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Куну Убакыты Класстар Каби Группа I Группа II Муга Эскертуу
День

недели
Время Классы нет Кызыктыруу

чу/увлекател
ь/

окутуу

Программалык
стандарт

лим

шейшембн
12.30-13.30 7 класс №6 I, 3 жума 

(неделя)
II, 4 жума 
(неделя)

Вторник

Ш аршемби
12.30-13.30 8 класс № 1, 3 жума 

(неделя)
11, 4 жума 
(неделя)

Среда

•

Бейшемби 12.30-13.30 6 класс № I, 3 жума II, 4 жума

<
я
as<и

Четверг (неделя) (неделя) яю
3

жума 12.30-13.30 9 класс №13 I, 3 жума 
(неделя)

II, 4 жума 
(неделя)

о
S4

Пятница

*

Эскертуу: тел. 0558089848 ,0700700341. Жетекчи: Атыркуль Конушбаева

1. К руж окко  каты ш уу  акы сы з, бю дж етти к .

2. М ектеп  д и р екто р у н у н  н аам ы н а ата-эн еси н и н  ары зы  (кр у ж о кко  келип  кету у д егу  

кооп суздук  ата-эн еге  ж у кто ло т , класс ж етекч и н и н  м акулдугу  зары л).

3 .К руж ок ар алы ктан  оку'гуу ж олу  м енен  дагы  оторулот.



Тематикалык пландаштыруу 7-6класс.
Кружок жыл боюнча 32 ти/занятий/, жумасына 1 жолу 2020-2021 окуу

жылы

Колдонулуучу окуу китеби: Л.С.Дементьева ВМире занимательной математики 
А.А:Гусев Математический кружок О.И.Белякова Занятие математического 

кружка, И.Бекбоев 7 -6-кл окуу китеби.

Окутуу формасы:коллективдуу, тайпалык, жекече

§/№
А иы Ж у

м а
M e
оно
ту

в т у щ  учу 
т емалар

/, Тплант т уулар/2.
Ж епш ш е
албагандар

К ут улуучу
нат ы йж алар

С абакт ын
ж абды лы ш

ы
Кош у м ча  

адабипт т а  
Р

ИРак2020- 
2021 окуу 

ж ы лы т ик  
алы к  

т апш ы рм  
шшр

Уи
тапш ырм  

а ,
кайт ало

о

1 2 3 4 5 6

1 сентябр
ь

2- .
жу
ма

1 М атематика 
тарыхынан/2.Прогр 
амма боюнча 
м аш ы кты руу 3. 7- кл 
окуу китебинде жок 
материалдарды 
тактоо.

Оз алдынча
изденууго
мотивдейт.

Л.С.Демент 
ьеа 5-6- 
беттер 
А.А.Гусев

Кызыктыр
УУЧУ
мисалдар,
окуу
китебинен

Социалд 
ык сеттер 
менен 
иштоо

2 -II- 3-
жу
ма

1 .Ребустарды жана 
логикалык 
маселелерди 
ч ы гаруу/. 2 .0  куу чул 
арды кызыктырган 
суроолорго талкуу

Логикалык ой
жугуртууге
мотивдейт

О.И.Беляков 
а7-8

-II- -II-

3 -II- 4-
жу
ма

1 .Адамдар 
эсептеену кантип 
уйренуш кен/2.Прог 
рам малы к 
темаларга талкуу

Таш
доорундагы
арифметика
менен
таанышышат

-//-9-12-
беттер

-II- -II-

4 октябрь 1-
жу
ма

М атематикалык 
1 .«Г азета»чыгаруу 
№ 1даярдануу

2М атематикалык
турнир/таймашка/да
ярдануу

Ар бир класс 4 
тайпага 
болунупЛО 
минутада 1ден 
эсеп чыгаруу 
менен
40минутада 4 
тон эсеп 
чыгарып 
жетишет

М.А.Иченск
ая
«Отдыхаем
с
математике
й»

/14-32-
беттер/

-II-

Интернет
булактары

-II-

5 -II- 2-
жу
ма

Арбир класста 
етууге даярдык

2-турга даярдык -II- -II- -II-

6

-II- 3-
жу
ма

Таймашты класстар 
арасында етуу М атематикага 

болгон
кызыгууларын
арттыруу

-II- -II- -II-



-fO*6pb 1-
жу
ма

1.Кызыктуу кошуу 
амалы./2 .тесттик 
тапшырмалар.

Кошуу
амалынын
жолдорун
уйренуу

1 .Увлекател 
ьное
сложение2.
А .А Т’усев

-II- -II-

8 -II- 2-
жу
ма

1.Кызыктуу 
кем иту у/2 . Маш ы кт 
ыруучу тесттер

Кемитуу амалы
тушунугун
терендетуу

-II- - I I -
интернет

-II-

9 -II- 3-
жу
ма

1 .Кызыктуу 
кебейтуу/2.М аш ыкт 
ыруучу тесттер

Кебейтуу амалы 
боюнча 
тушунуктерун 
терендетуу

- I I - -II- -II-

10 -II- 4-
жу
ма

1 .Кызыктуу 
белуу/2.М аш ыктыр 
уучу тесттер

Кызыктуу белуу 
амалы боюнча 
мисалдарды 
аткарышат

Окуу китеби
кайталоо
белуму

-II- -II-

11 декабрь 1-
жу
ма

Газета «М атематика 
баарыбыз учун» № 
2материалдарын 
даярдоо

вздерунун 
материалдарын 
ан тандоо 
жургузуш ет

М .А.Иченск
ая
«отдыхаем с
математике
й»

-II-
Интернет

-II-

12 декабрь 2-
жу
ма

Газетаны чыгаруу Ред коллегия 
тандоо менен 
чыгарат

-II- -II- -II-

13 -II- 3-
жу
ма

Г'азетадагы
«сырттан
олимпиаданын»
чыгарылыштарын
анализдее

Жыйынтыктары 
н женуучулерге 
жеткирет

Дубал
газетанын
жыйынтык
баракчасы

-II- -II-

14 -//- 4-
жу
ма

Газетанын «жаны 
жылдык» номерин 
чыгаруу

Куттуктоо
газетасын
илишет

Газеталык
материалдар

-II-
Интернет

-II-

15 январь ОJ~
жу
ма

1 .Тендемелерди 
чыгаруу 7- 
клКвадраттык 
тендемелер/2. прогр 
амма боюнча 
машыгуу иштери

Тендеме 
чыгаруу деген 
эмне?суроосуна 
жооп алышат

Чиймелер,
тустуу
маркерлер

13-15-
беттерЛ.С.
Дементьев
а

-//-

16 -// 4-
жу
ма

-//- -II- -II- -II- -II-

17 февраль 1-
жу
ма

-

1.Текстуу 
маселелерди 
чы гаруу/2. програм 
ма боюнча 
бышыктоо иши

Маселени
математика
тилине
которууну
уйренет

М аселелерд
ин
схемалары,
суреттеру

16-17-//- -II-

18 -II- 2-
жу
ма

1 .Жуп тушунугуне 
жана жуптуктун 
касиетгерине карата 
маселелер 
чыгаруу/2 .програм 
малык
материалдарды
машыгуу

Маселелердин
турлору менен
таанышат,
чыгаруу
жолдорун
айрымалашат

-II- 19-23-//- -II-

19 3-
жу
ма

1 .Сандык ребустар 
жана баш
катырмалар/2.0куу 
чулардын 
талаптары боюнча

Окуу чулардын 
кенулун 
кашаалардын 
абалына кенул 
бурууга уйретуу

-II- 24-26-//-

-II-



иштер

-II- 4-
жу
ма

1 .Куюштурууга 
карата
маселелер/2.Ж енек 
ей маселелер 
боюнча образдуу 
чыгаруу

Маселенин бул 
турун чыгаруу 
ыкмасы менен 
тааныштыру

-II-
таблицалар

26-29-//- -II-

21 Март

*

1-
жу
ма

1 .Таразага тартуу 
боюнча
маселелер/2. Програ 
мма боюнча 
машыгуу иши

-II- -II- 30-32-//-

-II-

22 -//- 2-
жу
ма

1 .«Эн болбоду 
дегенде» тандоого 
карата
масел елер/2.Кызыкт 
ыруучу маселелер

-II- -II- 33-34-//- -II-

23 -II- 3-
жу
ма

*

Дубал газетанын 
жаны санын 
№ 3чыгаруу

-II- -II- Интернет -II-

24 Апрель 1-
жу
ма

Г азетадагы 
тапшырмалардын 
анализин жасоо

Математика
кружогун
активдештириш
ет

Эсептер -II-

25 -II- 2-
жу
ма

1 .Кептуктердун 
кесилишине жана 
биригуусуне 
маселелер/2.М ашыг 
уу тесттери

35-37-//- -II-

26 -II- 3-
жу
ма

1 .Дирихле 
принциби/2. Машыг 
уу,кызыктыруучу 
оюн
сабак,программаны 
н денгээлинде

Маселенин бул 
турун чыгаруу 
ыкмасы менен 
тааныштыру

-II-
таблицалар

38-39-II- -II- - I I -6

27 -II- 4-
жу
ма

1 .М атематикалык
«аралашмалар»/сме
сь//2.программага
бышыктоочу
тесттер

-II- -II- 43-45 -II-

28 май 1-
жу
ма

1.Тез эсептее 
ыкмалары менен 
таанышуу/2.Кызыкт 
ыруучу эсептеелер

-II- -II- 45-48-//- -II-

29 -II- 2-
жу
ма

-II- -II- -II- 48-51-//- -II-

30 -II- 3-
жу
ма

Каникулдук 
тапш ырма дубал 
газетасын даярдоо

-II- -II- Интернет
материалд
ар

-II-

31 -II- 4-
жу
ма

Газетаны 
илуу,отчеттук 
материалдар

Жайкы
тапшырмаларын
тузушет

-II-

/



Тематикалык пландаштыруу 9-8класс.
Кружок жыл боюнча 32 иш/занятий/, жумасына 1 жолу2020-2021окуу жылы

Колдонулуучу окуу китеби: Л.С. Дементьева В Мире занимательной математики 
А.А:Гусев Математический кружок О.И.Белякова Занятие математического 

кружка, ю 9-8-кл окуу китеби. Экзамендик материалдар

Окутуу формасы:коллективдуу, тайпалык, жекече,аралыктан окутуу.

§/№
А йы Ж у

м а
М о
оно
/11)

0 т у .1 )}ч у
т ем алар

J. Т ат нт т уулар/2 .
Ж ет ш и е
албагандар

Kyitiy.i) учу  
нат ы йж алар

Сабакт ы н
ж абды лы ш

hi
Кош у.пча

адабият т а
Р

П Р акт ика  
лы к  

т апш ы рм  
a:sap

Уи
тапш ырм

а ,
кайт ало

о

1 2 3 4 5 6

1 сентябр
ь

2-
жу
ма_

1 .Кантип кызыктуу 
откорууго 
сунуштар,анкета.2. 
Тааныш уу,иш тее 
системасын 
тузуу-№ 1-иш 
катары окуу 
китептери менен 
тааныштыруу.З.Ж е 
кечсе проект менен 
иштоого тайпа 
тузуу

Кружок иши
биргеликте
изденуу
экендигин
тушундуруу

А.А.Гусев№  
7 5-6- 
беттер

Кызыктыр
уучу
мисалдар
окуу
китептери 
нен таап 
келуу

Интернет
булактар
ЫН
пайдалан
УУ
боюнча
тайпа
иликте©
ИШИН
жур-т

2 -II- 3-
жу
ма

1 .М амлекеттик 
стандарт боюнча 
чыгарылууга тийиш 
болгон мисал 
маселелер т о п т о 
м у н иштеп 
чыгуу.2. 
Экзамендик 
материалдар 
боюнча машыгуу

-II- А.А.Гусев-
II-

-II- -II-

3 -II- 4-
жу
ма

1 .Топтомдогу 
мисалдар боюнча оз 
алдынча
даярдануу,суроолор 
тузуп келуу.-

-II- -II- -II- -II-

4 октябрь 1-
жу
ма

М атематикалык 
таймашка чакыруу 
Газета№1 аркылуу

Арбир класс4
тай п ага
белунуу
менен40минута
да4тен эсеп
чыгарып
жетишет

М .А.Иченск
ая
«Отдыхаем
с
математико
й»

14-32-
беттер

-II-

5 -II- 2-
жу
ма

Ар бир класста 
материал табуу, 
даярдануу.

2-тургадаярдык -II- -II- -II-

-II- 3-
жу

Таймашты класстар 
арасында етуу

М атематикага
болгон

-II- -II- -II-
.



ма кызыгууларын
арттыруу

7
ноябрь 1-

жу
ма

1 .Мектеп
денгээлинде
математикалык иш
чара етууге
даярдануу2.Програ
ммалык
материалдарды
терендетуучу
тесттер

«М атематика 
баарыбыз учун» 
темада
газеталар,рекла 
малыкбаракчала 
р менен 
активдештируу

-II- -II- -II-

8 -II- 2-
жу
ма

1.0тулген  иш 
чараны
анализдее,материал 
дарын папкага 
ирэттее2.Кызыктыр 
уучу тесттер

Кийинки
планда
каралуучу
маселелерди
тактоо.иш
белуштуруу,жу
рналдарга/балда
р басмасына
/женетуу

-II- -II- -II-

9 -11- 3-
жу
ма

1 .Мектепте 
«математика 
баарыбыз 
учун»газетасын № 
2ч ы гаруу

Берилген
тапшырма
боюнча
материалдар
тандалат

Библиотека
менен
иштее

Проекттег
и
окуучулар
ДЫН

материалд
арын
иликтее

Интернет
тайпанын
материал

дарын
иликтее

10 -II- 4-
жу
ма

1 .Мектеп 
олимпиадасына 
даярдануу,стандарт 
туу эмес мисалдар 
топтому менен иш 
жургузуу2. 
Программалык 
машыгуу тесттери

ПРограмманы
ылдамдатуучу
мисалдардын
чыгаруу
ыкмаларын
уйренет

А.В:Фарков
Математиче
ские
олимпиады

-II- -II-

i l декабрь 1-
жу
ма

1 .Стандарттуу эмес 
маселелердин 
топтому менен иш 
алып
баруу2. Машыгуу 
тесттери

-II- -II- -II-

12 декабрь 2 -

жу
ма

1 .Маселелер 
иш тее2.тендеме 
тузууге маселелер

-II- -II- -II- -II-

13 -II- 3-
жу
ма

1Сызыктуу 
тендемелерди 
колдонуп,башка 
типтеги
тендемелерди/моду 
л/чы гаруу.2.Тендем 
елердин турлеруне 
карата чыгаруу 
ыкмаларын 
тааныштыруу

-II- А.Н.Руруки
н87-
1ООбеттер

-II- -II-

14 -II- 4-
жу
ма

-II- -II- 
2.3ачетт\ к 
тапшырмаларды

-II- -II- -II-



иш тее

15

«к

январь 3-
жу
ма

1 .Кыйла татаал
функциялардын
графиктерин
тузуу-2.Программал
ык материалдар
боюнча мониторинг
жасоо,кошумча
материалдарды
тактоо

-II- 134-138-
беттер

-II- -II-

16 -// 4-
жу
ма

1 .Тендеменин 
графиги женунде 
тушунук2. Програм 
малык бышыктоочу 
иштер

Тендеменин 
графиктери 
менен 
таанышат, 
чийуу ыкмасын 
иштеп чыгат

138-140-
беттер

-II- -II-

17 февраль 1-
жу
ма

1 .Функция темасы 
боюнча
зачет2.М ашыгуу 
тесттери

Билимдери
текшерилет

141-143-
беттер

-II- -II-

18 -II- 2-
жу
ма

1 А нализ,ката 
устунде
иш2.Программалык 
материалдарга 
анализ,бышыктоочу 
иштер

Бышыктоо
сабагы

144-154-
беттер

-II- -II-

19 -II- 3-
жу
ма

1 .Даража жана
анын касиеттерине
чыгармачыл
тапшырмалар2.Дара
жага карата
кызыктыруучу
тесттер

Ж.Б.А. сабагын 
терендетуу

158-161-
беттер

-II- -II-

20 -II- 4-
жу
ма

1 .Натуралдык 
керсеткучтуу 
даража темасына 
зачет2.Темага 
машыгуу тесттери

Бышыктоо
л<ургузулет

176-178-
беттер

-II- -II-

21 Март 1-
жу
ма

1 .Анализ,ката 
устунде
иш2.Бышыктоочу
мисалдарды
чыгаруу

-1*1- -II- -II- -II-

22 -II- 2-
жу
ма

1 .Кеп муче 
Темасына 
чыгармачыл 
мисалдар
2.Кызыктыруучу,ма 
шыктыруучу 
мисалдар топтому 
менен
таанышуу. иштее

Тема
терендетилет,бы
шыкталат

192-193,196-
беттер

-II- -II-

23 -II- 5-
жу
ма

I 1 .Тендештиктерди 
; дат ил дее2. Програм 

малы к талкуу га 
карата мисалдар

211 -бет -II- -II-

24 Апрель 1- 
ж \

1 .Кеп ч \ челер 
темасына за ч е т  к

- -
беттер



---------
суроолор боюнча 
мисалдар

25 -II- 2-
жу
ма

1 ,Анализ2.програм 
малык
материалдарды 
терендетуучу 
мисалдар топтому

-II- -II- -II- -II-

26 -II- 3-
жу
ма

1 .Кыскача
кебейтуунун
формулаларына
чыгармачыл
тапшырмалар2.Про
ограммалык
материалдар
боюнча
кызыктыруучу
мисалдар иштее

М аселелерди,ми
салдарды
чыгарууда
формулаларды
колдоно
ал ат2.программ
алы к етулген
теманы
терендетет

261-264-
беттер

-II- -II-

27 -II- 4-
жу
ма

1 .Кыскача 
кебейтуунун 
формулалары 
боюнча
зачет2.Кызыктыруу 
чу тестик 
материалдар

-II- -II- -II- -II-

28 май 1-
жу
ма

1 .Анализ2.Програм 
малык материалдар 
боюнча
мониторингдик тест

-II- -II- -II- -II-

29 -II- 2-
жу
ма

1М атематикалык 
таймаш/рубеж/2.Ж  
ыйынтык газетага 
материалдар тандоо

Кызыктыруучу 
иш чараны 
даярдашат

-II- -II- -II-

4

30 -II- 3-
жу
ма

Каникулдук 
тапшырмаларды 
иштеп чыгуу

-II- -II- -II- -II-

31 -II- 4-
жу
ма

Математикалык
оюндар

-II- - / / - -II- -II-

(

1 1


