасы.
Инсерт – бул текстти окуп жатканда аны белгилөө ыкмасы.

V + - ?

Мен муну билчүмүн Бул мен үчүн жаңы Мен башкача ойлогом Мен үчүн түшүнүксүз, су-
роолорум бар

Эрежелер:
1. эки же андан көп белгилерди колдонгула;
2. текстти окуп жатканда, тексттин четине белгилерди койгула;
3. текстти бир жолу окуп чыккандан кийин, баштапкы божомолдоруңарга кайрылгыла;
4. бул тема жөнүндө мурун билгениңерди же божомолдооңорду эстегиле, кээде 
белгилердин саны көбөйүп кетиши мүмкүн;
5. таблицаны толтургула.
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Окуу үчүн текст: «ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ»
Өткөн кылымда адамзат экономикалык тез өсүүгө багыт алып, биосферага болуп көр-

бөгөндөй зыяндуу таасирин тийгизди. Анын натыйжасында дүйнөлүк коомчулуктун өсүп 
жаткан муктаждыктары менен биосферанын чектелген мүмкүнчүлүктөрү ортосунда кара-
ма-каршылыктар келип чыкты. Түзүлгөн карама-каршылыктарды четтетүү жана адам жа-
шоосунун сапатын андан ары өркүндөтүү Жаратылыштын өзүн өзү калыбына келтирүүчү 
табигый биотикалык механизмин бузбаган туруктуу социалдык-экономикалык өнүгүүнүн 
алкагында гана мүмкүн экендиги далилденди.

Sustainable development термини англис тилинен «туруктуу өнүгүү» деп которулат, би-
рок sustainable деген сөздүн «туруктуу, өзүн өзү камсыз кылуучу», «үзгүлтүксүз», «бекем-
делген», «корголгон», «жашоого жөндөмдүү» деген дагы башка маанилери да бар.

Жаратылышты жана жаратылыш ресурстарын сактоо боюнча эл аралык союзу сунуш 
кылган «Дүйнөлүк жаратылышты коргоо стратегиясы» (1980-ж.) өнүгүүнүн туруктуу болу-
шу үчүн анын экономикалык жагын гана эмес, социалдык жана экологиялык жагын да 
эске алуу керектигин баса белгиледи.

1970-жылдардын ортосунан тартып, ЮНЕП (Бириккен улуттар уюмунун Айлана чөй-
рө программасы) «кыйроосуз өнүгүү» (development without destruction) деген терминди 
кеңири колдоно баштайт. Кийинчерээк экологиялык жактан таза өнүгүү, башкача айткан-
да айлана-чөйрөгө таасири аз өнүгүү дегенди билдирген «экоөнүгүү» (ecodevelopment) 
деген термин кеңири жайыла баштайт.

Эсиңерге туткула! Туруктуу өнүгүү (ТӨ) – бул экономикалык, экологиялык жана социалдык 
өзгөрүүлөрдүн динамикалык процесси. ТӨ шартында жаратылыш ресурстарын 
пайдалануу, экономика, илимдин жана техниканын жетишкендиктери, адамдын жеке 
өнүгүүсү жана коомду башкаруудагы өзгөрүүлөр бири-бири менен айкалышып турат. 
ТӨ адамзаттын жана келечек муундардын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн учурдагы 
жана келечектеги потенциалды күчөтөт.

4. Текстти окуп чыгып, топто талкуулагыла жана 3 мүнөттүк презентация жасагыла 

Окуу үчүн текст: «ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН КОНЦЕПЦИЯСЫ»

2-сүрөт. Туруктуу өнүгүү модели
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Туруктуу өнүгүү концепциясы үч сфераны: экономиканы, коомду жана табигый капи-
талды бириктирет.

Туруктуу өнүгүү моделин структуралык түрдө кесилген пирамида катары көрсөтүүгө 
болот: пирамиданын негизи табигый экосистемаларды чагылдырат, анткени биологиялык 
түрлөрдүн көптүгү гана Жер бетинде жашоону мүмкүн кылат. Биосфералык экосистемалык 
механизмдер планетанын ысып кетүүсүнүн жана планетанын атмосферасынын муздап ка-
луусунун ортосунда туруксуз тең салмактуулукту сактоого, атмосферанын газдык курамын 
жөнгө салууга жана айлана-чөйрөнүн туруктуу абалын сактоого мүмкүндүк берет. Табигый 
экосистемалар тирүү организмдердин жашоосуна ыңгайлуу чөйрөнү камсыз кылып, турук-
туу өнүгүү үчүн шарт түзөт. Анткени, Жашоо гана Жашоо үчүн шарт түзө алат!

Экосистеманын ар бир түрүн Жашоонун, анын ичинде биздин бүткүл коомубуздун не-
гизи катары кароого болот. Бул моделде табигый экосистемалардын өйдө жагында жасал-
ма (антропогендик) экосистемалар көрсөтүлгөн, алар бакчалар, сейил бактар, талаа лар, 
айдоо жерлери. Бул экосистемалар бир аз башкача уюштурулган, алар адамдын жашоосу 
менен тыгыз байланышта жана айлана-чөйрөнү жөнгө салуучу экосистемалык функция-
ларын толугу менен аткара алышпайт, анткени алардын энергиясынын/биомассасынын 
көпчүлүгүн адамдар өз муктаждыктары үчүн колдонушат.

Негизги пайдубалдын үстүндө социалдык-экономикалык сфера жайгаштырылган. Жа-
шоонун социалдык жана экономикалык чөйрөсү табигый экосистемалардын ресурстарын 
пайдаланууга негизделет.

Бул моделдин маанилүү элементи – пайдубалдын талкаланышы менен пирамиданын 
үстүнкү бөлүктөрү жараксыз болот дегенди түшүнүү. Табигый экосистемалар тирүү орга-
низмдердин жашоосуна шарт түзүп, туруктуу өнүгүүнү камсыздай алат. Биотүрдүүлүктүн 
жоголушу жана азайышы экосистемалардын функцияларын аткаруусуна орду толгус зыян 
келтирет. Маселен, экосистемалар жашоо үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү, климатты жөнгө 
салуу жана турукташтыруу, сууну жөнгө салуу, табигый кырсыктардын санын кыскартуу, 
топуракты пайда кылуу, химиялык элементтердин циклин сактоо жана башка ушул сыяк-
туу функцияларды аткарат. Эгерде пайдубалды алып салсак, мунун баары урап түшөт. Эң 
башкысы, мында экономикалык дефолт же маданий төңкөрүш сыңары модель гана кый-
рабастан, бүтүндөй жашоо цикли бузулушу мүмкүн.

Табигый экосистемалар баштапкы курамын жана түзүлүшүн сактап турганда гана бул 
экосистемалар климаттын өзгөрүүсүнө ийкемдүү жооп берип, анын кескин өзгөрүлүшүн 
азайтып, терс көрүнүштөрдүн кесепеттерин кыскартат. Маселен, өсүмдүктөр катмары тоо 
этектериндеги түшүмдүү топурак кыртышын сактайт, чоң жоготууларга алып келүүчү сел-
дин жана суу ташкындардын пайда болушуна жол бербейт.

Ошентип, Кыргызстандын табигый экосистемалары тоолуу аймактарда гана эмес, ага 
чектеш өрөөндүү аймактарда да туруктуулуктун кубаттуу борбору болуп саналат. Учур-
да социалдык-экономикалык өнүгүү шартында табигый экосистемалардын сакталышын 
жана келечекте Жер бетиндеги Жашоону камсыздай алышын шарттаган чечимдерди та-
буу керек!

БИОМ ЭК материалдарынан алынды http://www.biom.kg/activities/policy
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5. «Туруктуу өнүгүүнүн 17 максаты» текстин окуп чыгып, чакан топтордо талкуулагыла. 
Талкууга коюлган суроолор:
1). Адамзатка эмне үчүн Туруктуу өнүгүүнүн 17 максаты (ТӨМ) керек?
2). ТӨМдүн 17 максатына жетүү үчүн Кыргыз Республикасында кандай иш-аракеттер 
жүргүзүлүп жатат?
3). Силердин шаардын, айылдын, райондун, облустун туруктуу өнүгүшү үчүн эмне 
кыла аласыңар?

Окуу үчүн текст: ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН 17 МАКСАТЫ

2015-жылдын 25-сентябрында Нью-Йоркто БУУга мүчө 193 мамлекет туруктуу келе-
чекти камсыз кылуу максатында, 2015-жылдан кийинки Туруктуу өнүгүүнүн жаңы Күн 
тартибин бир добуштан кабыл алышты.

Туруктуу өнүгүүнүн 17 максаты азыркы мезгилдеги экономикалык, социалдык, эколо-
гиялык жана башкаруу маселелерин чечүүгө багытталган. Ар бир өлкө ТӨМ 17 максатын  
аткарууга милдеттенген.  Башка  мамлекеттердей  эле  Кыргыз Республикасы (КР) дагы 
ТӨМ аткарууга милдет алып, азыркы учурда, ТӨМ бардык тармактардагы мамлекеттик 
программаларга киргизилген.

Кыргыз Республикасы 2040-жылга чейин Туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын 
кабыл алды (КР ТӨУС). Кыргызстан жөн гана башкалардын өнүгүү моделин көчүрүп ала 
албайт. КР ТӨУС адамдын жана бүткүл коомдун өнүгүшү үчүн негизи болуп саналат жана 
биздин өлкөдө жашаган ар бир адамдын өнүгүүсүнө шарт түзүп, анын жыргалчылыгын 
камсыз кылууга багытталган. Мамлекеттин экономикалык саясаты жаңы «жашыл» техно-
логияларды колдонуу менен жумуш орундарын, татыктуу эмгек акыны, экологиялык таза 
тармактарды камсыз кылууга багытталат.

Өндүрүшкө жана башкарууга маалыматтык технологияларды кеңири жайылтуу өнүгүү 
саясатынын артыкчылыктуу багыты болууга тийиш. Ар бир аймак өлкөнүн экономикалык 
өнүгүүсүнө татыктуу салымын кошуп, ар бир аймактын калкынын жашоосу үчүн жагымдуу 
шарттар түзүлмөкчү.

Келечекте Кыргыз Республикасынын ак кардуу чокулардын жана суусу тунук көлдөрдүн 
өлкөсү катары сакталышы менен тыгыз байланышта. Кыргыз Республикасынын жаранда-
ры экологияга багыт алган алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулуусу зарыл. Ал үчүн 
жарандар биринчи кезекте өзүлөрүн, өздөрүнүн жаратылыштагы ордун өзгөртүп, келечек 
муундардын кызыкчылыктарын эске алуу менен экономиканы өнүктүрүүсү зарыл.
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6. Видеону көрүү жана талкуулоо

Биринчи боп Экинчи топ Үчүнчү топ Төртүнчү топ

Жөнөкөй тил менен ТӨМ 
тууралуу

Туруктуу өнүгүүнүн 17 
максаты

Туруктуу өнүгүү максатта-
ры деген эмне?

Туруктуу өнүгүү максаттары-
на жетүүдө жаштардын ролу

https://www.youtube.com/
watch?v=EMysUyLZxm4

https://youtu.be/Fn_COhiA72U https://www.youtube.com/
watch?v=qKWoOQXC-5U

 https://www.youtube.com/
watch?v=vY3FyJlnIKs

7. Көйгөйлөр жана дилеммалар. Суроону окуп, топто талкуулап, эң ылайыктуу вари-
антты тандагыла жана негиздегиле.

Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрүндө, дүйнө жүзүндөгүдөй эле, шаар калкынын саны 
өсүүдө. Силердин оюңарча шаардыктардын жашоо образынын айлана-чөйрөгө тийгизген 
эң олуттуу таасири кайсылар?

1. Стресске алып келүүчү интенсивдүү жашоонун ыргагы.
2. Жогорку деңгээлде энергияны жана ресурстарды керектөө.
3. Көп өлчөмдө тиричилик жана өнөр жай калдыктарын чыгаруу.
4. Ызы-чуу.
5. Адам менен жаратылыштын ортосундагы байланышты жоготуу.

Булак: Зеленый пакет «Ледники Центральной Азии»

8. Үй тапшырмасы. «Туруктуу өнүгүүнүн 17 максаты жана аларга жетишүүгө менин 
кошкон салымым» деген темада эссе жазгыла. Анда негизги көйгөйлөрдү, алардын өз 
ара байланышын жана аларды чечүү жолдорун ачып көрсөткүлө.
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3-ТЕМА. ТУРУКТУУ КЕРЕКТӨӨ МАСЕЛЕЛЕРИ КЫРГЫЗ ЭЛИНИН 
САЛТЫНДА

Предметтер аралык байланыш: география, биология, тарых, математика, геометрия.
Класс: 8-11.
Методдору жана ыкмалары: дискуссия, топтук иш.
Ресурстар: ватман кагазы, маркерлер, стикерлер, компьютер, проектор, акылдуу такта-
лар, интернет булактары.
Убактысы: 4 саат.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• кыргыз элинин салттарында туруктуу керектөөнү талкуулашат;
• жооптуу керектөө жаатындагы кыргыз элинин салттары жөнүндө мурунку билимдер 

менен салыштырып көрө алышат;
• кыргыз элинин жаратылышка жоопкерчиликтүү мамилесинин өзгөчөлүктөрүн талдоо-

ну үйрөнүшөт;
• сабакта өз оюн билдире алышат жана класстын алдына чыгып сүйлөй алышат.

САБАКТЫН ЭТАПТАРЫ
1. «Билем, билгим келет, билдим» көнүгүүсү.
1-кадам: Текстти окуганга чейин, өз-өзүнчө же топто таблицанын биринчи жана экин-
чи «Билем», «Билгим келет» деген мамычаларын толтургула.
2-кадам: Текст менен таанышуу учурунда «Билдим» мамычасын толтургула.

Билем Билгим келет Билдим

3-кадам: Мамычалардын мазмунун салыштырып, жыйынтыктагыла.

2. Текст менен иштөө. «Кош күндөлүк» көнүгүүсү.
Тексттен үзүндүлөр Суроолор жана комментарийлер

Барак экиге тең бөлүнөт. Сол жагына силерге чоң таасир калтырган же жашооңордогу 
кандайдыр бир эпизоддор менен байланышкан тексттин фрагментин жазгыла. Оң жагы-
на ага комментарий бергиле: Эмне үчүн бул цитатаны жаздыңар? Ал кандай суроолорду 
пайда кылды? Кандай ойлор жаралды? Текстти окуп жатканда, мезгил-мезгили менен 
токтоп, таблицада ушул сыяктуу ойлор белгиленет.

ОКУУ ТЕКСТТЕРИ

I. «Биздин ата-бабаларыбыз табиятты кандай түшүнүшкөн?»
Адам табияттын бир бөлүгү экендигин биздин ата-бабаларыбыз мыкты түшүнүшкөн. 

Ошондуктан, алар жаратылышка зыян келтирбестен, табият менен гармонияда жашоого 
аракет кылышкан. Күнүмдүк муктаждыктарын канааттандыруу үчүн ата-бабаларыбыз ай-
лана-чөйрө жөнүндө көп билүүгө, ал жөнүндө маалымат алууга аракет кылышкан.
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3-сүрөт. © МАКСИМ КЛЕЙТОР. Нарын областы, Аксай өрөөнү. Көл-Суу көлү.

Табиятты урматтоо дүйнөнүн өнүгүшүндө эң маанилүү экенин түшүнүп, жаратылышка 
начар мамиле жасоонун кесепеттерин баамдашкан. Көчмөн кыргыздардын жашоо про-
цесси жаратылышты урматтоо менен, кылымдардан бери келе жаткан салттуу билим-
дерге жана топтолгон жашоо тажрыйбасына ылайык жүрүп келген. Салттуу көчмөн эко-
номикасы, негизинен, ресурстарды үнөмдөөчү, табиятты калыбына келтирүүчү, таштанды 
чыгарбоочу экономика болгон, б.а. заманбап көз караш менен караганда, экологиялык 
таза жана сарамжалдуу экономика болгон. Топтолгон салттуу экологиялык билимди мил-
деттүү түрдө сактоо – көчмөндөрдүн жашоо образы жана жүрүм-туруму болгон. Мезгил-
дин элегинен өткөн, сыналган чаралар жана механизмдер адам менен жаратылыштын 
ортосундагы мамилелердин туруктуулугун жана тең салмактуулугун камсыз кылып, миң-
деген жылдар бою элдин сакталышына жардам берген.

Жергиликтүү аба ырайына жана климаттык шарттарга ылайыкташуу процессинде жайыт-
тарды мезгил-мезгили менен ротациялоого негизделген жаратылышты башкаруунун уни-
калдуу тутуму иштелип чыккан. Көчмөн эл катары кыргыздар ар дайым жаратылыш менен 
тыгыз байланышта болуп келишкен. Жашаган жеринен баштап кийимине чейин, бардыгы 
аба ырайынын өзгөрүшүнө жана көчүп, журт которууга даректештирилген. Илгертен бери 
кыргыздар жаратылышты коргоп, баалаган. Буга төмөнкү тыюу салуулар далил болот:
• Жаратылыш байлыктарына жана адамга залал келтирбөө үчүн отту өчүрбөй таштабоо 

керек.
• Дарыяларды, сууларды, көлдөрдү таштандылар менен булгабаш керек.
• Зарылчылыгы жок эле бак-дарактарды кыйбоо керек, анткени алар тирүү жандыктар: 

алардын ээси бул үчүн адамды жазалайт.
• Канаттуулардын канатын тирүүлөй жулбаш керек, антпесе бул адамга чоң таасир этет: 

адам канаттуулар тарткан азапка туш болот.
• Айбандардын көзүн чукуп же башка мыкаачылык иштерди жасабоо керек. Анткени 

«токойдун ээси» адамды да ушундай жол менен жазалап коёт.
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Алар көбүнчө салттуу макал-лакаптарда да кездешет, мисалы: «Чөптү кордосоң, көз-
гө зыян». Элдик медицинада кыргыздар ар кандай дары чөптөрдү колдонушкан. Миса-
лы, эпилепсия жана ысытма ооруларын дарылоодо шыбакты, ичеги-карын ооруларында 
адырашманды жана бронхиалдык астманы дарылоодо термопсис сыяктуу дары чөптөрдү 
колдонушкан. Бул маалыматтардын бардыгы кыргыздардын дүйнөгө болгон көз карашы-
нын туура экендигин айгинелейт.

II. «Кыргыздардын турак-жайы». Боз үй кыргыз көчмөн маданиятынын эң маанилүү 
бөлүгү, кыргыздын дүйнө таанымынын негизги символдорунун бири жана алардын жа-
шоо образынын ажырагыс бир бөлүгү. Боз үй кылымдар бою кыргызга коопсуз турак-жай 
катары кызмат кылып, бекеринен «кыргыз үй» деп аталган эмес. Бир жерден экинчи жер-
ге оңой көчүрүлүп, кышында жылуу, жайында салкын келип, көптөгөн кылымдар бою көч-
мөн кыргызды коштоп келген. Боз үй үй-бүлөнү, жерди жана Ааламды символдоштуруп 
турат, ал адамды туулгандан баштап өлгөнгө чейинки жашоосунда жандап жүрөт. Боз үй 
кыргыз маданиятынын көп бөлүгү менен, алсак, маанилүү каада-салттары, кол өнөрчүлү-
гү, салттуу чеберчилиги ж.б. менен байланышта.

 
4-сүрөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну, 2018. Кырчын жайлоосу. Ысык-Көл областы. Фото КНИА КАБАР

Боз үй дизайны көчүп жүрүүгө ыңгайлуу келип, жыл мезгилине карабастан адамга кыз-
мат кылуу үчүн иштелип чыккан. Боз үй бөлүктөргө оңой эле ажырап, бир жерден экин-
чи жерге көчүрүп, тигүүгө оңой, аны кышында жылуулап, жайында салкындатып койсо 
да болот. Боз үйдүн шырдак жана туш кийиз (тушка тага турган кийиз килемдер жана 
саймалар) сыяктуу жасалгалары дагы табигаттын кооздугуна окшоштурулуп жасалат. Боз 
үйдүн сырты сууну сиңирбеген кийизден жана жүндөн жасалып, оңдоп-түзөөгө ыңгайлуу. 
Түндүк – үй-бүлөнү жана Ааламды символдоштуруп турат. Түндүк кийиз менен жабылып, 
боз үйдүн ичин желдетип туруу үчүн жана аба-ырайына жараша ачылып-жабылып турат.

III. «Кыргыз текстили». Кыргыз текстили табияттын кооздугуна шыктанган өзгөчө ди-
зайны менен айырмаланып, тоодо жана тоо этектеринде оңой табылуучу материалдар-
дан жасалат.

Алардын арасынан кийиз жана жүн өзгөчө таралган.
Шырдак – бул кийизден жасалган килем, анын оюулары кой-эчкинин, иттин, гүлдүн 

абстракттуу элестерин  чагылдырат. Колго жасалган шырдактар станокто жасалган шыр-
дактарга караганда алда канча баалуу келет. Шырдакты дубалга илип,  же жерге салып 
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коюшат. Мындай шырдактар бир нече 
жылдан ондогон жылдарга чейин кызмат 
кылат. 

Туш кийиз – бул боз үйдү жасалгалоо 
үчүн жумшак кездемеден жасалган ду-
балга илинүүчү килем.

IV. «Кыргыздын кол өнөрчүлүгү».  
Курак – өөндөрдү кураштырып тигүү. «Ку-
рактын» аталышы «кура» деген сөздөн 
келип чыккан, бул өзүнчө бөлүктөрдү би-
риктирүү дегенди билдирет. Бул ыкма ме-
нен шляпалар, балдар кийимдери, бешик 
жууркандар, үйлөнүү көшөгөсү, матрацтар, жаздыктар, баштыктар же килемдер жасалат. 
Өөндөр сыйкырдуу касиетке ээ деп айтылат: мисалы, ымыркай төрөлгөндөн кийин кыр-
кынчы күнү ага кырк кошунанын өөн чүпүрөктөрүнөн тигилген көйнөк кийгизишкен. Ак 
жана кара түстөгү өөн чүпүрөктөр өзгөчө бааланат, аларды төөнүн көзү, турна, тумар, жыл-
дыз сыяктуу геометриялык оймо-чийме-
лерде көп колдонушат.

Ала кийиз – бул түр-оюм түшүрүлүп, 
уютулуп жасалган кийиз буюм. Шырдак-
тан айырмаланып, ала кийизди жасоо-
до башкача ыкма колдонулат. Шырдак 
жасоо до чоң кийиз талап кылынса, ала 
кийиз жасоодо койдун жүнү керек. Кой-
дун жүнүн чийдин үстүнө текшилеп салып, 
үстүңкү бетине ар кандай түстөгү жүндөн 
түркүм оюмдар же кандайдыр бир элес 
түшүрүлөт. Андан кийин, ала кийизге ысык 
суудан текшилеп сээп, ороп коюшат. Ысык суудан жүндөр бири бирине жармашып, уюп 
калат. Натыйжада, чектери так эмес, бири-бирине куюлушкан кооз түр-оюм жаралат. Ала 
кийиз шырдактай бышык болбосо дагы, анын оюмдары түркүн түстүү кооз келет.

Чий талаада өсүүчү чийдин (өсүмдүк) кургак сабактарынан жасалган атайын төшөл-
мөлөр. Чий жөнөкөй же кандайдыр бир оймолору менен болушу мүмкүн. Чий көбүнчө 
боз үйдү кошумча жылуулоо үчүн колдонулат же нымдуулукту алдын алуу үчүн килемдер-
дин астына төшөлөт. Ошондой эле шыр-
дак жана ала кийиз жасоодо эң маанилүү 
ролду ойнойт.

V. «Кыргыз кийимдери» 
Кыргыз кийимдери көчмөн турмушту 

чагылдырып, анда ар кайсы аймактар-
дын өзгөчөлүктөрүн көрүүгө болот. Ба-
сымдуу көпчүлүгү жүн, кийиз, булгаары, 
катуу кездемелер сыяктуу табигый мате-
риалдардан жасалат. Кийимдерде элдин 
каада-салтын жана табигаттын коозду-
гун элестеткен түркүм оймо-чиймелер 
түшүрүлөт.

5-сүрөт.Фото. Наталия Козина, Хушбахт Зайдуллоев. 
Кыргыз шырдактары

6-сүрөт. Ала кийиз жана чий. 
"Кыргыз оймолору" китебинен алынган

7-сүрөт. Сүрөт ачык интернет булактардан алынды.
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Ак калпак – ак кийизден жасалган эркектердин баш кийими. Эркектер ошондой эле 
чапан – бийик жакалуу пальто, замшы же булгаары шым кийишкен. Аялдар көбүнчө көй-
нөктүн үстүнөн белдемчи (алдыңкы жагы ачык юбка) оронушкан. Салтанаттуу учурларда, 
кош этек көйнөк, анын үстүнөн саймаланган кемсел, баштарына үкүнүн канаты менен 
кооздолгон шөкүлө (конус формасындагы баш кийим) кийген. Турмушка чыккандан тарта 
аялдар элечек кийишкен. Элечек бир нече метр узундуктагы ак түстөгү кездемеден баш-
ка оролот. Элечекти жоопкерчиликтүү керектөөнүн эң мыкты мисалы деп атоого болот. 
Анткени, элечек көчүп жүргөндө башты ысыктан, сууктан жана шамалдан коргоп турган, 
жолдо жаракат алгандар болсо элечекти жараат таңгыч катары колдонушкан, ж.б. ар кан-
дай кызматтарды аткарган.

VI. «Балдарды тарбиялоо». Илгертен бери кыргыздар материалдык жана руханий 
маданиятка, анын ичинде балдарды тарбиялоо салттарына өзгөчө көӊүл буруп  келиш-

кен. Булар бешик, бешик ыры, оюнчуктар 
жана оюн ырлары, балдардын эмгеги 
жана эмгек шаймандары, балдар фоль-
клору ж.б.

Кыргыздар балдардын кичинекей 
кезинен баштап коомдун толук кандуу 
мүчөсү болуусуна кам көрүшкөн. Ата- 
энелери балдарын тойлорго, туугандар-
дыкына ээрчитип баруу адаты балдарды 
коом менен тааныштыруунун негизги 
жолунун бири болуп, жүрүм-турум мада-
ниятын калыптандыруунун, балдардын 
рухий дүйнөсүн байытуунун шарты бо-
луп саналган. Балага өздөрүнүн каалоо-

лору жана сезимдери менен гана эмес, ошондой эле башка адамдардын каалоолорун 
жана сезимдерин эске алууну үйрөтүшкөн. Балдарда өздөрүнө, башкаларга, жаратылыш-
ка, жаныбарларга карата эмоционалдык-баалуулук мамилени тарбиялап, толеранттуу-
лукту жана сезимталдыкты калыптандырышкан.

Балдарга кичинекей кезинен баштап турмуштук көндүмдөр үйрөтүлгөн. Мисалы: мал 
багуу, конокторду тосуп чыгуу жана узатуу, дары чөптөрдү айырмалоо, бак-дарактарды 
отургузуу жана кароо, үй тиричилик буюмдарын жасоо сыяктуу күнүмдүк жашоодогу көн-
дүмдөр калыптандырылган. Анткени ата-энелер күнүмдүк иштерге катышуу балага прак-
тикалык билим берет деп ишенишкен. Үй-бүлөнүн чарбачылыгына кошо аралашкан бала 
табигый чөйрө менен шайкеш жоопкерчиликтүү жашоо мүнөзүн өздөштүргөн.

Ушундай ыкмалар менен тарбиялоонун натыйжасында, кыргыздар балдарын ар тарап-
тан өнүктүрүшкөн. Жаратылышты сүйүүгө жана урматтоого үндөгөн кыргыздар балдарга 
карата убал (күнөө), сооп (жакшылык), ыйык деген сөздөрдү көп колдонушкан.

Мындай бата сөздөр баланын акыл-эсине чоң таасир эткен. Кыргыздар өз балдарын 
эмгекчил болууга тарбиялашкан: маселен, бак-дарак тигүүнү, жабыркаган жаныбарлар 
менен өсүмдүктөргө кам көрүүнү жана булактардын көзүн ачууну үйрөтүшкөн.

VII. «Көчмөн малчылык». Кыргыздын көчмөн турмушу кыштоо, жаздоо, жайлоо, 
күздөө жайыттарын алмаштыруу менен мүнөздөлгөн. Элде «Жаз – аракет, жай – береке, 
күз – киреше, кыш – чыгаша» деп айтылып келген.

8-сүрөт. К.Акматованын «Жайлоо оюндары»
китебинен алынган сүрөт, КФ Рурал девелопмент фанд
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Көчмөн малчылык жайыттарды мез-
гилдүү пайдаланууну камсыз кылып, 
аларды деградациядан сактап турчу. 
Кардуу бороондордон жана шамалдан 
далдоо жайыттар кыштоо катары колдо-
нулуп, чөбү менен суусу кенен жайыттар 
жайлоо катары колдонулуп келген. Жаз 
мезгилинде кары эрте кеткен, чөбү эрте 
чыккан жерлер жаздоо катары, ал эми 
күзүндө–бадалдуу жайыттар күздөө үчүн 
колдонулган. Мындай система жайыт-
тардын жогорку түшүмдүүлүгүн сактоону 
жана аларды узак убакыт бою сарамжал-
дуу пайдаланууну камсыз кылган. Жайыт-
тарды пайдаланууда төмөнкү 7 эреже так аткарылган:

1. Жайыттарды мезгилдүү пайдалануу. Көктөө же жаздоо – жазгы жайыттар, жайлоо 
– жайкы жайыттар, күздөө – күзгү жана кыштоо – кышкы жайыттар. 

Жайыттарды кышка, жайга, күзгө жана жаз мез-
гилинде пайдалануу үчүн бөлүштүрүү керек. Бир 
жайытты бир гана мезгилде колдонуп, башка үч 
мезгилде чөбү жана кыртышы толугу менен калы-
бына келиши керек.

2. Көчөөрдүн алдында жайыттын абалын баа-
лоо эрежеси (журт-чалуу). 

Адатта, айыл аксакалы жайыттын даяр экендигин 
аныктоо үчүн жайытка барат. Аба ырайы, кыртыштын 
нымдуулугу, чөптүн бийиктиги жана белгилүү бир чөптүн 
түрлөрү даярдыктын көрсөткүчтөрү болуп саналат.

3. Жамаатта туруктуу байланышты сактоо эрежеси 
 (ажырашаар аяк–түлөө берүү).

Көчөөрдүн алдында ажырашаар аяк берип, туу-
гандар, кошуналар менен коштошуп, алардын тилектерин, баталарын алышкан. Дасторкон 
жайып, үстүнө нан, боорсок, май жана каймак коюп, «эски журт, колдоп бер, жаңы журт, 
бата бер» деп бата сурашкан. Жаңы журтка келгенде жайлоодогу кошуналары менен учу-
рашып, түлөө беришкен. Мындай жөрөлгөлөр жамаатта жакшы мамилелерди сактоого да 
жардам берип келген.

4. Жайлоого көчүүдөгү эрежелер 
Журт которуу малчылар үчүн, ошондой эле бүтүндөй айыл үчүн ар дайым чоң майрам 

болуп келген; малчылар көчөөр алдына жакшы кийимдерин кийип, аларды айылдан сал-
танат менен узатышчу. Көчтү атчан аксакалдар баштап, андан соң байбичелер, кичинекей 
жана эмчектеги балдар, өспүрүмдөр улашкан. Малды айдаган эркектер жана жаш жигиттер 
көчтүн артында келишкен. Малдын чарчап же ысып кетүүсүн алдын алып, көч жай жүргөн.

5. Журт которуу. 
Жайлоодо ар бир 15-20 күндүн ичинде журт которуп туруу топурактын эрозиясын 

жана кык топтолуп калганда пайда болгон аммиак менен уулануунун алдын алууга болот.

9-сүрөт. Сүрөттүн автору Екатерина Иващенко
http://www.fergana.info/

10-сүрөт. Жайыттарды колдонуу цикли
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6. Мал жаюу эрежеси 
Жайлоодогу мал байланбай, тосулбай ээн багылган. Койду журттан алысыраак  

жайышкан, андан бери уйду жайган. Бээ маал-маалы менен саалып тургандыктан, жылкы 
боз үйгө жакын жерде жайылып жүргөн.

7. Журтка этият мамиле жасоонун эрежеси
Журттун тазалыгына өзгөчө көңүл бурулган; ар дайым таштандылар чогултулуп, көч-

көндө кошо ала кетишкен. Жыйылган күлдү шамал учуруп салбашы үчүн далдаа жерге 
же суудан алыс жерге төгүшкөн. Малдын тузун таштын үстүнө гана коюшкан, анткени туз 
топурактын үстүнө түшсө, эрозияны пайда кылган. Негизги эреже журтту баштапкы аба-
лындагындай таза сактоо болгон.

VIII. «Салттуу билим» тексти 
Кыргыздардын көчмөн жашоо образы жана алар жашаган табигый шарттар, салт-

туу билимдердин, социалдык жана экономикалык практиканын калыптанышына, жара-
тылышты жана алардын айланасындагы дүйнөнү сыйлоого багытталган.

Салттуу билимдер – бул салттуу тур-
мушта, жашоодо колдонулуучу жана та-
рыхый негизделген жамааттар тарабынан 
муундан муунга өткөрүлүп берилүүчү, элдик 
практикалык билимдердин, көндүмдөрдүн 
жана жөндөмдөрдүн системасы. Салттуу 
билимдер улуттун өзүн өзү идентификация-
лоосунун көрсөткүчтөрүнүн бири.

Малчылык жана жайыттарды пайдала-
нуу боюнча салттуу билимдер байыркы 
тажрыйбаларга жана калктын жашоо-тур-
мушу үчүн жерди, топуракты жана өсүмдүк-
төрдү туруктуу пайдалануу чараларына 
негизделген. Аларда мал жаюу, кыртышты 
жана өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, 
тоют даярдоо жана пайдалануу, малды 
асылдандыруу, ветеринардык медицина 
жана мал багуу боюнча билимдер жана та-
жрыйбалар камтылган.

3. Комментарийлер боюнча тексттердин мазмунун талкуулоо
4. Корутунду чыгаруу, баалоо жана мамычалардын мазмунун салыштыруу

Билем Билгим келет Билдим

5. Үй тапшырмасы – өз алдынча иштөө:
• Кыргыз элинин жаратылышты коргоо боюнча салттуу билимдеринин мисалдарын  

жыйнагыла. Чогулган материалдын негизинде PowerPoint программасында 3 мүнөттүк 
презентация даярдагыла.

• Өндүрүштө токулган килемди, шырдакты жана ала кийизди пайдалануунун артыкчы-
лыктары менен кемчиликтерин (экологиялык таза, ыңгайлуу, ден соолукка тийгизген 
таасири ж.б.у.с.) аныктагыла.

Жаратылыш менен байланышкан тыюу 
салуулар
Журтуңду булгаба. Көчкөндө журтка 
таштанды калтырбай, керексиз жана ашык 
нерселердин баарын өрттөп салуу, ошондой 
эле «эски журтта таштындыларда жин-
шайтан оюн салып кетпесин» дешкен.
Аккан сууга түкүрбө, булакты булгаба. 
Сууну булгабоо, үнөмдөө, булактын көзүн 
ачуу.
Суунун да сурагы бар. Башкача айтканда, 
сууну ашыкча сарптоо үчүн жооп бере 
турган убакыт дагы келет. Жерди бекер 
казба, чырпыкты бекер кыйба.
Жалгыз тал көрсөң кыйбай жүр.

Акипресс. Код кыргызов. Автор Кулипа
http://kgcode.akipress.org/unews/un_post:14293
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• «Кыргыздын улуттук кийимдеринин өзгөчөлүктөрү: жаш курак, статус, мезгилдүүлүгү, 
экологиялык жактан тазалыгы» деген темада эссе жазгыла.

• Төмөнкү темалардын бири боюнча изилдөө жүргүзгүлө:
• боз үйдүн курулушундагы геометриялык аспекттер: Пифагор теоремасы, синустар 

теоремасы, косинустар теоремасы, үч бурчтуктун бурчтарын табуу;
• боз үйдүн түзүмүндө экологиялык ыкмалар жана жоопкерчиликтүү керектөөнүн ми-

салдары;
• жоопкерчиликтүү керектөөнүн принциптерин кыргыздын күнүмдүк жашоосунда 

колдонуу: тамак-аш, тиричилик буюмдары, гигиена.
• Сабакта талкууланган тема Туруктуу өнүгүүнүн 17 максатынын кайсынысы менен бай-

ланыштуу? Кыска билдирүү даярдагыла.
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4-ТЕМА. «КАЛДЫГЫ ЖОК» КОНЦЕПЦИЯСЫ ЖАНА ТАШТАНДЫНЫ 
УТИЛДЕШТИРҮҮ МАСЕЛЕСИ

Предметтер аралык байланыш: география, биология, физика.
Класс: 8-11.
Убактысы: 2 саат.
Ресурстар: компьютер, проектор.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• калдыктардын түрлөрү менен таанышышат;
• дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы таштанды көйгөйүн талкуулашат;
• жооптуу керектөөнүн төрт принциби менен таанышып, алардын колдонулушу боюнча 

өз ой-пикирин билдиришет.

САБАКТЫН ЭТАПТАРЫ 
1. «Маанай маалы» көнүгүүсү 
«Маанай маалы» аркылуу өзүңөрдүн маанайыңарды көр-

сөткүлө, бул маалды эмне үчүн тандадыңар?
2. Текст менен иштөө (чакан топтордо иштөө). Текстти 

окуп, концептуалдык картаны түзгүлө.
КОНЦЕПТУАЛДЫК  КАРТАЛАР
Түшүнүктөрдүн ортосундагы байланыш – бул багыт түйүн-

дөрү. Предмет чөйрөсүндөгү түшүнүктөрдүн ортосундагы 
структуралык өз ара мамилелерди талдоо адамдын түшүнүк-
төр тутумун чагылдыруунун натыйжалуу аспабы болуп эсеп-
телет.   Концептуалдык ой жүгүртүүнү калыптандыруу эстеп 

калууну жакшыртууга, эстөөгө көмөктөшүп, алган билимин жаңы кырдаалдарда колдонуу 
мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Ал схемалык түрдө төмөнкүдөй болушу мүмкүн (11-сүрөт):

11-сүрөт. Концептуалдык картанын үлгүсү
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Окуу үчүн текст: «АДАМДЫН ТИРИЧИЛИГИНЕН, ӨНӨР ЖАЙДАН, КУРУЛУШТАН, ЖАНА 
БАШКА ТАРМАКТАРДАН ЧЫККАН ТАШТАНДЫЛАР ЖАНА АЛАРДЫ КАЙРА ИШТЕТҮҮ 

МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ»

1-топ
Канчалаган кылым мурун шаарлардын пайда болушу жана өсүшү менен адамзат 

таштанды көйгөйүнө туш болгон. Адамдын жана малдын калдыктары көчөгө ыргытылып, 
жолдо жүрүүгө кыйынчылык жаралып, оорулардын жайылышына өбөлгө түзүлгөн.

Цивилизациянын өнүгүшү менен канализация пайда болуп, таштандылар шаарлар-
дан тышка чыгарыла баштады. Бирок ошол эле учурда, адамдар чыгарган таштандынын 
көлөмү дагы көбөйүп, таштанды төгүүчү жайлар барган сайын өсүүдө.

Таштандылар эки чоң топко бөлүнөт – өндүрүш таштандылары жана керектөө калды-
ктары. Бир адамдын тамак-ашка, кийим-кечеге, турак-жайга жана башка нерселерге бол-
гон муктаждыгын канааттандыруу үчүн бир жылда орто эсеп менен 20 тонна ар кандай 
чийки заттар керектелет. Бирок чийки заттын 10%ы гана акыркы продукцияга кирет, ал 
эми 90%ы планетаны ууландырып жаткан таштандыга айланат. Жыл сайын өндүрүштүн 
өсүшү менен анын калдыктарынын көлөмү дагы өсүүдө.

Өндүрүштөн керектөөгө өткөндө продукциялардын көпчүлүк бөлүгү коромжуга учу-
райт. Ошентип отуруп, адамзат жашоосунун көп бөлүгүн таштанды өндүрүүгө сарптайт 
десек да болот. Мындан тышкары, биз эмгегибиздин көпчүлүгүн текке кетирип, жара-
тылыш ресурстарын ысырап кылабыз, айлана-чөйрөнү таштандылар менен ууландырып, 
ден соолугубузга жана бүтүндөй жаратылышка орду толгус зыян келтирип жатабыз.

2-топ
Керектөө чөйрөсүндө пайда болгон катуу тиричилик калдыктарынын көпчүлүгүн 

таштанды деп атайбыз. Калдыктарды бир үймөккө же бир идишке аралаштыра төккөндө 
таштанды болот. Бөлүп, сорттоп алганда баалуу чийки зат болуп саналат. Анын дээрлик 
бардык бөлүктөрү (көмүлүүнү, жок кылууну же нейтралдаштырууну талап кылган радио-
активдүү, коркунучтуу химиялык жана жугуштуу заттарды кошпогондо) чийки зат катары 
колдонулушу мүмкүн. Катуу калдыктардын 70% (металл, кагаз, пластмасса, кездеме ж.б.) 
кайра иштетүүгө жөнөтсө болот. Калган катуу тиричилик калдыктарынын көпчүлүгү ми-
кробиологиялык жол менен тазаланууга тийиш болгон өсүмдүктөрдүн жана тамак-аш кал-
дыктары. Мындай ыкмалар компостинг жана вермикомпостинг (курттар менен иштетүү) 
баалуу органикалык жер семирткичтерди жана тоюттарды алуу үчүн колдонулат, анаэ-
робдук (биогаз) кайра иштетүү – биогазды жана жогорку натыйжалуу суюк органикалык 
жер семирткичтерди өндүрүү максатында колдонулат.

Металл кайра эритүү үчүн жөнөтүлөт. Металлоломдон бир тонна болотту өндүрүү ка-
зылып алынган рудадан өндүрүлгөнгө караганда 74% аз энергияны талап кылат. Суусун-
дуктар коюлган банкалардан алюминийди өндүрүүдө бокситтен алюминийди өндүрүүгө 
караганда 5-10% аз энергия керектелет. Мындан тышкары, кайра иштетилген сырьедон 
металл өндүрүү абанын жана суунун булганышын бир нече эсеге азайтат.

Кагазды жыгачтан эмес, макулатурадан өндүрү токойду кыйылуудан сактап, энергия 
керектөөнү төрттөн үчкө кыскартат. Ошондой эле, сууну керектөө дагы эки эсе кыскарат 
жана суу азыраак булганат.
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3-топ
Жыл сайын улам көбөйүп келе жаткан катуу тиричилик калдыктарынын олуттуу бөлүгү 

пластмассадан туруп, алардын көбүн улам эритип, жаңы буюм чыгарууга боло турган тер-
мопластик түзөт. Ал эми 20-30% пластик калдыктарга минералдык толтуруучу зат кошуп, 
чатырдын карапа тактайларын жасоого болот. Ошондой эле пластик калдыктарды орга-
никалык заттар (кагаз, картон, кездеме ж.б.) менен толтуруп, жасалгалоочу карапа тактай 
өндүрүүгө болот. Мындай продукциялар жыгач таарынды тактасына жана жыгач сүрүндү 
тактасына караганда алда канча сапаты жогору болуп, экологиялык жактан таза келет.

Акыркы убакта Бишкекте тигүү өнөр жайы жакшы өнүгүп, өндүрүштүк калдыктар да 
көбөйүүдө. Тигүү өнөр жайынан чыккан калдыктар, өөн кездемелер баалуу чийки зат бо-
луп саналат. Алардан ар кандай буюмдарды жасоого болот. Аларды пластик калдыктарын 
кайра иштетүүдө толтуруучу катары колдонууга мүмкүн, жана башка ар түрдүү товарлар-
ды жасоого ылайыктуу.

Айнек калдыктары катуу тиричилик калдыктарынын олуттуу үлүшүн (5-7%) ээлейт. Алар-
дын айрымдары (бүтүн бөтөлкөлөр) кайра колдонулушу мүмкүн. Ал эми сынган айнек кал-
дыктарды эритип, кайра иштетишет. Айнектин сыныктарынан айнек идиш жасоого болот. 
Ошондой эле айнектин сыныктарын курулуш материалдарын жасоодо да колдонот. Алар-
дын бири айнек-көбүк – ысык-суукка чыдамдуу, бекем, өрткө туруктуу жылуулоочу материал.

Катуу тиричилик калдыктардын жалпы көлөмүнүн 2-4 пайызын резина калдыктары 
түзөт. Резина калдыктардан жаңы буюмдарды жасоо үчүн аларды майдалоо зарыл. Бирок 
резинанын жогорку ийкемдүүлүгүнө байланыштуу, аны майдалоо өтө татаал жана кым-
бат жумуш. Учурда резина калдыктарынан мотор майын чыгаруунун жөнөкөй жана арзан 
технологиялары бар. Мындай өндүрүш технологиялар Россия Федерациясында жана Кы-
тайда колдонулат.

Таштандылардын көп бөлүгүн курулуш калдыктары түзөт. Алар жолдорду, имараттарды 
оңдоо жана жаңы курулуштарды куруу учурунда пайда болот. Аларды кайра иштетүүгө 
болот, бирок алгач аларды иреттөө керек. Калдыктар металлга, пластмассага, жыгачка 
бөлүнүп, ар бири өз технологиясына ылайык иштетилет. Курулуш калдыктарынын мине-
ралдык бөлүгү курулушта шагылдын, таштын, кумдун ордуна колдонулушу мүмкүн.

4 топ
Кайра иштетилген чийки затты колдонуу кен байлыктарды жана токойлорду сактоого 

көмөктөшөт. Катуу тиричилик калдыктарды башкаруунун бир нече схемасы бар:
• Учурда кеңири таралган схемага ылайык, таштандыны полигонго төгүү. Анын артык-

чылыгы таштандыларды пайда болгон жерден чыгарып салуу. Бирок анын көптөгөн 
кемчиликтери бар. Бул таштанды полигон үчүн атайын жер бөлүү, биосферанын бул-
ганышы, оорулардын жайылуу коркунучу, чийки заттын жок болушу.

• Башка схема боюнча таштанды атайын сорттолуп, калдыктар өз өзүнчө түрлөргө 
бөлүнүп, кайра иштетүүгө жөнөтүлөт. Мында таштанды полигонун уюштурууга жана 
иштетүүгө кеткен чыгымды таштандыларды сорттоого жумшап, андан тышкары 
таштандыдан чыккан сырьену сатып киреше алууга болот. Таштандыны чогуу төгүп 
салбай, сорттоо үчүн жер-жерлерде атайын контейнерлерди орнотуу керек.

3. Топтук иштин натыйжаларын презентациялоо. Талкуу. Суроолор жана жооптор.
4. «5R: «Калдыгы жок» принципти колдонуп кантип жашоого болот?» деген темада 

маалымат. Текстте каралган суроолор Туруктуу өнүгүүнүн 17 максаттарынын кайсынысы-
на тиешелүү экендигин аныктагыла.
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«КАЛДЫГЫ ЖОК» КОНЦЕПЦИЯСЫ ДЕГЕН ЭМНЕ?
«Калдыгы жок» концепциясы – азыркы 

учурда эң популярдуу экологиялык түшүнүк. 
Мурда бул принципти өндүрүшкө гана колдо-
нуп, жөнөкөй адамдар күнүмдүк жашоосун-
да таштандысыз жашай албайт деп ишениш-
кен. Франциялык Беа Джонсон үй-бүлөсүнүн 
мисалында калдыксыз жашоо мүмкүн экен-
дигин далилдеди. Ал бизге калдыксыз жа-
шоонун негизги жөнөкөй беш принциптери 
жөнүндө айтып берип, биз аларды биздин 
турмушка ылайыкташтырдык.

1-кадам: Refuse — баш тарт! 
Планетанын жаранынын биринчи осуя-

ты – кереги жок нерселерди сатып алба. Экологиялык көйгөйлөр ашыкча керектөөдөн 
башталат. Пластик таңгак – эң зыяндуу ашыкча оокат. Дүкөндөрдө дээрлик бардык то-
варлар пластик менен таңгакталып сатылат. Ошондуктан ар дайым эле өзүңдүн баштыгың 
менен барып, азык- түлүктү таразага тарттырып алуу мүмкүн эмес. Эгер дүкөндө товарды 
же азык-түлүктү таңгагы жок сатса, бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу керек.

Күнүгө колдонуу үчүн эко-комплект:
• кездемеден тигилген соода баштык (пластик баштыгын 
албоо үчүн);
• азык-түлүк үчүн экобаштыктар;
• тамак-аш контейнери (пластик таңгактагы тамакты сатып 
албаш үчүн);
• суу куюу үчүн идиш (желим бөтөлкөлөрдөн баш тартуу 
үчүн);
• суусундуктар үчүн кружка (бир жолку стаканды колдон-
боо үчүн).

Ушул жөнөкөй беш буюм таштанды изиңерди кескин кыскартууга жардам берет.

2-кадам: Reduce – кыскарт!
Беа Джонсон өзүнүн тажрыйбасынан улам, адамдын үйүндөгү буюмдардын 80%ы ке-

реги жок, ашыкча экенине ынанган. Бирок бул ашыкча буюмдар башка бирөөгө керек 
болушу мүмкүн. Ошондуктан, Беа дээрлик 
бүт кийимин секонд-хендге өткөрүп берген. 
Ал өзүнө 15 гана кийим калтырып, аларды ар 
кандай кылып айкалыштырып 50 жолу кийип 
чыгам деп сыймыктанат. Жашоонун бардык 
чөйрөсүндө керектөөнү азайтууга болот. Ми-
салы, Бea ай сайын алмашып турчу нерселер-
ди сатып алуунун кереги жок деп эсептейт. Ал 
үйдү тазалоо үчүн уксус жана зайтун самы-
нын колдонот (биз эмне кыла алабыз?), кокос 
майын териге кам көрүү үчүн жетиштүү дейт.

12-сүрөт. Refuse – кереги жок сатып алуулардан баш тарт

13-сүрөт. Reduse - кыскарт
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3-кадам: Reuse – Кайра колдон!
САТЫП АЛГАН БУЮМДАР УЗАК УБАКЫТ-

КА ЖЕТИП, АР КАНДАЙ МАКСАТТАРГА КОЛ-
ДОНУУГА ЫЛАЙЫКТУУ БОЛУШУ КЕРЕК. Ал 
эми эскиргенде, аны кайра иштетүүгө мүмкүн 
болушу керек. ЭГЕРДЕ БУЮМ КЕРЕГИ ЖОК БО-
ЛУП КАЛСА, АНДА АНЫ БАШКАЛАРГА БЕРҮҮ 
КЕРЕК. Мындай ыкма Беанын үй-бүлөсүнө 
пайдалуу болду, алар чыгымдарды 40%га кыс-
картты. Эгер көп адамдар ушундай кылса, өн-
дүрүүчүлөр өздөрүнүн жоопкерчиликсиз сая-
сатын кайра карап чыгууга  аргасыз  болушат.  
Анткени, автоунаадан баштап чайнекке чейин 
бардык товарларды тез-тез сатуу максатында 
өндүрүшчүлөр атайын морт кылып жасашат.

4-кадам: Recycle – кайра иштет!
Бул кадам биринчи орунда эмес, төртүнчү орунда турат. Анткени кайра иштетүү бар-

дык көйгөйлөрдү чечпейт. Эгерде силер күн 
сайын супермаркеттен бир жолу колдону-
луучу буюмдарды сатып алып, аларды кай-
ра иштетүүчү жайларга өткөрсөңөр, анда 
силердин жашоо мүнөзүңөр анча деле ту-
руктуу эмес. Анткени калдыктардын бир аз 
бөлүгү гана кайра иштетилип, баалуу буюмга 
айлантылышы мүмкүн. Мисалы, пластик сы-
ныктар курулуш материалдары катары гана 
колдонулат, ал эми колдонулгандан кийин 
алар таштанды полигонго жыйылат. Көпчүлүк   
учурда,   кайра   иштетүү буюмдардын жашоо 
циклин бир аз гана узартат жана акыр-аягы 
таштанды үймөктөргө ташталып же аларды 
өрттөөгө туура келет. Кайра колдонууга мүмкүн болбогон таштандыларды гана утилдеш-
тирүү керек.

5-кадам: Rot – компост жаса!
Органикалык калдыктар тиричилик таштандыларынын үчтөн бир бөлүгүн түзөт. КОМ-

ПОСТ ЧУҢКУРДУН (бардык үйлөрдө жана 
мектептерде болушу керек) жардамы ме-
нен органикалык калдыктарды, жада кал-
са жугундуну дагы чиритип, жер семирткич 
жасоого болот. Шаар тургундары ашканага 
диспоузерди – органикалык калдыктарды 
майдалоочу электр шайманын коюп алса бо-
лот. Бул шаймандын жардамы менен калдык-
тар майдаланып, канализация аркылуу таза-
лоочу станцияда барат да, ал жерден биогаз 
жасоо үчүн колдонулат.

14-сүрөт. Reuse – кайрадан колдон!

15-сүрөт. Recycle – кайра иштет!

16-сүрөт. Rot – компост жаса!
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Эске алуу маанилүү!

Товарларды жана кызматтарды туруктуу керектөө – бул жаратылышка минималдуу 
таасир тийгизүүчү, социалдык адилеттүүлүктү жайылтуучу жана экономикалык жак-
тан алгылыктуу, дүйнө калкынын негизги муктаждыктарына жооп берген керектөө.

5. Үй тапшырмасы 
«Башка өлкөлөрдө таштандылар менен кантип күрөшөт» деген текстти Вьетнам, Кам-

боджа, Филиппин, Уганда, Түштүк Африка, Намибия, Бразилия, Суринам өлкөлөрүнүн та-
жрыйбасы менен толуктагыла. Таштандыларды жок кылуу ыкмаларын Кыргыз Республи-
касында таштандыны жок кылуу тажрыйбасы менен салыштыргыла.

БАШКА ӨЛКӨЛӨР ТАШТАНДЫЛАРДЫ ЭМНЕ КЫЛЫШАТ
Германияда жылына 45 миллион тоннага жакын иштетилген таштанды атайын 
заводдордо өрттөлүп, элге пайда алып келет. Газ турбиналары электр энергиясын 
өндүрөт, андан бөлүнүп чыккан газдар тазаланып, жылытуу үчүн колдонулат. Ошол 
эле учурда, бөлүнүп чыккан газдар атмосферага чыгаардан мурда атайын чыпкалар 
менен тазаланат. Мындай заводдор экологиялык таза деп саналат.

Японияда кайра иштетилген таштандылар өрттөлөт. Таштандыларды өрттөөчү 
заводдордун тазалоочу курулмалары ушунчалык натыйжалуу болгондуктан, алардын 
айланасында жыпар жыттуу бакчалар гүлдөп турат. Электр энергиясы жергиликтүү 
энергетикалык компанияларга сатылат, а түгүл күлү жасалма аралдарды курууда 
колдонулат.

Данияда да таштанды өрттөлөт. Копенгагенде күйүүчү меш шаарды жылытат 
жана тургундарды электр энергиясы менен камсыз кылат. Заводдун морунан чыккан 
түтүндүн жагымсыз жыты жана зыяны жок. Андан тышкары, таштанды өрттөөчү 
заводдун чатырында 85 метр бийиктиктеги лыжа тебүүчү жай курулуп, эл келип эс 
алат.

Интернеттеги материалдардын негизинде

6. Сабакты баалоо жана жыйынтыктоо 
Төмөнкү быйтыкчалардын бирин тандап, ушул үч суроого жооп бергиле.

Мен үчүн кээ бир нерселер түшүнүксүз, мен 
дагы иштешим керек.

Мен баарын түшүндүм!

Ура! Мен баарын толук түшүндүм!
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5-ТЕМА. КАГАЗДЫН ПАЙДА БОЛУУ ТАРЫХЫ. ҮЙ ШАРТЫНДА КАГАЗДЫ 
КАЙРА ПАЙДАЛАНУУ

Предметтер аралык байланыш: химия.

Класс: 8-9.

Методдору жана ыкмалары: топтук жумуш, текст окуу.

Ресурстар: эски гезиттер, гуаш.

Убактысы: 2 саат.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• кагаздын пайда болуу тарыхын изилдөө;

• кагаз чыгаруу технологиясын талкуулоо;

• үй шартында кагаз жасоо.

САБАКТЫН ЭТАПТАРЫ
Мотивация. Суроо: ушул быйтыкчалардын ичинен өзүңүздөргө жакканын тандап, эмне 

үчүн тандап алгандыгыңарды түшүндүргүлө.

1. «Мээ чабуулу» (суроолор): Кагаз жөнүндө эмнени билесиңер? Кагаз биздин жашоо-
буз үчүн канчалык маанилүү? Кагаз эмнеден жасалат? Бүгүнкү темада талкууланып 
аткан маселе Туруктуу өнүгүүнүн 17 максатынын кайсынысы менен байланышкан?
2. Текст менен иштөө. «Белгилеп окуу» ыкмасы колдонулат. Эгерде текстте тааныш 
маалымат болсо, анын жанында «V» белгисин койгула, жаңы маалыматтын жанына ко-
шуу «+» белгисин, маалымат менен макул болбосоңор минус «-» белгисин, маалымат 
түшүнүксүз болсо суроо «?» белгисин койгула.

Окуу үчүн текст: «Кагаздын келип чыгышы»
Кагаз – бул өсүмдүктүн целлюлозасынан, ошондой эле кайра иштетилүүчү материал-

дардын (кездеме жана макулатура) целлюлозасынан жасалган булалуу материал. Кагаз 
жазууга, сүрөт тартууга, таңгактоого ж.б. керектелет.

Кагаз пайда боло электе жазуу үчүн папирус колдонулган (мисалы, байыркы Египетте). 
Папирустан кагаздын англисче аты paper келип чыккан. Папирус камыштын өзөгүнөн жа-
салган. Андан тышкары, Пергамон падышалыгында ойлоп табылган пергамент да жазуу 
үчүн колдонулган, ал малдын терисинен жасалган. Папирустан негизги артыкчылыгы 
анын салыштырмалуу узак мөөнөттүүлүгү жана кайра колдонулушу болгон. Бирок, перга-
ментти жасоо татаал болуп, кымбатка турган.

Азыркы кагаз биринчи жолу байыркы Кытайда пайда болгон. Биздин заманга чейин-
ки 105-жылы кытайлык Цай Лун кагаз жасоонун биринчи өнөр-жайлык ыкмасын ойлоп 
тапкан. Адегенде булалуу масса даярдалып, аны атайын чыпка менен сузуп алышкан. Бул 
массадагы суу сарыгып отуруп, чыпканын бетине буланын жука катмары калып калган. 
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Аны кургатып, кагаз кылышкан. Кагаз массасын даярдоодо жыгач жана башка өсүмдүк 
материалдары майдаланып, атайын жабышкак заттар менен кайнатылган.

Кагаз жасоо ыкмасы Ⅵ кылымда Кытайдан Японияга өткөн, андан кийин Азиянын баш-
ка  өлкөлөрүнө  тараган. Ⅷ кылымда, арабдар кытайларды жеңгенден кийин, кагаз жа-
соонун сыры Жакынкы Чыгышка жайылган. Самарканд шаары чөлкөмдүн кагаз өндүрүү 
борбору болгон. Ⅺ-Ⅻ кылымдарда кагаз жасоо сыры Европага, биринчи кезекте Фран-
ция, Италия жана Испания сыяктуу өлкөлөргө келип, андан кийин бүт Европага жайыла 
баштаган. Италияда кагаз чыгаруу процессине бир аз өзгөртүүлөр кирген. Кагаз массасын 
майдалоочу тегирмен алмаштырылып, жогорку сапаттагы кагаз целлюлоза алуу мүмкүн 
болгон. Ошондой эле, жабышкак зат катары жаныбарлардан алынган клей колдонулган.

Кагаз жасоо Россияга ⅩⅥ кылымдын ортосунда Иван Грозныйдын тушунда келген. 
Кагаздын орусча аталышы татарча "буму" (пахта) сөзүнөн келип чыкса керек. Орус жерин 
басып алган Батый хан ушул кытайлык ойлоп табууну пайдаланып, басып алган жерлер-
дин калкынын каттоосун жүргүзгөн.

1799-жылы француз Луи Роббер кагаз жасоочу машинаны ойлоп таап, кагаз өн-
дүрүүнүн көлөмү бир кыйла өскөн.

Интернеттеги материалдардын негизинде

3. «Кагаздын келип чыгышы» текстин талкуулоо жана маалымат алмашуу. Суроолор 
жана жооптор.

4. Чакан топтордо иштөө. Презентация даярдоо. Текстти окуп чыккандан кийин, ар 
бир топ кошумча маалымат менен презентация даярдайт.

ОКУУ ҮЧҮН ТЕКСТ: «Кагаз жасоо технологиясы»
Кагазды даярдоо үчүн суу менен аралашканда бир тектүү, ийкем кагаз массасын пайда 

кылуучу узун булалуу заттар талап кылынат. Мисалы, кагаз өндүрүүгө төмөнкүлөр колдонулат:

- жыгач массасы же целлюлоза;
- бир жылдык өсүмдүктөрдүн (саман, камыш, кара куурай, күрүч ж.б.) целлюлозасы;
- полуцеллюлоза;
- макулатура;
- чүпүрөктүн массасы;
- атайын кагаз түрлөрү үчүн: асбест, жүн жана башка текстиль буласы.
Кагаз өндүрүү төмөнкү процесстерден турат:
- кагаз целлюлоза даярдоо (компоненттерди майдалоо жана аралаштыруу, жабыш-

как заттарды кошуу, толтуруу жана түс берүү);
- кагаз массасын кагаз машинадан өткөрүү (суу менен аралаштыруу, тазалоо, суусун 

сарыктыруу, ныгырып басуу жана кургатуу, ошондой эле баштапкы жасалгалоо);
- акыркы жасалгалоо (жылмалоо, кесүү);
- сорттоо жана таңгактоо.
Майдалоо учурунда, булага керектүү калыңдык жана физикалык касиеттер берилет. 

Кагазды жазууга жарактуу кылып, ага гидрофобдук касиеттерди берүү үчүн, канифоль 
клейи, парафин эмульсиясы, глинозем жана башка жабыштыруучу заттар кошулат; жип-
челердин ортосундагы байланышты күчөтүү жана анын механикалык бекемдигин жана 
катуулугун жогорулатуу үчүн крахмал жана глютин клейи (жаныбарлардан алынган 
клей), кошулат; нымдуу абалда кагаздын бекемдигин жогорулатуу үчүн – мочевина жана  
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меламин-формальдегид чайыры кошулат. Кагаздын актыгын, жылмакайлыгын, жумшак-
тыгын жана күңүрттүгүн жогорулатуу, ошондой эле кагаздын басып чыгаруу касиетин 
жакшыртуу үчүн минералдык толтургучтар (каолин, бор, тальк) кошулат; түс берүү жана 
актыгын жогорулатуу үчүн – анилин боёктору берилет. Кагаздын айрым түрлөрү, мисалы, 
соргуч кагаздар жана электрдик изоляция кылуучу кагаздарды чыгарууда толтургучтар 
жана жабышкак заттар кошулбайт. Кара куурай кагазы жана күрүч кагазы жыгач цел-
люлоза кагазына караганда агыраак келет, ошондуктан көп учурда буланы кошумча хи-
миялык агартууну талап кылбайт.

Даяр болгон кагаз массасы аралаштыргыч цистернага келип түшөт, андан соң кагаз чы-
гаруучу машинага жөнөтүлөт. Кагаз масса суу менен аралаштырылып, тазалоочу шайман-
дар (кум кутучалары, центрифуга тазалагычтары жана түйүн жыйнагычтары) аркылуу өтөт.

Жалпак тору бар кагаз машинасы эң кеңири таралган. Ал тордон, пресстөөчү жана кур-
гатуучу бөлүктөрдөн, каландерден жана роллдон турат. Целлюлоза машинанын жылып 
турган жабык илмек торуна агып чыгат да, ал жерде сарыгып, ныгырылып басылат. Андан 
ары кысуучу бөлүктөн кургатылып, пресстелет. Целлюлоза массасы андан ары кургатуучу 
бөлүккө барып, ал жерден ысытылган кургатуучу цилиндрлер менен кысылат. Кургатыл-
ган кагаз рулондорго оролот.

Андан кийин кагаз 5-8 металл валдан турган вертикалдуу батареялуу суперкаландерде 
иштетилет. Валдардын ортосунан жогорудан ылдый жылган сайын кысылган кагаз жыл-
макай болуп, бирдей калыңдыкта тегизделет.

Булактар: 1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Бумага/

2. http://www.karachev-city.ru/blog/istorija_pojavlenija_bumagi/2011-08-09-30

5. Практикалык тапшырма. Үйдө кагазды кайра иштетүүнүн жолдорун тизмелегиле.

Тизменин үлгүсү

1. Карандаштарды, пазлдарды, топчуларды, мончокторду жана башка майда 
буюмдарды сактоо.
2. Кыш мезгилинде жашылча-жемиштерди сактоо.
3. Оюнчуктарды сактоо (блоктор, конструктор ж.б.).
4. Ашканада акшактарды сактоо.
5. Көчүү учурунда буюмдарды сактоо жана ташуу.
6. Кол өнөрчүлүк жана сувенирлерди жасоо.
7. Үйдү жасалгалоо үчүн пайдалуу жана кооздук буюмдарды жасоо (фото жээкчелер, 
кутучалар, сандыкчалар ж.б.).
8. Чыгармачылыкта колдонуу.
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6. Сабактын жыйынтыгын чыгаруу, баалоо. «Ой жүгүртүүнүн алты шляпасы» Six 
Thinking Hats) ыкмасы. Алты шляпанын түстөрүн колдонуп, бүгүнкү сабакта өз позицияңар-
ды билдиргиле.

Кызыл шляпа. Эмоциялар. Интуиция, сезимдер жана алдын ала туюу. Сезимдер-
ди негиздөөнүн кажети жок. Бул боюнча менде кандай сезимдер пайда болду?

Ак шляпа. Маалымат. Суроолор. Бизде кандай маалыматтар бар? Бизге дагы 
кандай маалымат керек?

Кара шляпа. Сактык. Ойлонуу. Баалоо. Чын элеби? Бул иштейби? Кемчиликтери 
кандай? Бул жерде эмне туура эмес?

Сары шляпа. Артыкчылыктар. Эмне үчүн муну жасаш керек? Мунун артыкчылы-
гы эмнеде? Муну эмне үчүн жасаса болот? Эмне үчүн иштейт?

Жашыл шляпа. Чыгармачылык. Ар кандай идеялар. Жаңы идеялар. Сунуштар. 
Мүмкүн болгон чечимдер жана иш-аракеттер. Альтернативдүү чечимдер жана 

иш-аракеттер.

Көк шляпа. Ой жүгүртүүнү уюштуруу. Жалпылоо. Биз эмнеге жетиштик? Андан 
кийин эмне кылуу керек?

7. Үй тапшырмасы:
а) үй шартында кагаз жасоо.
Керектүү материалдар: эски гезиттер, суу, рамка.

Ишти аткаруу тартиби:
1. Кагазды (эски гезиттерди) кичинекей бөлүктөргө бөлүп (2х2 см) майдалап, бир аз суу 

кошуп, түн бою коюп коюу керек.

2. Гезит сууланган кезде, дагы көбүрөөк суу кошуп, миксер менен дагы майдалагыла.

3. Раманы даярдагыла.

4. Фото рамкага капрон тартып, учтарын бекиткиле.

5. Чоң табакка кагаз массасы менен толтуруп, анын ичине рамканы салгыла. Горизонтал-
дуу кылып, рамканы кылдат өйдө көтөргүлө.
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6. Суу сарыккандан кийин, рамканын тор жагын өйдөнү каратып которгула. Ашыкча суу 
сарыгып калат.

7. Андан кийин, торду калтырып, жыгач рамканы алып салгыла. Бир нече сааттан кийин 
тор кургап калат.

8. Пайда болгон кагазды жука даки же гезит аркылуу үтүктөгүлө.

Эскертүү: түстүү кагазды алуу үчүн массага боёк кошууга болот (мисалы: гуаш).
b) кагаздан отун тоголокчолорун жасоо.
Керектүү материалдар: эски гезиттер, колдонулган кагаз, кагазды чылай турган кон-

тейнер (чака, идиш), суу.
Ишти аткаруу тартиби: 

1. Кагазды майдалагыла. Контейнердин ор-
тосуна чейин суу куюп, ага майдаланган 
кагазды салгыла. Жарым саатка же бир 
саатка кагаз жумшарганча коюп койгула.

2. Бир сааттан кийин суу болгон кагаздан 
теннис тобундай кылып тоголок жасагыла.

3. Алынган тоголокчолорду күнгө жайып, то-
лугу менен кургаткыла.

4. Кургаган соң тоголокчолорду мешке от-
жагууда колдонсо болот.

17-сүрөт. Колдонулган кагаздан жасалган отун тоголок-
чолору
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6-ТЕМА. «ЖАШЫЛ» КЕРЕКТӨӨ
Предметтер аралык байланыш: Адам жана коом, география.
Класс: 9-11.
Убактысы: 2 саат.
Ресурстар: компьютер, проектор, интернет булактары.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• «жашыл» керектөө жөнүндө, «жашыл» керектөөнүн принциптерин жана милдетте-
рин түшүнүшөт;

• «Жашыл керектөөнүн негизги принциптерин» талкуулашат.

САБАКТЫН ЭТАПТАРЫ

1. Тема боюнча маалымат. Суроолор: «Жашыл керектөө» деген эмне? «Жашыл

керектөөнүн» максаттары жана принциптери.

Жашыл керектөө – бул жаңы мода эмес, бул жашоонун жаңы сапаты. Адатта, 
көпчүлүк учурда керектөөчүлүк тандоодо биз коомдогу стереотиптерге таянабыз. Бул 
стереотиптер ар дайым бизге «бул жакшы, бул жаман», «бул кыйын, бул андай эмес» 
деген ойлорду таңуулап келет.

Жашоонун сапаты биздин керектөө деңгээлибиз эмес, жашоо сапаты – бул адамдын толук 
кандуу жашоосу жана ден соолугу үчүн зарыл болгон айлана-чөйрөнүн болушу. Жашоо 
сапаты стресс, мансап жана акча эмес, жашоо сапаты – бул таза аба жана таза суу, 
коопсуз тамак-аш жана адамдын табигый муктаждыктарына жооп берген жашоо ыргагы.

2. Текст менен иштөө. Жупташып иштөө. Текстти жупташып окугула, бири-бириңер-
ге айтып бергиле. Бул тексттин мазмунун ТӨМ 17 максаты менен салыштыргыла. Байла-
ныштарды аныктап, класска айтып бергиле.

ОКУУ ҮЧҮН ТЕСТ: «Жашыл» керектөөнүн негизги принциптери»
1-жуп. Калктан суроо-талап келип чыкса, өндүрүүчү товарды өндүрөт. Эгерде адамдар 

продукцияны сатып алууну токтотсо, эртеби-кечпи алар өндүрүштөн чыгарылат. Жаңы 
продукцияларга суроо-талап пайда болгондо, ким аны жакшыраак, ким арзаныраак чы-
гарат деп компаниялар өз ара атаандаша башташат. Бул рыноктун мыйзамдары.

Ошондуктан, эгерде биз – керектөөчүлөр экологиялык таза продукттарды тандап 
баштасак, өндүрүүчүлөр андан дагы көп экологиялык таза продукция өндүрө башташат. 
Экологиялык продукцияны сатып алуу үчүн төмөнкү критерийлерди билүү керек:

• өндүрүш айлана-чөйрө үчүн коопсуз;
• таңгактын сапаты жана саны (кайра иштетилиши);
• продукттун пайдалуу мөөнөтү жана анын сапаты;
• аны кайра пайдалануу жана кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү;
• продукция керектелгенден кийин калдыктарды жок кылуу ыкмасы;
• продукт ташылып келинген аралык.
Акыркы критерийлерге көңүл буруу зарыл. Анткени, продукцияны ташып келүү ашыкча 

энергияны, убакытты жана каржылык ресурстарын талап кылып, айлана-чөйрөнү булгайт. 
Ошондуктан, жергиликтүү азык-түлүктү сатып алуу менен жергиликтүү экономиканы чың-
доого болот.
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Бир нерсе сатып алганда анын баасы абдан маанилүү эмеспи. Экологиялык таза про-
дукциялар кымбатыраак экендиги жөнүндө маалыматты ар дайым угуп турабыз. Бул чын-
дык. Чындыгында, экологиялык азык-түлүктөрдүн баалары да жогору, анткени алардын 
баасына таштандыларды коопсуз утилдештирүүгө кеткен чыгымдар кирген. Ошол эле 
учурда, экологиялык таза азыктардын ден соолукка зыяндуу компоненттери аз экендигин 
унутпоо керек.

Ошол эле учурда, рыноктун мыйзамдарына ылайык өндүрүүчүлөр бири-бири менен 
атаандашып, чыгымдарды кыскартуунун жолдорун издей башташат. Андыктан, туура тан-
доо керек!

2-жуп. Ашыкча керектөө. Ашыкча керектөө – базар экономикасынын терс таасирле-
ринин бири. Өндүрүүчүлөр рынокто өз позициясын сактап калуу үчүн, өз сунуштарын 
кеңейтүүгө жана суроо-талапты мүмкүн болушунча ар тараптан стимулдаштырууга ара-
кет кылышат. Алар кардарды кызыктыруу үчүн ар кандай жагымдуу таңгактарды ойлоп 
таап, кымбат жарнама жасап, ар кандай амалдарды аткарат. Ошого карабастан, сатып 
алуучулар өздөрү туура тандашы керек. Өндүрүүчү сунуштайт – сатып алуучу тандайт. 
Эгерде биз өзүбүздүн сатып алууларга жооптуу болсок, анда:

• биз чындыгында муктаж болгон нерсени гана сатып алабыз;

• биз үйдө же таштанды төгүүчү жайларда ашыкча таштандыларды жаратпайбыз;

• биз эң мыктысын (экологиялык таза 
жана пайдалуусун) гана тандайбыз, т.а. биз 
сапаттуу өндүрүүчүлөрдү колдойбуз.

3-жуп. Эмне үчүн биз сатып алабыз? 
Биз өзүбүздүн статусту жогорулатуу үчүн, 
башкалардай болуу же тескерисинче, баш-
калардан айырмаланып туруу үчүн сатып 
алабыз. Ошондой эле, өндүрүшчүлөрдүн, 
корпорация лардын жасаган басымынан 
улам көп сатып алабыз. Алар бизге продук-
цияларын сатуу үчүн миллиарддаган акчага 
жарнама жасап, азгырышат.

Акыркы жолу эмне сатып алдынар? Ой-
лонуп көргүлөчү. Балким көп колдонулбаган 
ашык буюм сатып алдыңарбы? Кийинки 
жолу пландаштырылбаган нерсени сатып 
алууну кааласаңар, бир нече секундга токтоп, өзүңөргө төмөнкү суроолорду бергиле:

1. Эмне үчүн мен күтүлбөгөн жерден бул нерсени сатып алгым келди?
2. Мен товарды жактырдымбы же мага жарнама таасир бердиби?
3. Бул нерсе менин жашоомду кубанычка толтурабы же жөн эле бош орунду ээлейби?
4. Менин бир нерсе сатып алуумда кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүк барбы?
5. Көңүлүм түшүп турганда ашыкча нерселерди сатып аламбы?

18-сүрөт. Керектөөчүлөр коому.  
Сүрөт интернеттен алынды.
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4-жуп. Келгиле, «жоопкерчиликтүү профессионал сатып алуучу бололу».
Биз бир нерсе сатып алууда анын экологиялык жактан тазалыгына, пайдалуулугуна жана 

ыңгайлуулугуна карап тандашыбыз керек. Товардын айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин 
эске алып, төмөнкүлөрдү тактап алуу зарыл::

1. Бул товарды өндүрүү жана таңгактоо 
айлана-чөйрөгө (жашоо сапатына, ден соолук-
ка) зыян келтиреби?

2. Ашыкча керексиз таңгак таштандылар-
ды дагы көбөйтөбү?

3. Колдонулгандан кийин товарды кайра 
колдонууга болобу?

4. Жергиликтүү товарды карабай, ага ок-
шош, бирок алыстан ташылып келген товарды 
сатып алдыңарбы?

Башкаларга «жашыл» керектөөнүн прин-
циптерин үйрөтүүдөн мурун, аны өзүбүз колдонуп көрүшүбүз керек:

1. Продукциянын жарактуулук мөөнөтүн ар дайым текшерип турууну, товардын сер-
тификаттарын талап кылууну, зарыл болсо, кемчиликтери бар товарларды кайтарып 
берүүнү үйрөнгүлө.

2. Ар дайым таңгактагы же энбелгидеги продукт жөнүндө маалыматты кунт коюп 
окуп чыккыла.

3. Таңгактын кайра иштетүүгө жарактуу, жаңылануучу материалдардан жасалганын 
жана уулуу эмес экендигин тактагыла.

4. Азыраак таңгактагы товарды тандагыла.
5. Жергиликтүү өндүрүш товарларын тандагыла.
6. Продукцияны тандоодо товарды пайдалануу, аны утилдештирүү айлана-чөйрөгө 

жана адамдын саламаттыгына зыян келтирбешин тактагыла.
7. Экобелги менен белгиленген товарларды сатып алгыла.
8. Керексиз нерселерди сатып албаш үчүн, сатып алууларды алдын ала пландаштыргыла.
Бул ыкмалардын бардыгы «жашыл керектөөнүн» негизи болуп саналат!
Эгерде биз ушул принциптерди сактоого умтулсак, анда биз мыкты сатып алуучу ката-

ры, өндүрүүчүнү жана сатуучуну базарга экологиялык таза жана ден соолукка пайдалуу 
продукцияны алып чыгууга мажбур кылабыз. Мындан тышкары, үйдө ашыкбаш керексиз 
нерселер аз болот, үй-бүлөнүн бюджети дагы үнөмдөлөт.

Булак: http://greenbelarus.info/files/downloads/kak_vospitat_zelyonogo_potrebitelya.pdf

3. Жупташып иштөөнүн натыйжаларын талкуулоо

4. Үйгө тапшырма. Акыркы жумада үйгө эмне сатып алганыңар жөнүндө ойлонуп, 
суроолорго жазуу жүзүндө жооп бергиле:
1. Эмне үчүн бул нерсени күтүлбөгөн жерден сатып алууну кааладыңар?
2. Силерди продукциянын өзү кызыктырдыбы же жарнама таасир эттиби?
3. Бул нерсе жашооңорду кубанычка толтурабы же жөн эле бош орунду ээлейби?
4. Сатып алууда кандайдыр-бир мыйзам ченемдүүлүк барбы?
5. Начар маанайда болгондо керексиз нерселерди сатып аласыңарбы?
6. Бул теманы Туруктуу өнүгүүнүн 17 максатынын кайсынысы менен байланыштырууга 

болот?

19-сүрөт. Жоопкерчиликтүү керектөө



34

ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ КЕРЕКТӨӨ ЖАНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨ ОКУУЧУЛАР ҮЧҮН МЕТОДИКАЛЫК КОЛДОНМО

7-ТЕМА. МЕКТЕП АЯНТЧАСЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫН 
КОМПЛЕКСТҮҮ БААЛОО

Предметтер аралык байланыш: биология, география, математика, көркөм өнөр сүрөт 
чыгармачылыгы, физика. (География 6-7-класстар – мектептин аймагынын планын түзүү, 
географиялык белгилөөлөрдү, горизонттун жактарын, кыртыштын курамын, кыртыштын 
түрдүүлүгүн изилдөө. Биология 6-7 класстар – өсүмдүктөрдүн классификациясы, өсүмдүк-
төр жашоосундагы жалбырактын түшүүсүнүн ролу, өсүмдүк жашоосундагы мезгилдүүлүк, 
көрктөндүрүү. Математика – мектеп аянтчасынын аянтын аныктоо. Көркөм өнөр сүрөт 
чыгармачылыгы – мектеп аянтын, табигый буюмдардын сүрөтүн тартуу. Биология (11-класс) – 
адамдын айлана-чөйрөгө тийгизген таасири (имараттар, жолдор, тебелөө).

Класс: 6-11.
Убакыт: 4-6 саат.
Ресурстар: лента өлчөгүч, компас.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• мектеп аянтчасынын билим берүү мекемесиндеги эс алууну уюштурууда санитардык- 

гигиеналык маанисин түшүнүү;
• мектеп аянтчасынын аймагын жана функционалдык аймактарын пайдалануу;
• мектеп аянтчасын пландаштырууга жана аны көрктөндүрүүгө катышуу;
• мектеп аянтчасынын экологиялык абалын комплекстүү баалоо.

САБАКТЫН ЭТАПТАРЫ
1. Мугалимдин кириш сөзү:
Климаттын өзгөрүшү дүйнө жүзүн тынчсыздандырууда. Парник газдарынын жогорку 

деңгээли биздин планетабызды жылытып, адамдар жараткан көмүр кычкыл газы (СО2) 
жашоо чөйрөсүнө жана жапайы жаратылышка чоң таасирин тийгизүүдө.

Экологиялык жактан таза тышкы чөйрө башка факторлор менен биргеликте адамдар-
дын ден соолугун сактоонун жана чыңдоонун маанилүү шарты болуп саналат. Өсүмдүк-
төр микроклиматты жөнгө салууда маанилүү ролду ойнойт: алар топуракты, үйлөрдүн 
дубалдарын, тротуарларды ашыкча ысып кетүүдөн сактайт, абаны тазалап, нымдуулук-
ту кармап турушат. Өсүмдүктөр абадагы аэрозолдун жана чаңдын 70-80%ын кармашат. 
Жайдын аптаптуу күнүндө, газондун үстүндөгү абанын температурасы асфальт жолго ка-
раганда дээрлик 2,5°C төмөн болот.

Ошондой эле, өсүмдүктөр үн толкундарын кабыл алып, тышкы ызы-чууну азайтышат.
2. Мээ чабуулу: мектептин аянтчасы жашылдандырылганбы? Ал силерге жагабы? 

Мектеп аянтчасын көрктөндүрүү боюнча кандай сунуштарыңар бар?
3. Алынган жоопторду талкуулагыла.
4. Көйгөй жөнүндө мугалимдин маалыматы.
Биз мектептин аянтчасында микрокорукчаларды, курт-кумурскалардын кыштоочу уяла-

рын, канаттуулар үчүн жасалма уяларды жана жем чачкычтарды, геоботаникалык аянтча-
ларды, дендрарийлерди ж.б. жасай алабыз. Ошондой эле, мектептин аянтчасына бир катар 
ботаникалык аянтчаларды даярдап, ага дары чөптөрдү, сейрек кездешүүчү жана жок бо-
луп бараткан өсүмдүктөрдү өстүрүүгө болот. Атайын демонстрациялык максатта кыртышты 
алып, от жагууга ылайыктуу эс алуу аянтын даярдасак болот. Бул жерде жолдун жээгинде-
ги өсүмдүктөрдүн абалына жана курамына тебелеп-тепсөөнүн тийгизген таасирин баалап, 
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мектеп аянтчасынын санитардык-гигиеналык абалы менен таанышып, мектеп аянтчанын 
долбоорун иштеп чыгууга болот.

5. Мектептин аянтчасынын планы менен таанышуу. Мугалим менен мектептин аянт-
часында сейилдөө

№1 практикалык иш. «Изилдөө жүргүзүү». 
Изилдөө жүргүзүүнүн алгоритми:
1. Кичи райондун картасын түзгүлө, анын ичинде жакын жайгашкан турак-жайлар, 

дүкөндөр, кеңселер, жолдор, парктар, аянттар, бульварлар ж.б. болушу мүмкүн.
2. Мектептин жайгашкан жерин картадан белгилегиле.
3. Өлчөөчү тасма менен (же кадам менен) жакынкы имаратка, дүкөнгө, жолго чейин-

ки аралыкты өлчөгүлө. Маалыматты картага жана 1-таблицага түшүргүлө.
4. Мектептин аянтчасынын картасынан төмөнкүлөрдү белгилегиле:

а) окуу-тажрыйба зонасы (ар кандай өсүмдүктөр өскөн участоктор, гүлдүү жана 
декоративдүү өсүмдүктөр өскөн участоктор, метеорологиялык жана географиялык 
аянтчалар);
б) дене тарбия жана спорт аянтчасы; в) эс алуу зонасы (оюн аянтчасы);
г) чарбачылык зонасы.

5. Баалоонун жыйынтыгын таблицага киргизип, зарыл болсо, кошумча мамыча кошкула.

Аткарылган өлчөөлөр Алынган натыйжалар Санитардык-гигиеналык нормалар, 
км

Мектептин жөө жүргүнчүлөргө жет-
киликтүүлүгү

Шаар жеринде: 0,5 км. 

Айыл жеринде:
башталгыч мектеп үчүн 2 км ден 
ашык эмес;
5-11–класстар үчүн 3 км.

Үйдөн мектепке чейинки аралык Үйдөн мектепке чейинки аралык бир 
тарабы 30 мүнөттөн ашпашы керек

Аймакты жашылдандыруу Мектеп аймагынын 50%дан кем эмес 
аймагын көрктөндүрүү

Натыйжаларды иштеп чыгуу жана тыянак чыгаруу
Мектептин аянтчасынын планын талдап, төмөнкүдөй кошумча маалыматтарды колдо-

нуу менен анын санитардык-гигиеналык нормаларга ылайык келиши тууралуу жыйынтык 
чыгаргыла:
• спорт аянтчасы мектеп аянтчанын ары жагында жайгашып, окуу класстарынын терезе-

леринен бак-дарактар менен тосулуп турушу керек;
• мектепте окуучулардын эс алуусуна жана оюндарына ылайык зоналар, ошондой эле 

таза абада билим берүү программаларын ишке ашыруучу зона болушу керек;
• чарбачылык зонасы ашканага кире турган жакта жайгашып, көчөдөн өзүнчө эшиги 

болуш керек;
• чарбачылык зонада таштанды контейнерлери орнотулган аянтча болушу керек. Ал аш-

кананын кире беришинен, класстардын, кабинеттердин терезелеринен кеминде 25 м 
аралыкта жайгашып, контейнерлердин негизинен бардык тарапка 1 м ашкан суу өт-
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көрбөгөн катуу жабуу менен жабылышы зарыл. Таштанды контейнерлердин ар бири 
капкактар менен бекем жабылышы керек;

• аймакка кире бериштеги жолдор, курулуш аянтчаларына, таштанды таштоочу жайларга 
кеткен жолдор асфальт, бетон ж.б. менен төшөлүүсү абзел;

• мектеп аянтчалары сырткы жасалма жарык менен жабдылышы керек;
• бактар мектептин имаратынан 15 метрден кем эмес аралыкта, ал эми бадалдар – 5 м 

кем эмес аралыкта отургузулат. Көрктөндүрүү үчүн уулуу жемиштүү бак-дарактарды 
тигүү тыюу салынат;

• жертөлөлөрдү жана жертөлө кабатындагы бөлмөлөрдү окутуу класстары, кеңсе, ла-
боратория, чеберкана, медициналык бөлмө, спорттук жана бий залдары, салтанат өт-
көрүүчү зал катары колдонууга жол берилбейт.

№2 практикалык иш. «Атмосферанын чаңдын бөлүкчөлөрү менен булганышы».
Жабдуулар: 500 мл түбү жалпак колба, Д-56 куйгучу, чыпкалар (майда элек, кездеме 

өөнү, даки), суу.

Ишти аткаруу тартиби:
1. Мектептин аянтчасынын ар кайсы жеринен: турак жайлардын арасынан, чоң жолдон 

жана мектептин аянтчасынын ары жагынан (ар биринен 4-5тен) бак-дарактардын 
жалбырактарын чогултуу:

2. Ар бир участоктон чогулткан жалбырактарды өзүнчө кайнак сууга (100 мл) жууп, ал 
сууну чыпкалоо керек. Чыпканын булгануу деңгээли менен чаңдын деңгээлин са-
лыштырып, жыйынтык чыгаруу.

3. Натыйжаларды таблицага жазып алуу (2-таблица).
4. Участоктогу бактардын жана бадалдардын санын эсептеп, андан кийин мектеп аян-

тынын жашыл аянттарында чаңдын санын эсептеп чыгыш керек. Эсептөөлөр үчүн бул 
маалыматты колдонгула: жаз-жай мезгилинде кара жыгач - 23 кг, тал - 39 кг, ак чечек- 
33 кг, терек - 34 кг, ясень - 27 кг, сирень - 16 кг, акация - 0,2 кг чаң чогултат.

5. Мектептин аймагында климаттык шарттарды, өсүү ылдамдыгын, эстетикалык маани-
син эске алуу менен кандай өсүмдүктөрдү сунуштоого болот?

6. Эгерде саатына 1 м2 газондон 200 г суу бууланып кетсе, мектептин аянтындагы газон-
дон күнүнө канча суу бууланарын эсептегиле.

2-таблица
Өсүмдүктүн өскөн жери Чаңдуулуктун салыштырмалуу деңгээли

(болжолдуу)

Жогорку Орточо Төмөн

Турак-жайлар тарапта

Жол боюнда

Мектеп аянтчасынын артында

№3 практикалык иш. «Мектеп аянтчасында гүл саат кандайча иштейт».
Максаты: К.Линнейдин «Гүл сааты» менен өсүмдүктөрдүн биоритмдерин көрсөтүү.
Ишти аткаруу тартиби:
1. Өсүмдүктөр менен таанышып, бул жерде гүл сааты кандайча иштээрин текшергиле.
2. Гүл сааттарына көңүл бургула: аба-ырайы алардын абалына кандай таасир этет?
3. Өсүмдүктөрдүн жашоосуна тышкы чөйрөнүн түздөн түз таасирин текшергиле.
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Гүл сааты

Өсүмдүк Гүл
Ачылуу убактысы Жабылуу убактысы

Ит мурун эртең мененки саат 4 кечки саат 7

Цикорий эртең мененки саат 5 кечки саат 3

Кызгалдак эртең мененки саат 6 кечки саат 2

Каакым эртең мененки саат 6 кечки саат 3

Чайыр гүл (Смолевка) эртең мененки саат 9 кечки саат 9

Сары гүл (Календула) эртең мененки саат 9 кечки саат 4

Арстан лилиясы (Лилейник) эртең мененки саат 5 кечки саат 8

Чече гүл (Гвоздика пронзен-
ная)

эртең мененки саат 8 кечки саат 1

Ат кулак эртең мененки саат 10 кечки саат 11

№4 практикалык иш. «Мектептин аянтчасындагы ызы-чуулук булганууну аныктоо». 
Жабдуулар: үн деңгээлин өлчөгүч.
Ишти аткаруу тартиби:
Үн деңгээлинин өлчөгүчүн колдонуп, мектептин аянтчасындагы ызы-чуунун деңгээлин 

аныктагыла:
1) турак-үйлөр тараптагы ызы-чуу;
2) жол тараптагы жашыл тилкедеги ызы-чуу;
3) мектеп тараптагы жашыл тилкеде ызы-чуу.

Натыйжаларды жыйынтыктап жана тыянак чыгаруу
Мектептин аянтындагы ызы-чуунун деңгээли жана үндүн сиңүүсүндөгү жашыл тилке-

лердин ролу жөнүндө тыянак чыгаргыла (норма боюнча мектептин аянтында ызы-чуунун 
деңгээли 40 дБА болушу шарт). Алынган маалыматтарды жалпылап, мектеп аянтынын эко-
логиялык абалы жана аны жакшыртуунун жолдору жөнүндө тыянак чыгаргыла.

№5 практикалык иш. «Мектептин аянтындагы өсүмдүктөрдүн түрдүк курамын аныктоо».
Жабдуулар: Өсүмдүк түрлөрүн аныктагыч, казыктар, жип, 1 м сызгыч.

1. Ишти аткаруу тартиби:

1) Дарактардын, бадалдардын түрдүк курамын аныктоо.
2) Мектептин аянтындагы газондорго 1м x 1м өлчөмдөгү бир нече участокту тандоо.
3) Чөптүү өсүмдүктөрдүн түрлөрүн аныктоо.
4) Түрлөрдүн жалпы санын эсептөө.
5) Газондордун абалы жөнүндө баяндоо.

2. Натыйжаларды карап чыгуу жана корутунду чыгаруу

Жашыл тилкелерде өсүмдүктөрдүн түрдүк курамын туура тандоо жөнүндө корутунду 
чыгаргыла жана мектептин аянтынын схемасын жакшыртуу боюнча конкреттүү сунуштар-
ды киргизгиле.
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Корутунду үчүн маалымат

Бир чоң дарак жай мезгилинде төмөнкүдөй өлчөмдөгү чаңды кармай алат: өрүк – 23 кг 
чейин, канадалык терек – 34 кг чейин, ясень – 27 кг чейин, сирень – 1,6 кг чейин, тал – 38 кг 
чейин, акация – 0,2 кг га чейин, ак чечек – 33 кг чейин, жийде – 2 кг чейин.

Жолдун жээгинде өскөн сары акация, липа, кайың коргошунду сиңирип алышат. Ал эми терек, 
ак тал, америкалык ак чечек, ак акация, сирень, ак кайың, жийде, бөрү карагат ж.б. абанын 
булганышына туруктуу келет.

7. Үй тапшырмасы. Долбоордук иш (командалык иш). Мектептин аянтын көрктөндүрүү 
боюнча долбоор даярдагыла (схема)

А) Эс алуу зоналарын түзүү;
Б) Органикалык калдыктарды утилдештирүүчү жай (компост чуңкуру ж.б.);
C) Сабак өтүлө турган жай (спорт, биология, география, метеорологиялык аянтча, ден-
драрий, кичи күнөскана, оранжерея, курт-кумурскалардын уялары, куштар уялары ж.б.);
D) Мектептин аймагындагы жолдор, аллеялар;
E) Бул иш Туруктуу өнүгүүнүн 17 максатынын кайсынысын ишке ашыруу үчүн жүр-
гүзүлүп жатат?
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8-ТЕМА. ЖООПТУУ КЕРЕКТӨӨ ҮЧҮН ЗАРЫЛ БОЛГОН АДАТТАР
Предметтер аралык байланыш: география, биология, физика, химия ж.б.
Класс: 5-11.
Убактысы: 4 саат.
Методдору жана ыкмалары: топтордо иштөө – «Галерея», талкуулоо.
Ресурстар: ватман кагазы, бор, доска, маркерлер, түстүү карандаштар, сүрөт кагазы, 

интернет булактары, интерактивдүү доска.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• жоопкерчиликтүү керектөө үчүн зарыл болгон адаттарды талкуулашат;
• жоопкерчиликтүү керектөө жөнүндө маалыматтардын тизмесин түзүп, таркатышат;
• күнүмдүк жашоодо, мектепте ж.б. жоопкерчиликтүү керектөөнүн адаттарын кол-

донууну үйрөнүшөт.

САБАКТЫН ЭТАПТАРЫ
1. «Маанайымды сүрөткө тартам» көнүгүүсү 
Ар бир окуучу 3-5 мүнөт ичинде өзүнүн маанайын тартат жана сүрөттөрдү талкуулашат.
2. Суроолор: Муктаждык жана каалоо деген эмне? Алардын ортосунда кандай айыр-

ма бар? Адат деген эмне? Бул биздин күнүмдүк жашообузга кандай таасир этет? Адаттар-
дын калыптанышына эмне таасир этет?

3. Видеону көрүп, талкуулашат https://www.youtube.com/watch?v=WZIpJdXZOUE

4. Мугалимдин кириш сөзү:
Муктаждык жана каалоолор. Канааттандырууну талап кылган муктаждык. Эң зарыл 

муктаждык. Бир нерсеге муктаждыкты сезүү. Өсүп жаткан муктаждыктар. (Ожеговдун он-
лайн түшүндүрмө сөздүгү)

Каалоо. Кандайдыр бир кыймыл-аракетти жасоого, бир нерсеге ээ болууга умтулуу. 
(Ушаковдун түшүндүрмө сөздүгү. Д.Н. Ушаков. 1935-1940)

Адат – дайыма кайталанып туруучу иштин түрүн аткарууда улам автоматташып жана 
талапка айланып кеткен иш-аракет. Адатты калыптандырууда кандайдыр бир аракет бир 
нече жолу кайталанып, бул иш-аракеттин натыйжасында жагымдуу эмоционалдык сезим 
пайда болот.

Психологияда ойлонууну талап кылбаган ар дайым кайталанып туруучу жүрүм-турумду 
адат деп аташат. Ал адамдын иш-аракетинин бардык сферасына тиешелүү болушу мүм-
күн. Адат кайталоо аркылуу калыптанат. Адат тескери (өзүнө, чөйрөгө зыяндуу) жана оң 
(бардыгына жагымдуу) болушу мүмкүн. Оң адаттар – спорттук көнүгүүлөр, тазалык көн-
дүмдөр, кайсы бир эмгектин түрлөрүн так, сапаттуу аткаруу, кандайдыр жүрүм-турум эре-
желерин колдонуу, сактоо көндүмдөрү. Оң адаттар жекече жана коомдук турмушта адам-
дын жашоосун жеңилдетет. Терс адаттар (иштин тартипсиз жана этиятсыз аткарылышы, 
маданий нормалардын бузулушу ж.б.) тескери натыйжа берет. 
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Бүгүн биз жооптуу керектөө менен байланышкан адаттарды талкуулайбыз жана бул 
маселени түшүнүү үчүн, бир нече практикалык ишти аткарабыз.

5. №1 практикалык иш: «Жоопкерчиликтүү керектөөнүн календарын» иштеп чыгуу

Ишти аткарууга сунуштама 
1. 2021-жылга карата 12 барактан тур-
ган дубал календарын иштеп чыгуу:
2. Жоопкерчиликтүү керектөөнүн 
белгилүү бир темасын тез жана оңой 
түшүнүүгө жардам бере турган инфогра-
фиканы жайгаштыргыла.
3. Маалыматты кыска формада берги-
ле. Мисалы: адамдын экологиялык изи боюнча (январь); калдыктарынын түрлөрү боюн-
ча (март); буюмдарды маркировкалоо боюнча (апрель), шаардагы таштандыларды өзүн-
чө чогултуу, минимализм – жашоо стили, күндөлүк турмушта ресурстарды сактоо жана 
экологиялык тазалоо, табигый жана органикалык косметиканы колдонуу жөнүндө (текст 
төмөндө келтирилген).
4. Календардын ар бир барагында керектөөчүгө жаңы адаттарды колдонууга жана 
өзүнүн жашоосун кабыл алууга жардам берүүчү чек-листин жайгаштыргыла.
5. Ар бир баракка белгилүү бир тема боюнча кеңейтилген мультимедиалык маалыма-
ты бар билим базасынын QR-кодун жайгаштыргыла.
6. Сатыкка чыгара турган календарь жасоону ойлонуштургула. 2021-жылга Жоопкер-
чиликтүү керектөө календарын сатуудан түшкөн бардык каражатты жоопкерчиликтүү 
керектөө жөнүндө маалыматты жайылтууга жумшагыла.
7. Ар бир баракка ТӨ 12-максаты менен байланышы жөнүндө кыскача маалымат жаз-
гыла.

Календарды иштеп чыгуу үчүн маалымат

1. Энергияны кантип үнөмдөө керек?

• Зарыл болгон учурда гана компьютериңизди күйгүзүңүз.
• Компьютериңизди колдонбогондо: түшкү тыныгуу маалында жана түнкүсүн 
өчүрүп коюңуз.
• Компьютерди «уктоочу» режимге коюңуз.
• Screensaver колдонбоңуз.
• Кеңсе жабдууларын зарылдыгына жараша гана күйгүзүңүз.
• Бөлмөдөн акыркы кетип жатканда, жарыктарды өчүрүңүз.
• Кондиционерди колдонуудан алыс болуңуз.
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2. Транспорттун үнөмдүү түрлөрүн кантип тандоо керек?
• Машинаны кесиптештериңиз менен чогуу пайдаланыңыз.
• Гибриддүү же кичинекей унааларды сатып алыңыз.
• Унааңызды жайыраак айдаңыз.
• Коомдук транспортту колдонуңуз.
• Жумушка жакын жашасаңыз велосипед тээп же жөө барыңыз.
• Мүмкүн болсо, үйдөн иштеңиз.
• Иш сапарлардан алыс болуңуз – онлайн сүйлөшүүлөрдү уюштуруңуз.
• Үйдөн чыкканда жарыкты жана кондиционерди өчүрүңүз.
3. Идишти кантип жоопкерчилик менен пайдалануу керек?
• Тамак-ашты кайра колдонулуучу таңгакка салыңыз.
• Жууп, кайра колдонула турган идиштерди гана колдонуңуз.
• Пластик таңгактагы сууну сатып албаңыз.
• Өз кружкаңызды колдонуңуз.
• Кагаз сүлгүнү колдонуудан алыс болуңуз.
• Кесиптештериңизге кружкаларды белекке тартуулаңыз.
• Идиш жууп жатканда көп суу сарптабаңыз.
• Агызуучу крандарды өз убагында оңдоп туруңуз
4. Окууга жана иштөөгө кандайча ыңгайлуу шарттарды түзүү керек?
• Аба ырайы суук болгондо пардаларды ачып коюңуз.
• Мүмкүн болсо, табигый жарыкты колдонуңуз.
• Уулуу тазалоочу заттардан алыс болуңуз – чаңды тазалоо үчүн сууга малынган 
чүпүрөк эле жетиштүү.
• Кыш мезгилинде терезени ачып салбаңыз, бөлмөнү тез-тез желдетип туруңуз.
• Эмеректер же башка буюмдар бөлмөнү жылытууга жана муздатууга тоскоол 
болбошу керек.
• Жумуш ордуңузга бөлмө өсүмдүктөрүн коюңуз.
• Кесиптештериңизге бөлмө гүлдөрүн тартуулаңыз.
5. Кантип рационалдуу чечим кабыл алуу керек?
• Техникалык шаймандарды алмаштырганда, энергия үнөмдөөчү көп функциялуу 
шаймандарды сатып алыңыз.
• Суу жана электр энергиясына кеткен чыгымдарды эсептеңиз.
• Кайра толтурууга боло турган картридждерди сатып алыңыз.
• Кайра иштетилген жана хлорсуз кагаз сатып алыңыз.
• Таштандыларды кайра иштетүү үчүн чогултууну уюштуруңуз.
• Калдыктарды өз-өзүнчө чогултуучу пункттарды уюштуруңуз.
• Көп жолу колдоно турган идиш-аяк сатып алыңыз.
• Ашканада суу чыпкаларын орнотуңуз.
• Дааратканага сууну аз керектөөчү унитаз орнотуңуз.
• Үйдө тамеки тартууга тыюу салыңыз.
• Энергияны үнөмдөөчү лампаларды колдонуңуз.
• Кеңсе буюмдарын сатып алыңыз.
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№2 практикалык иш: «Fair Trade1принциптери». Адилеттүү соода принциптери жөнүн-
дө маалыматты издеп таап, окугула. Интернеттеги булактардын жардамы менен «Ади-
леттүү сооданын 10 принциби» боюнча дилбаян жазгыла.

6. Сабакты жыйынтыктап, баалоо. Тапшырманы аткаруу ал-
горитми

1) «Жеке мен үчүн ... жөнүндө маалымат кызыктуу болду» 
деген темада чакан эссе жазгыла.

2) «Эки жылдыз – бир каалоо» баалоо техникасын колдонуп, 
бири-бирин баалоо. Топтогу классташтарыңдын ишин баала. Эки 
позитивдүү ойду – «эки жылдызды» жана жакшыртууга татыктуу 
болгон учурда – «каалоону» аныктагыла.

3) Каалоочулар өз ишинин натыйжалары жөнүндө айтып бере алышат.

7. Үйгө тапшырма. №3 практикалык иш. Командалык иш. «Коомдун туруктуу өнү-
гүүсү үчүн жүрүм-турум чектери» темасында маалыматтык плакатты иштеп чыгуу.

Ишти аткаруу тартиби:
1. Өзүңөр каалагандай болуп командаларга бөлүнгүлө.

2. Таблицанын мазмунун карап чыккыла.

3. Маалыматтык плакаттардын дизайнын ойлонуштургула.

4. Дизайнын иштеп жатканда, мазмундун дизайнга ылайыктуулугун эске алгыла.

5. Төмөндө берилген «Коомдун туруктуу өнүгүүсү үчүн жүрүм-турум чектери» деген 
таблицада көрсөтүлгөн иш-аракеттердин ТӨМ менен байланышын тапкыла.

Ресурстар: акварель, карандаштар, ватман кагазы, кыл калем, фотосүрөттөр, сүрөттөр ж.б.

«Коомдун туруктуу өнүгүүсү үчүн жүрүм-турум чектери» таблицасы

УМТУЛГУЛА АЛЫС БОЛГУЛА
ЖАШОО ОБРАЗЫ

• Жумуш - эс алуу: 50/50
• Үй-бүлөгө жана өзүн өнүктүрүүгө  убакыт 

бөлүү

• Керектөө үчүн иштөө

ТУУРА ТАМАКТАНГЫЛА!
• Жергиликтүү тамак-аш азыктарын сатып 

алыңыз;
• Азык чынжырчасынан ылдый түшкүлө 

(жашылча жеңиз);
• Мөөнөтү өтпөгөн азык-түлүк продуктуларын 

сатып алыңыз;
• Мезгилге жараша тамактаныңыз;
• Этти азыраак жеңиз;
• «Адилеттүү өндүрүлгөн продукцияны» сатып 

алыңыз;
• Компост жасаңыз;
• Дүкөнгө барганда чүпүрөк баштык алып 

барыңыз

• Импорттолуучу продукцияны сатып алуу;
• Этти көп колдонуу;
• Консерваланган тамактарды сатып алуу; 

Мезгилден тышкары тамактануу;
• ГМО сатып алуу;
• Этти көп колдонуу;
• Дүйнөлүк корпорациялардан продукцияларын 

сатып алуу;
• Тамак-аш калдыктарын ыргытуу; 
• Дүкөндөрдөн пластик жана кагаз баштыктарды 

сатып алуу (бекер алуу).

1 Адилеттүү соода —  эл  аралык  эмгек,  айлана-чөйрөнү  коргоо  жана социалык жөнгө салуунун  
адилеттүү стандарттарын,  ошондой  эле  кол өнөрчүлүктөн айыл чарбага чейинки өнүмдөргө чейин 
маркаланган жана маркаланбаган товарларга карата коомдук саясатты коргоого уюшкан коомдук 
кыймал.
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• Принтерде кагазды азыраак пайдаланыңыз;
• Электрондук байланыштар каражаттарын, 

календарларды колдонуңуз;
• Картридждерди толтуруңуз;
• Өзүңүздүн идишиңизди колдонуңуз.

• Каалагандай басып чыгаруу;
• Жазуу байланышын колдонуу;
• Кайра иштетилбеген жаңы картридждерди сатып 

алуу;
• Пластик идиштерди пайдалануу.

ЭНЕРГИЯНЫ ҮНӨМДӨГҮЛӨ!
• LED лампаларын колдонуңуз;
• Энергияны үнөмдөөчү электр шаймандарын 

колдонуңуз;
• Кошумча изоляция жасаңыз;
• Кышында терморегуляторду салкын 

температурада кармаңыз;
• Бөлмөдөн чыкканда жарыкты өчүрүңүз;
• Колдонулбаса компьютерлерди, сыналгыларды 

жана мониторлорду өчүрүп коюңуз;
• Колдонулбай турган чакан электр 

шаймандарын жана телефон кубаттоочу 
шаймандарды электр розеткасынан 
ажыратыңыз;

• Чыңалуу лампаларды колдонуу;
• Энергияны көп керектөөчү шаймандарды 

колдонуу;
• Жылыткычтар иштеп жатканда терезелерди ачуу;
• Кышында терморегуляторду жогорку деңгээлге 

чейин күйгүзүү;
• Бөлмөдөн чыкканда жарыкты күйгүзүп кетүү;
• Колдонулбаган компьютерлерди жана 

мониторлорду күйгүзүп коюу;
• Керектөөдөн ашык суу кайнатуу.

САРАМЖАЛ КИЙИНИҢИЗ!
• Сатып алган кийимдерди кийиңиз, зарыл 

болсо оңдоп түзөңүз;
• Зарыл нерсеңизди гана сатып алыңыз;
• Көпкө кийиле турган кийим сатып алыңыз;
• Муктаж болгондорго кийим- кечеңизден 

бөлүшүңүз;
• Эскирген кийимдерди кайра иштетүүгө 

өткөрүңүз;
• Секонд-хэндге барыңыз;
• Экологиялык таза кездемелерди тандаңыз;
• Буюмдарды «адилеттүү соода» принциби 

боюнча тандаңыз.

• Жыл мезгил сайын жаңы кийим сатып алуу;
• Сапаты начар, тез эскирген кийимдерди сатып 

алуу;
• Эскире элек, жакшы кийимдерди ыргытып 

жиберүү;
• Синтетикалык кездемелерди тандоо;
• Массалык өндүрүлгөн булгаарыдан жасалган 

буюмдарды сатып алуу.

ТАЗАЛЫКТЫ САКТАГЫЛА!
• Чаң соргучтун ордуна шыпыргыны 

колдонуңуз;
• Экологиялык коопсуз жуугуч каражаттарын 

сатып алыңыз;
• Кирди төмөнкү температурада жууңуз;
• Порошокту жана чайкагычтарды азыраак 

колдонуңуз;
• Кийимиңизди сыртта кургатыңыз;
• Толугу менен жүктөлгөндө гана кир жуугуч 

жана идиш жуугуч машинелерди күйгүзүңүз;
• Таштандыны раковинага же дааратканага 

таштабаңыз;
• Озон катмарын бузбаган заттарды колдонуңуз.

• Чаң соргучту колдонуу;
• Хлор камтылган жуугучтарды сатып алуу;
• Кирди жогорку температурада жуу;
• Кир жууганда чайкоочу каражаттарды колдонуу;
• Кирди электр кургаткычта кургатуу;
• Жарым-жартылай жүктөлгөн кир жуугуч жана 

идиш жуугуч машинени иштетүү;
• Атмосферага озон бузуучу заттарды чыгаруу

ЭМЕРЕКТЕР ЖАНА РЕМОНТ
• Курулуш жана жасалгалоодо табигый заттарды 

тандаңыз;
• Эмеректи сатып алууда:

• Колдонулган эмеректи сатып алыңыз;
• Табигый материалдардан жасалган 

эмеректи сатып алыңыз;
• Жергиликтүү эмерек сатып алыңыз.

• Синтетикалык материалдарды тандоо;
• Синтетикалык материалдардан жасалган, 

импорттолгон эмеректерди сатып алуу;

ЖУМУШТА
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СУУНУ ҮНӨМДӨҢҮЗ!
• Суу чыпкаларын колдонуңуз;
• Ваннага түшпөй, душка түшүңүз;
• Душка 5 мүнөткө жетпеген убакытта түшүңүз;
• Тишиңизди жууганда же колуңузду самындап 

жатканда сууну өчүрүп коюңуз;
• Дааратканада сууну аз керектөчү унитазды 

колдонуңуз;
• Душта сууну аз керектеген клапандарды 

колдонуңуз;
• Сууну дайыма байкап, агып калган түтүктөрдү 

оңдоп туруңуз.

• Бөтөлкөдөгү сууну сатып алуу;
• Ваннага түшүү;
• Душка 5 мүнөттөн ашык түшүү;
• Тишти жууганда сууну агызып коюу;
• Дааратканада сууну көп керектөөчү унитазды 

пайдалануу;
• Душта сууну көп керектеген клапандарды 

колдонуу.

СУУСУНДУКТАР
• Көп жолу колдонулуучу бөтөлкөлөрдү жана 

термосторду колдонуңуз;
• Кофе даярдоодо көп колдонулуучу 

чыпкаларды колдонуңуз;
• Кофе жасагычты өчүрүңүз;
• Табигый ширелерди ичиңиз;
• Жергиликтүү сыраны жана шарапты тандаңыз 

же алкоголдон таптакыр баш тартыңыз;
• Пластик түтүкчөлөрдөн жана идиштерден баш 

тартыңыз;
• Суусундукту тандоодо таңгакты эстен 

чыгарбаңыз.

• Бир жолу колдонулуучу бөтөлкөлөрдү колдонуу;
• Бир жолу колдонулуучу чыпкаларды колдонуу;
• Кофе машинаны дайыма ысык кармоо;
• Импорттолгон суусундуктарды тандоо;
• Пластик түтүктөрдү ж.б. колдонуу

ТАМАКТЫ ТУУРА ДАЯРДОО
• Электр энергиясын аз керектеген 

шаймандарды сатып алыңыз;
• Сууну муктаждыкка жараша кайнатыңыз;
• Муздаткычты оптималдуу температурада 

кармаңыз;
• Муздаткычты маал-маалы менен муздарынан 

арылтып туруңуз;
• Демдеме мешти тамак салаарга 4-5 мүнөт 

калганда күйгүзүңүз;
• Түбү жука идишке бышырыңыз;
• Микротолкундуу мешти колдонуудан алыс 

болуңуз;
• №4 же №5 деген энбелгиси бар азык-түлүк 

таңгактарын тандаңыз;
• Эс алууга чыгууда көп колдонулуучу 

идиштерди алыңыз.

• Энергияны көп сарптаган шаймандарды сатып 
алуу;

• Муздаткычты өтө төмөн температурада кармоо;
• Демдеме мешти тамак бышыруудан мурун көп 

убакытка күйгүзүп коюу;
• Түбү калың идишке тамак бышыруу;
• Микротолкун мешинде пластик идиштеги 

тамакты жылытуу;
• Эс алуу үчүн бир жолу колдонулган идиштерди 

колдонуу.

КӨБҮРӨӨК КЫЙМЫЛДАҢЫЗ!
• Жер транспорту менен саякаттаңыз;
• Велосипед тебиңиз;
• Коомдук транспортту колдонуңуз;
• Үйүңүздүн жанындагы дүкөндөргө барыңыз;
• Унааны чогуу колдонуңүз;
• Экологиялык отунду пайдаланыңыз;
• Гибриддүү же чакан автоунааларды сатып 

алыңыз;
• Унааңызды жайыраак айдаңыз;
• Унааңызды көп жуубаңыз;
• Унааны жууш үчүн шлангдын ордуна чака 

колдонуңуз.

• Самолет менен саякаттоо;
• Унаа колдонуу;
• Унааны жалгыз колдонуу;
• Кадимки күйүүчү майды колдонуу;
• Майды көп сарптаган автоунааларды сатып алуу;
• Унааны катуу ылдамдыкта айдоо;
• Унааны тез-тез жууп туруу;
• Экологиялык таза эмес технологиялар 

колдонулган унаа жуугучтарга баруу.
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9-ТЕМА. КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮ
Предметтер аралык байланыш: география, биология, физика, химия ж.б.
Класс: 6-11.
Убактысы: 2 саат.
Методдору жана ыкмалары: «Тизмелерди түзүү» – мээге чабуул, «Журналдар»,
«Рефлексивдүү экран», видеолорду көрүү, слайд презентация, топто иштөө.
Ресурстар: ватман кагазы, бор, доска, маркерлер, түстүү карандаштар, сүрөт кагазы, 

Интернет, интерактивдүү доска.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• Климаттын өзгөрүшүнүн табигый ресурстарды пайдалануу жана ресурстарды баш-
каруу деңгээлине көз карандылыгын изилдөө;
• Климаттын өзгөрүшүн азайтуу боюнча конкреттүү иш-аракеттерди иштеп чыгуу.

САБАКТЫН ЭТАПТАРЫ
1. «Аба ырайынын абалын сүрөттөө» көнүгүүсү. Аба ырайынын учурдагы абалын 

сүрөттөп, өзүңөрдүн маанайыңар менен байланыштыргыла.
2. «Тизме түзүү» мээ чабуулу. Климаттын өзгөрүшүн сүрөттөгөн сөздөрдүн жана 

сүйлөмдөрдүн тизмесин түзгүлө. Түзүлгөн тизмени талкуулоо үчүн кошуна топко өткөрүп 
бергиле. Башка топтордон сүйлөмдөрдүн же сөздөрдүн тизмесин алган топтор, өзүңөр 
макул болгон варианттардын бирин тандагыла. Тандооңорду негиздегиле.

3. Талкуу: Климаттын өзгөрүшү эмне үчүн болуп жатат? Климаттын өзгөрүшүн азай-
туу үчүн кандай аракеттерди көрүү керек? Климаттын өзгөрүшүн биз кандай сезебиз?

4. Климаттын өзгөрүшү жөнүндө слайд-презентация даярдагыла. 
Презентациянын болжолдуу мазмуну төмөндөгүдөй болушу мүмкүн: 
1-слайд. Климаттын өзгөрүшү адамзат үчүн өтө актуал-

дуу көйгөй. Бул көйгөйдүн актуалдуулугу анын кесепеттери 
менен байланыштуу. Акыркы кылымда температура таң ка-
лыштуу тездик менен жогорулай баштады. 100 жылдан бери 
планета дээрлик бир градуска жылыды. Климаттын өзгөрүшү 
Жердеги жашоонун бардык аспектилерине таасир этет. Бул 
кесепеттерге төмөнкүлөр кирет: мөңгүлөрдүн эриши, Дүй-
нөлүк океандагы суунун деңгээлинин жогорулашы, кургакчы-
лык, биоартүрдүүлүктүн жоголушу, табигый кырсыктар. 

2-слайд. География, биология, физика сабактарынан бел-
гилүү болгондой, Жердин атмосферасы Жердин аба катмары. Курамынын 73%ын азот, 
21%ын кычкылтек жана башка газдар түзөт. Климаттын өзгөрүшүн талкуулоодо «климат» 
жана «аба ырайы» деген түшүнүктөрдү айырмалоо керек. 

Аба ырайы – белгилүү бир убакытта (күн, жума, ай, жыл) белгилүү бир аймактагы ат-
мосферанын абалы (абанын температурасы, басымы, шамалдын багыты жана күчү, булут 
каптоосу, жаан-чачын). 

Климат – белгилүү бир аймакка мүнөздүү аба ырайынын көп жылдык режими.
3-слайд. 6-7-8-класстардагы география сабагынан Жердин климаты кандайча калып-

танары эсиңердеби? Белгилүү бир аймакта климаттын калыптанышына кандай фактор-
лор таасир этет?
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4-слайд. Жердин климаты дайыма өзгөрүп турган, бирок өзгөрүүлөр өтө жай жүргөн. 
Акыркы жарым кылымдын ичинде бул процесс өтө тездик менен жүрүп жатат. Бул парник 
газдарынын көбөйүшүнө байланыштуу. Парник газдары Жерди (жууркан сыяктуу) кап-
тап, планетаны жылытууда. Парник газдарынын көбөйүшүнүн себептери (антропогендик) 
төмөнкүлөр:

• казылган отундарды (мунай, көмүр жана газ) жагуу;
• токой аянтынын кыскарышы (анын ичинде өрттүн кесепетинен);
• таштанды полигонундагы органикалык таштандылардын чириши.

5. «Бул окуялар 2020-жылы болгон» видеофильмин көрүү: 
https://www.youtube.com/watch?v=l-l1skSkE-I  

6. Видеону талкуулап, «Эмне кылуу керек?» деген суроого жооп 
бергиле.

Окуучулардын болжолдуу жоопторунун мисалдары:
• кайра калыбына келүүчү энергияга өтүү;
• энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү;
• токойлорду сактоо үчүн тийиштүү чараларды көрүү,
• бир жолу колдонулуучу таңгактарды колдонууну чектөө,
• таштандыларды кайра иштетүүнү уюштуруу.
7. Текстти окуу. «Журналдар» ыкмасы. Топтордо иштөө. Текстти окуганга чейин жана 

материал менен таанышкандан кийин өзүңөрдүн ойлоруңарды «журналга» жазгыла. 
«Журналды» төмөнкү таблицада көрсөтүлгөндөй түзүүгө болот.

Таблица
Текстти окуганга чейин

мен эмнени билге?
Тексттен жаңы эмнени билдим? Жаңы маалымат

ОКУУ ҮЧҮН ТЕКСТ: «КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮ»
1-топ. Климаттын өзгөрүшү биздин заман-

дын эң негизги экологиялык көйгөйлөрүнүн 
бири: аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү 
азык-түлүктүн сапатына жана өндүрүшүнө 
таасир этет, деңиз деңгээли көтөрүлүп, таби-
гый кырсыктардын коркунучу жаралат.

Бул көйгөйлөрдүн бардыгы климаттын 
өзгөрүшүнүн глобалдык кесепеттери болуп 
саналат, алар мурда болуп көрбөгөндөй мас-
штабга ээ. Эгерде бүгүнкү күндө чечкиндүү 
аракеттер көрүлбөсө, анда климаттын өз-
гөрүшүнө ыңгайлашуу/адаптация көп күч- 
аракетти жана чыгымдарды талап кылат.

КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮ БОЮНЧА ӨКМӨТТӨР АРАЛЫК ЭКСПЕРТТЕРДИН ТОБУ
Климаттын өзгөрүшү боюнча Өкмөттөр аралык  эксперттердин  тобу объективдүү или-

мий далилдерди берүү максатында Дүйнөлүк метеорологиялык уюм (ДМО) жана Бирик-

20-сүрөт. Парник эффектисинин модели.  
Булак: https://www.ipcc.ch/
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кен улуттар уюмунун Айлана-чөйрө боюнча программасы (ЮНЕП) тарабынан түзүлгөн. 
20-сүрөт. Парник эффектинин модели. Булак: https://www.ipcc.ch/ 2013-жылы климаттын 
өзгөрүшүнө тийгизген антропогендик таасир жөнүндө толук маалымат сунушталган. Кли-
маттын өзгөрүшү боюнча Өкмөттөр аралык комиссия климаттын өзгөрүшүнө илимий жак-
тан баа берген Бешинчи баалоочу докладын жарыялады. Доклад эң айкын тыянак чыгар-
ды: климаттын өзгөрүшү реалдуу, ал эми адамдын иш-аракеттери анын негизги себеби.

БЕШИНЧИ БААЛООЧУ ДОКЛАД
Докладда акыркы ондогон жылдардагы деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнө жана анын се-

бептерине ар тараптуу баа берилген. Ошондой эле, докладда буга чейинки CO чыгындыла-
рынын жалпы көлөмү эсептелип, температураны 2°Сден ашырбай кармоо үчүн келечектеги 
чыгындылардын мүмкүн болгон көлөмү аныкталган. Климаттын өзгөрүшү боюнча Өкмөттөр 
аралык эксперттердин тобунун докладына таянып, бизге төмөнкү маалыматтар белгилүү:

• 1880–2012-жылдар аралыгында дүйнөлүк орточо температура 0,85°С жогорулаган.
• Океандар жылып, муз жана кар азайып, океан деңгээли көтөрүлдү. 1901–2010- 

жылдардын аралыгында муздун эришине байланыштуу деңиздин орточо деңгээли 19 см 
көтөрүлдү. 1979-жылдан бери Түндүк муз океанындагы муздун көлөмү ар бир он жылдык-
та 0,45-0,51 миллион чарчы километрге азайып келе жатат.

• Парник газдарынын учурдагы концентрациясын жана алардын үзгүлтүксүз чыга-
рылышын эске алганда, ушул кылымдын акырына карата орточо глобалдык температура 
1990-жылдагы деңгээлден 1-2°C жана индустрияга чейинки доорго салыштырмалуу 1,5-
2.5°C жогорулашы мүмкүн. Океандар дагы деле жылып, муздун эриши уланат. Дүйнөлүк 
океандын орточо деңгээли 1986–2005-жылдарга салыштырмалуу 2065-жылы 24-30 см 
ге, ал эми 2100-жылы 40-63 см ге көтөрүлөт деп болжолдонууда. Парник газдарынын чы-
гышы толугу менен токтотулса дагы, климаттын өзгөрүшүнүн таасири бир нече кылымдар 
бою сакталмакчы.

Планетабыздын экосистемаларында жана климаттык системада кайра кайтарылгыс 
өзгөрүүлөр башталды деген тынчсыздануу бар. Жылуулануунун жана кургакчылыктын ке-
сепетинен Амазонка токойлору, Арктика тундрасы сыяктуу экосистемалардагы абал кри-
тикалык точкага жетип калды. Тоолордогу мөңгүлөрдүн көлөмү тездик менен азайып ба-
ратат, мунун кесепетинен келечек муундар ичүүчү суусу жок, кургакчылыкка туш болушат.

2-топ. 1,5°Cга ГЛОБАЛДЫК ЖЫЛУУЛАНУУ. 2018-жылдын октябрь айында, Климаттын 
өзгөрүшү боюнча Өкмөттөр аралык эксперттердин тобу дүйнөлүк температура 1.5°C 
градус ка жогорулоосу жөнүндө атайын докладын жарыялаган. Докладда салыштырмалуу 
2°C глобалдык жылууланууну 1,5°С деңгээлинде кармап турганда алдын алынган кесе-
петтер белгиленген.

Мисалы, эгер глобалдык жылуулануу 1,50С көтөрүлсө, Түндүк муз океаны жай мезги-
линде жүз жылда бир жолу муздан арылат, ал эми глобалдык жылуулануу 2°C көтөрүлсө 
ар бир он жылда бир жолу муздан арылат. Коралл рифтери 1,5°C глобалдык жылуулануу-
да 70%-90% га чейин азаят, ал эми 2°C жылышында дээрлик бардыгы (> 99%) жок болот.

Докладдын корутундусуна ылайык, глобалдык жылуулукту 1,5°C кармап туруу энерге-
тика, өнөр жай тармагында, ошондой эле имараттарда, транспортто жана шаарларда «тез 
жана алыска баруучу» өткөөл процессти талап кылат. Адам өндүргөн глобалдык көмүр 
кычкыл газынын (CO2) чыгарылышы 2030-жылга чейин 2010-жылдын деңгээлинен 45% 
кыскартылып, болжол менен 2050-жылга чейин "таза нөлгө" жетиши керек.
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3-топ. БУУнун УКУКТУК-ЧЕНЕМДИК ДОКУМЕНТТЕРИ. Климаттын өзгөрүшү боюнча 
Бириккен улуттар уюмунун алкактык конвенциясы (РКИК ООН –UNFCCC)

БУУ системасынын уюмдары планетаны сактап калууда эң активдүү иш алып барууда. 
1992-жылы «Жер планетасы» жогорку деңгээлдеги жолугушууда Бириккен Улуттар Уюму-
нун Климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясы кабыл алынган. Ал климаттын 
өзгөрүшү боюнча маселелерди чечүүгө карай биринчи кадам болгон. Азыркы учурда 197 
мамлекет Конвенцияны ратификациялап, анын мүчөсү болуп саналат. Конвенциянын не-
гизги максаты – «климат системасына коркунучтуу антропогендик таасирдин» алдын алуу.

Киото протоколу
1995-жылы өлкөлөр климаттын өзгөрүүсүнө глобалдык жоопту күчөтүү боюнча сүй-

лөшүүлөрдү башташкан. Киото Протоколу эки жылдан кийин кабыл алынган. Бул документ 
парник газдарынын чыгарылышын кыскартууга өнүккөн өлкөлөрдү – протоколго катышуу-
чуларды милдеттендирет. Биринчи аткаруу мөөнөтү 2008-жылы башталып, 2012- жылы аяк-
таган. Экинчи мезгил 2013-жылдын 1-январында башталып, 2020-жылы аяктайт. 196 мамле-
кет Киото Протоколунун катышуучулары.

Париж келишими
2015-жылдын 12-декабрында БУУ Климаттын өзгөрүшү жөнүндө Алкактык конвенция-

сынын тараптарынын конференциясынын 21-сессиясында климаттын өзгөрүшүнө каршы 
күрөшүү жана аз көмүртектүү өнүгүүгө жетишүү үчүн зарыл иш-аракеттерди тездетүү боюн-
ча маанилүү макулдашууга жетишилген. Париж келишими Конвенциянын мандатынын неги-
зинде түзүлгөн жана тарыхта биринчи жолу бардык элдерди климаттын өзгөрүшүнө каршы 
күрөшүү жана анын кесепеттерин азайтуу боюнча чечкиндүү кадамдарды жасоого жана өнү-
гүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүүгө чакырат. Париж келишиминин негизги максаты 
климаттын өзгөрүшүнө глобалдык реакцияны күчөтүү, ушул кылымда глобалдык температу-
ранын көтөрүлүшүн 2°C ичинде кармоо жана аны 1,5°Сге чейин түшүрүүгө аракет кылуу.

Париж келишимине БУУнун Нью-Йорктогу штаб-квартирасында 2016-жылдын 22- 
апрелинде Эл аралык Жер Күнүндө 175 мамлекеттин башчылары кол коюшкан. Бул бир 
күндүн ичинде эл аралык келишимге кол койгон өлкөлөрдүн рекорддук саны.

4-топ. БИРИККЕН УЛУТТАР УЮМУНУН КЛИМАТТЫК САММИТИ 
2019-жылдын сентябрында БУУнун Генералдык катчысы климат боюнча маселелерди 

талкуулоо үчүн Климат саммитин өткөрдү. Дүйнөлүк лидерлер 2020-жылы өтө турган БУУнун 
Климат боюнча конференциясынын алдында көрүлүп жаткан чаралар жана пландаштырыл-
ган иш-чаралар жөнүндө билдиришти. Генералдык катчы Мексиканын мурунку дипломаты 
Луис Альфонсо де Альбаны Саммитке даярдыкты көзөмөлдөгөн өзүнүн Атайын өкүлү кылып 
дайындалды. Саммитте климаттын өзгөрүшүнө байланышкан көйгөйлөрдү чечүү үчүн эң ак-
туалдуу тармактар – оор өнөр жай, табигый чечимдер, шаарлар, энергетика жана климатты 
каржылоо маселелери талкууланды. Дүйнөлүк лидерлер аракеттер жана келечекке багыт-
талган иш-чаралардын пландары жөнүндө билдиришти, алар 2020-жылы БУУнун климаттык 
конференциясында отчет беришип, анда милдеттенмелер жаңыланмакчы. Саммиттин соңун-
да Генералдык катчы позитивдүү динамика бар экенин, кызматташтык чыңдалып, жаңы мак-
саттар коюлгандыгын, бирок алдыда дагы көп маселелер бар экендигин белгиледи.

НОБЕЛ ТЫНЧТЫК СЫЙЛЫГЫ.  2007-жылы Нобелдин Тынчтык сыйлыгынын лауреатта-
ры болуп Климаттын өзгөрүүсү боюнча өкмөттөр аралык эксперттердин тобу (IPCC) жана 
АКШнын мурдагы вице-президенти Альберт Гор сыйланды. Алар бул сыйлыкка климаттын 
өзгөрүшүнүн антропогендик себептерин изилдөө жана жайылтуу, ошондой эле мындай өз-
гөрүүлөр менен күрөшүү боюнча мүмкүн болгон чараларды иштеп чыгуусу үчүн сыйланышты.

Булак: www.un.org
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8. Жыйынтыктоо жана баалоо

«Рефлексивдүү экран» көнүгүүсү. Төмөнкү план боюнча өз ой-пикириңерди билдиргиле:

1) мен бүгүн ... билдим
2) ... кызыктуу болду
3) ... кыйын болду
4) Мен...тапшырмаларды аткардым
5) Мен ... түшүндүм
6) Азыр ... кыла алам
7) Мен ... сездим

8) Мен ... алдым
9) ... үйрөндүм
10) Мен ... жасай алдым
11) Мен ...
12) ... аракет кылам
13) ... мени таң калтырды

9. Үй тапшырмасы. Видеолорду көрүп, «Жердин климаттын өзгөрүшүнүн прогнозу» 
деген темада кичи эссе жазгыла.

1. «Парниктин эффекти деген эмне?» https://youtu.be/hHvokk4H9Pc

2. «Парник газдары кандайча иштейт?» https://youtu.be/wJt8HV8S728

3. Бул тема ТӨнүн 13-максаты болуп саналат, ал калган ТӨМ менен кандайча байла-
нышарын аныктагыла.
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4. Инфографиканы окуп, бир баракка аналитикалык билдирүү жазгыла.
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 10-ТЕМА. ЭКОЛОГИЯЛЫК ИЗ ЖАНА КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮ
Предметтер аралык байланыш: география, адам жана коом, математика ж.б.
Класс: 9-11 
Убактысы: 2 саат.
Методдору жана ыкмалары: «Идеялар, 

түшүнүктөр себети». Топтордо иштөө.
Ресурстар: ватман кагазы, бор, доска, мар-

керлер, түстүү карандаштар, сүрөт кагазы, ин-
тернет булактары, интерактивдүү доска.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖАЛАР:
• «сызыктуу экономика», «циклдик эко-

номика», «экологиялык из», «экологиялык 
эсептегич» түшүнүктөрүн үйрөнүшөт;

• «сызыктуу жана циклдик экономика» 
түшүнүктөрүн айырмалай алышат;

• климаттын өзгөрүшүн таштандылар менен байланыштыра билишет;
• өздөрүнүн экологиялык издерин эсептей алышат.

САБАКТЫН ЭТАПТАРЫ
1.  «Ар башка тилдерде саламдашуу» көнүгүүсү
2. «Идеялар, түшүнүктөр ж.б. себети» ыкмасы. Мугалимдин суроосу: Жоопкерчилик-

түү керектөө деген эмне?
1. Жоопкерчиликтүү керектөө жөнүндө билгениңердин бардыгын дептерге жазгыла 
(ар бир окуучу өзүнчө иштейт, узактыгы 1-2 мүнөт).
2. Топто маалымат алмашкыла (үч мүнөттөн ашык эмес).
3. Ар бир топ тегерек отуруп бир маалыматты же бир фактыны айтат, буга чейин 
айтылгандарды кайталабайт (идеялардын тизмеси түзүлөт).

3. Видеороликтерди көрүү:
1. Экологиялык из деген эмне? https://youtu.be/1jyZ_Xi5rp8 

2. Сенин экологиялык изиң https://youtu.be/ruLPnK4HrUU 

21-сүрөт. Автор Видар Нодли-Матисен.
Испаниядагы шамал тегирмендери
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4. ОКУУ ҮЧҮН ТЕСТ: «ЭКОЛОГИЯЛЫК ИЗ».
Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө «экология-

лык из» түшүнүгү адамдын иш-аракетинин 
айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин же био-
сфера ресурстарын керектөө деңгээлин ба-
алоо үчүн колдонулат. Экологиялык из – бул 
биз керектеген экологиялык ресурстарды 
өндүрүү жана жок кылуу үчүн зарыл болгон 
чектеш аймактын көлөмүн эсептөөгө мүм-
күндүк берүүчү адамдын айлана-чөйрөгө 
тийгизген таасири (Википедия).

«Экологиялык из – адамдын калыбына келтирилүүчү жаратылыш ресурстарын керек-
төөсүнүн көрсөткүчү». Бириккен улуттар уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун 
маалыматы боюнча, дүйнөлүк экологиялык из төмөнкүдөй: жыл сайын дүйнөдө 12 мил-

лион гектар жер жараксыз абалга келип, 5,7 
миллион гектар токой ар кандай муктаждык-
тар үчүн кыйылат же табигый кырсыктардан 
улам жок болуп кетет.

Кыргызстанда кыртыш эрозиясына дуушар 
болгон жайыт жерлердин аянты жыл сайын 
өсүүдө. Адистердин айтымында, Кыргыз Ре-
спубликасында жайыт жерлеринин 60-70%ы 
деградацияга дуушар болгон. Бул жерди туура 
эмес пайдалануудан улам келип чыккан. Не-
гизги себеп жайыттарды интенсивдүү пайда-
лануу.

Өлкөдө малдын саны өскөнү менен жай-
ыттарды туура пайдалануу механизмдери 
пайдаланылбай келет. Борбордук Азия өл-
көлөрүндө жердин деградациясы жана чөлгө 
айлануу көйгөйү өтө актуалдуу, анткени бул 
процесс экосистемага гана коркунуч алып 
келбей, калк тын жашоо деңгээлине жана өл-
көнүн экономикалык өнүгүүсүнө терс тааси-
рин тийгизет.

Адамзаттын экологиялык изинин өсүшүнө 
таасир эткен негизги фактор – өндүрүштүн та-
бияты. Өндүргөн нерселерибиздин көпчүлүгү 
таштандыга ыргытылат. Бул «алуу - өндүрүү 
- ыргытып салуу» схемасына ылайык уюшту-
рулган өндүрүш процесси «сызыктуу эконо-
мика» деп аталат (23-сүрөт). Компаниялар 
чийки заттарды казып алышат, аларды про-
дукция жасоо үчүн колдонушат, товарды ке-
ректөөчүгө сатышат, андан кийин ал өз мак-
сатына ылайык болбой калганда ыргытып 
жиберет.

22-сүрөт. Экоиз. 
Булак: http://greendriver.ru/ecofootprint/

24-сүрөт. Жабык циклдүү экономика.
Автору Ливень-Азия

23-сүрөт. Сызыктуу экономика
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«Циклдик  экономика»  деп  аталган  экономиканын  заманбап үлгүсү бар. Циклдик 
экономика – калыбына келтирүүчү өнөр жай системасы. Продукциянын «мөөнөтү аяктады» 
деген түшүнүктү калыбына келтирүү жана кайра жаралуучу энергия булактарына өтүү кон-
цепциясы менен алмаштырат. Циклдик экономика ууландыруучу химиялык заттарды кайра 
пайдаланууга жол бербейт жана материалдардын, буюмдардын жасалуу ыкмасын жакшы-
ртуу аркылуу таштандыларды жок кылууга багытталат (25-сүрөт).

25-сүрөт. "Акмена" КБнин плакаты.

5. Тапшырма. «Сызыктуу жана циклдик экономика» аталышта өзүңөрдүн плака-
тыңарды жасагыла. 23-25–сүрөттөрдө мисалдар көрсөтүлгөн.

6. Мугалимдин маалыматы: Экологиялык изди эсептөө. 
Экологиялык изди Дүйнөлүк экологиялык из тармагы (Global Footprint Network, GFN) 

эсептеп чыгат. GFN – эл аралык илимий-изилдөө институту, Түндүк Америкада, Европада 
жана Азияда филиалдары бар. GFN тарабынан иштелип чыккан методдордун топтому өл-
көлөргө (ошондой эле аймактарга, шаарларга жана айрым кожолуктарга) табигый капи-
талды керектөөнү өлчөөгө жана аны калыбына келтирилүүчү ресурстардын колдо болгон 
запасы менен салыштырууга мүмкүнчүлүк берет.

Эмне үчүн экологиялык издерди эсептөө керек деген суроо туулат. Бул суроого 
төмөнкүдөй жооп берүүгө болот: Адамзаттын жаратылышка тийгизген таасири адам-
дын канчалык энергияны жана сууну сарптаганы, канча таштанды ыргытканы, кандай 
тамак-ашты (кандай пакетте) жегени, кандай эмеректи жана кийимдерди тандашына 
байланыштуу болот. Ошондуктан, адамдардын көнүмүш адаттарын жана жүрүм-турумун 
өзгөртпөй туруп, тыюу салуу жана мыйзам менен жаратылышты сактай албайбыз.

Экологиялык из эсептегичи – силердин жашоо мүнөзүңөр жер шарынын туруктуулугу-
на кандайча таасир этерин аныктоонун эң оңой жолдорунун бири. Тамак-ашка, буюмдар-
га жана энергияга канчалык көп сарптасак, ошончолук чоң из калтырабыз.
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Экологиялык изиңерди азайтуу үчүн, жоопкерчиликтүү керектөөнүн төмөнкү эреже-
лерин аткаргыла:
Материалдар: https://csrjournal.com/14576-ekologicheskij-sled-yarkij-otpechatok-
chelovecheskoj-nravstvennosti.html

• Электр энергиясын үнөмдөө үчүн эсептегич орнотуңуз.
• Батареяга, ошондой эле суу эсептегичтерге жылуулук жөнгө салгычтарды орнотуңуз.
• Терезелердин жана эшиктердин жылууланганын текшериңиз.
• Муздаткычты маал-маалы менен муздан тазалап туруңуз.
• Машина токтоп турганда кыймылдаткычты өчүрүңүз.
• Көбүрөөк жөө басып, велосипед тебиңиз.
• Үнөмдүү унааларды тандаңыз.
• Самолеттөн көрө поездге түшүңүз.
• Таштандыларды сорттоңуз.
• Кайра иштетилген материалдардан жасалган буюмдарды сатып алыңыз.
• Таштандыларды контейнерлерге таштаңыз.

7. Жыйынтык жана «Ачкыч сөздөр» баалоо ыкмасы. 
Сабакта өтүлгөн «Экологиялык из», «Экологиялык из эсептегичи», «Сызыктуу жана 

циклдик экономика», «Жоопкерчиликтүү керектөө» ачкыч сөздөрүн колдонуп, аңгеме 
жазгыла.

8. Үй тапшырмасы. Экологиялык изиңдин көлөмүн эсептеп, аны азайтуу үчүн сен 
эмне кыла аларыңды ойлон. Экологиялык изиңди эсептөө үчүн төмөнкү сайттардын би-
рине кирип көр:

http://ecosled.wwf.ru/ http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU https:// footprintcalculator.henkel.com

Натыйжаны сактап, кийинки сабакта досторуң менен салыштыр. «Менин экологиялык 
изим климаттын өзгөрүшүнө жана башка ТӨМ кандай таасирин тийгизет?» деген темада 
эссе жаз.
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ТҮШҮНДҮРМӨ СӨЗДҮК
• Биотүрдүүлүк (биологиялык ар түрдүүлүк) – жашоонун көп түрдүүлүгү, биологиялык 

системанын татаалдыгынын, анын компоненттеринин ар түрдүүлүгүнүн көрсөткүчү. 
Биотүрдүүлүк үч деңгээлде болот: генетикалык ар түрдүүлүк (гендердин ар түрдүүлүгү 
жана алардын варианттары – аллелдер), түрлөрдүн ар түрдүүлүгү (экосистемалардагы 
түрлөрдүн ар түрдүүлүгү) жана акырында экосистемалардын ар түрдүүлүгү.

• Дендрарий (грек тилинен δένδρο – дарак) – бак-дарак өсүмдүктөрүн (бактар, ба-
далдар, лианалар) системалык, географиялык, экологиялык, кооздук жана башка 
мүнөздөмөлөргө ылайык оругузуп, өстүрүүгө бөлүнгөн ачык жер. Дендрарий илимий, 
билим берүү, маданий жана өндүрүштүк-эксперименталдык максатта уюшулат. Алар 
көбүнчө ботаникалык бактарда жайгашкан.

• Диспоузер – тамак-аш калдыктарын майдалоочу шайман.

• Кагаз – жазуу, сүрөт тартуу, таңгактоо жана башка нерселер үчүн керектелүүчү, мине-
ралдык кошумчалары бар, өсүмдүктөрдөн жана кайра иштетилүүчү материалдардан 
(чүпүрөктөр жана макулатура) алынуучу булалуу материал.

• Климат – жердин белгилүү бир аймагына мүнөздүү аба ырайынын көп жылдык режими.

• Нобель сыйлыгы (швед. Nobelpriset, анг. Nobel Prize) – эң мыкты эл аралык сыйлыктар-
дын бири, ал жыл сайын мыкты илимий изилдөөлөр, революциялык ойлоп табуулар же 
маданиятка же коомдун өнүгүшүнө кошкон чоң салым үчүн ыйгарылат.

• Париж келишими – бул Бириккен улуттар уюмунун Климаттын өзгөрүшү боюнча ал-
кактык конвенциясынын алкагындагы макулдашуу, ал 2020-жылдан тартып атмосфе-
рада көмүр кычкыл газынын көлөмүн азайтуу боюнча чараларды жөнгө салат.

• Планета (байыркы грекче πλανήτης) – жылдызды же анын калдыктарын айланып 
жүрүүчү асман телосу. Анын салмагы чоң болгондуктан, өзүнүн тартылуу күчүнүн таа-
сири астында тоголок формада болот.

• Салттуу билимдер – бул салттуу турмушта, жашоодо колдонулуучу жана тарыхый не-
гизделген жамааттар тарабынан муундан муунга өткөрүлүп берилүүчү, элдик практи-
калык билимдердин, көндүмдөрдүн жана жөндөмдөрдүн системасы.

• Экологиялык из – айлана-чөйрөгө адамдын тийгизген таасири. Экологиялык из сарп-
таган экологиялык ресурстарды өндүрүүгө жана калдыктарды сиңирүүгө зарыл болгон 
жердин өлчөмүн эсептөөгө мүмкүндүк берет.

• Экологиялык из – бул өлкөнүн, аймактын же бүткүл дүйнө жүзү боюнча адам баласы-
нын калыбына келүүчү табигый ресурстарды керектөө чеги.

• Экосистема же экологиялык система (байыркы грек οἶκος — үй, жана σύστημα — систе-
ма) – тирүү организмдердин, алардын жашоо чөйрөлөрүнүн, алардын өз ара аракет-
тенүүсүнүн, алардын ортосунда заттар менен энергия алмашуунун жыйындысы. Эко-
логиянын негизги түшүнүктөрүнүн бири.
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ИНТЕРНЕТ БУЛАКТАРЫ:
1. https://sustainableschools.vision/

2. http://www.unece.org/env/esd.html

3. www.un.org/ru/climatechange

4. www.unep.org/climatechange

5. https://www.plt.org/educator-tips/8-sustainability-activities-and-ideas-for-the-
classroom/

6. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/7thMeetSC/Official_Docs/sustainable_
guideManitoba.pdf

7. http://www.kolumbus.fi/eco-one/files/susde-eng.pdf

8. https://www.woodlandtrust.org.uk/support-us/act/your-school/green-tree-schools- 
award/reduce-co2-emissions/

9. https://www.kellytarltons.co.nz/news/how-to-reduce-your-carbon-footprint-at-school/

10. https://gettingtozeroforum.org/zero-energy-schools-resources/

11. https://sustainability.georgetown.edu/community-engagement/things-you-can-do/

12. https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/first-class-how-schools-and-
universities-are-practising-what-they-preach

13. http://www.globalstewards.org/reduce-carbon-footprint.htm

14. https://climatechangeconnection.org/resources/climate-friendly-schools/what-to-do/

15. https://greenpeace.ru/

16. http://www.biom.kg/activities/climate

17. http://www.carececo.org/main/

18. http://www.snowleopardnetwork.org/sln/Homepage_Ru.php

19. http://agrolead.org/obrazovatelnye-uslugi/

20. http://rdf.in.kg/ru/

21. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

22. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87% 
D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8% 
D1%82%D0%B8%D0%B5

23. http://www.lookatme.ru/flow/posts/diy/150745-reduce-reuse-recycle-tri-kita- 
osoznannogo-potrebleniya

24. https://greenpeace.ru/tag/zero-waste/

25. https://greenpeace.ru/tag/jekoprivychki/

26. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дендрарий

27. https://ru.wikipedia.org/wiki/Планета

28. https://ru.wikipedia.org/wiki/Нобелевская_премия
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