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Киришуу- Кыргызстан эгемендуу мам-

тузумунде ден соолука болгон таасири, тарбиялык, педагогикалык маанилерин илимий
иштерде карап чыгуу жагы жанданууда[1, 2].
Уч тапан ойуну менен машыгуу балдардын
кыймылдык жана психологиялык сапаттарын ещктуруу менен бирге, ден соолукту
чыцдоого керектуу кенгуулерду берери каралат. Калктын сергек жашоосу калыптандырылат. Дене тарбияга чоц акча кражатты
сарптап енуктуруу дуйнелук децгээлде чоц
экономиканы талап кылат. Ал эми уч тапан
ойунун дене тарбия каражаты катары пайда-

лекет болгондон кийин езунун улуттук ойундарын еркундетуу максатында бир топ
иштерди жасады. Дене тарбия тузумунде
(системасында) жаштарга атуулдук тарбия
беруунун натыйжалуулугун жогорулатууда, анын ичинде КР нын мектеп, жогорку
окуу жайларынын жаштарынын арасында,
улуттук оюндарды пайдалануу жакшы натыйжа берери кумен калтырбайт[1, 3].Кийинки дене тарбия багытындагы педагог окумуштуулар улуттук ойундардын дене тарбия
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лансак, экономикалык жактан кеп каражат
жумшабастан эле, балдардын кыймыл аракетке болгон муктаждыгын чечсе болмок[2,
6]. Кыргыздын улуттук оюндарынын тYп нускасын спорт катары пайдалануу жана улуттук оюндарды мектептер арасында, жогорку
окуу жайларында дегеле жаштар арасында
окуп-YЙретYY. Бул кетерген кейгей маселе
Yч тапан ойунун спорт катары кетерYп чыгуу[4, 5].
Максаты. Кыймылдуу ойундардан Yч
тапан ойунун спорт катары пайдалануу менен алардын атаандаштык жактары, дене
сапаттарынын есYYCYне тийгизген таасири,
алардын дYЙне таанымында спорт катары
кабылданышы, ден соолукка болгон негизги таасири сыяктуу негиздерди мантиктик
(логикалык), демографиялык, жактарын эске
алуу менен улуттун маданиятынын тYп нускалыгы изилденмекчи. Илимий макаланын
негизги максаты элге билим берYY мекемелеринде, КР спорт агентигинде педагогикалык
жYPYште жаштарга улуттук Yч тапан ойунуна эреже жана тYрмекче (классификация)
тYЗYп жайылтуу.
М атериалдар жана усулу.Аталган теманын негизги усулдары улуттук Yч тапан
ойунун мектептерде жана жогорку окуу жайлардын жаштарынын арасында эксперимент
жYргYЗYп, окутууну байкоо. Ошондой эле ал
ойунду окутуу, республикабыздын мектептеринде дене маданияты тYЗYMYнде пайдалануусун изилдее. Биз бул эмгекти жогорку
окуу жайлардын биринде кеп жылдан бери
улуттук ойундар бойунча эмгектенип жана
окутуп келе жаткан адистер катары мектептерге ЖОЖдо окутууну сунуштоо. Окутуу
усулдарын иштеп, атайын эрежелер жана
классификация тYЗYY.
Изилдеенун жыйынтыгы жана талкулоо. ИзилдеенYн жыйынтыгы. Мектептерде
дене тарбия сабактарында Yч тапан ойунун
дене тарбия каражаты катары пайдалануу.
Дене тарбия мугалимдерине ал ойундардын эрежелерин YЙретYY жана окуучуларга
ар кандай децгээлдеги мелдештер етYY. Ал
ойундарга тYрмекчелер (классификациялар)
тYЗYY. ТYрктеш элдерге жайылтуу. Улуттук
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ойундардын комплекс спартакиадалары же
манасиада ойундарынын программалары
байыйт.
Yч тапан ойуну.Yч тапан ойуну кыргыз балдарынын байыртан бери ойноп келе
жаткан чYке ойундарынын бири болуп эсептелет. Ойун кыймыл аракетти, тактыкты,
мелжеенY, дене сапаттарын естYPYYЧY ойун
болуп эсептелет. Бул ойунду кыргызстандын бардык тармактарында бирдей эле эрежеде ойноп келе жатышат. Ойунду 12-15
жаштагы еспYPYм балдар ойношот. Ойун
YЧYн 5 тен чYке жана 1 эцке чYке керектелет. БирдиктYY эреженин жоктугунан ойун
ушул кYнге чейин дене тарбия тYЗYMYнде
ден соолукту чьщоо каражаты катары ойнолбой келет. Ойундагы кыймыл аракет жогорудагы айтылган жаштагы балдар, кыздар
YЧYн улуттук педагогикалык дене тарбиянын
негизин гана тузбестен, ордо ойунун ойноого чоц даярдык экенин билебиз. Теменде
биз ушул ойундун эрежесин жана спорттук
тYрмекчесYн (классификациясын) тYЗYY ме
нен аны кецири талкулоого койууну чечтик.
Yч тапан ойунунун эрежеси. Ойун тегиз схемада керсетулген аянтчада, жеке жана
жааттык болуп ойносо болот. Жеке ойун, эки
адамдын ортосунда, ал эми жааттык 4 адамдын ортосунда етет.
Yч тапан аянтчасы
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Ойундун журушу.Ойун YЧYн 3 тен чYке
жана 1 ден эцке чYке керек болот. Ойунду
баштоо YЧYн чYЧYкулак жYргYЗYлет. Ойун
ду чYЧYкулак уткан жаат же оюнчу баштайт.
Эки оюнчунун ортосундагы оюн, борбордогу чYке тизимге ар бир оюнчу 3 тен чYке ти-
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зишип, атуу чийиминен ата баштайт. Аткан
оюнчу борбордогу чYкe тизилген тегерек айланчадан чYкeнY чыгара атуусу тийиш. Эгер
бир атканда чYкe чыгарса, атуусун уланта
берет. ЧYкe чыгаралбай калган оюнчу атуу
сун токтотот. Экинчи оюнчуга кезек келет,
оюн ушунтип уланып олтурат.
Жаат менен ойногондо ар бир жааттын
мYчeлeрY 3 тен чYкeлeрYн атуу борборуна тизишип, ат калчоо менен, кимдин аты
консо ойунду ошол жаат баштайт. ^ п чYкe
чыгарган жаат жецишке жетет. Эгер жаат
чYкeлeрдYн баарын чыгарса 3 упайга ээ бо
лот. Кайсыл жаат ^ п упай топтосо ошол
жецишке жетет. Упайлар бирдей болсо, бир
ден ойунчу чыгып, чYкeлeрYн тизип чYкe
чыгарып аныктайт.
Ойунга 7 оюнчу же жаат катышса ойун
айлампа тYPYндe eтeт.
Эгер 8 ден ашык ойунчу же жаат катыш
са ойун эки тайпага бeлYHYп, ар бир тайпада айлампа тYPYндe eтeт. ЖецYYЧYлeдY
аныктоо YЧYн тайпадагы 1-1; 2-2; 3-3 ж.у.с
жааттардын бир бири менен беттешYY ойуну уюштурулуп аныкталат. Мелдеш чыгып
кетYY жолу менен уюштурулушу мYмкYн.
Мында жецилген ойунчу же жаат ойундан
чыгып кетет. Мелдешти eтYYHYн жолдору
мелдеш eткeн мекеме аныктайт.
Жааттын бутуму. Жааттын бYTYMY дене
тарбия мекемелериндеги, мектептердеги,
райондордогу, областардагы, Республикадагы мелдештерде 2 адамды тYзeт. Акча каражатынын молчулугуна жараша жааттын
бYTYMY 4 ^ чейин жогорулашы мYмкYн.
Жецуучуну аныктоо. Ким чYкeлeрдYн
баарын чыгарса таза жецишке жетишкен бо
лот. Эгер ар бир ойунчу тизген 3 чYкeсYн
чыгарса ойун тец чыкты болуп эсептелет.
ЖенYYЧYHY аныкташ YЧYн, ойунду кайрадан
баштап, ойунчу бир чYкeгe ашыкча атканга чейин ойношот. Ким ашыкча чYкe менен
утса 2 упайга ээ болт. Ким таза жецишке
жетсе 3 упайга ээ болот. Жааттардын ортосундагы мелдеш кайсы жаат кeп упай топтосо ошол жаат жецишке жетишет. Жеке мелдеш да ушул сыяктуу кeп упайга ээ болгон
ойунчу жецYYЧY болот.
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Жецуучулерге тыйуу салынган аракеттер. Ар бир ойунчуга же жаатка калыстын уруксаты жок ойунду баштоого, аянтты
таштоого, ойунчуларга жаман сeз айтууга,
кeрсeтмe берYYгe, атуу сызыгынан башка
жактан атууга, калыстардын кeрсeтмeлeрYнe
баш ийбей койууга тыйуу салынат. Саканы
эцкеден башка нерселерден пайдаланганга болбойт. Ойунчуларды сака, чYкe менен
урууга. Каршы ойунчу же жаат атып жатканда аянтчага кирYYгe тыйуу салынат.
Ойунчулардын укуктары
Ар бир ойунчу буларга укуктуу:
• Калыстын уруксаты менен сакасын
алмаштырууга;
• Калыстардын жYГYртмeлeрYн, чечимин тактоого;
• Кокустук алса, дарыгерлерден жардам алууга.
Ойунчулардын милдеттери:
• Ойунчулар эрежени билYYгe;
• Калыстардын чечимине баш иЙYYгe;
• Калыстардын кeрсeтмeлeрYн толук
аткарууга;
• Сакасын, чYкeсYн таза кармоого;
• ЖYГYртмeдe кeрсeтYлгeн убакта ойунду баштоого.
Калыстар
Калыстарды мелдеш eткeрYYЧY мекмелер дайындайт. Ар бир ойунду 1 калыс 1 катчы тейлейт. Эгер 10 дон ашык ойунчу жана
жаат катышкан мелдеште, башкы калыс,
башкы катчы, 10 аянттагы калыстар жана
жумушчу дайындалат. Алар мелдештин
жYPYШYн тейлейт. Мелдешти дарыгерсиз
баштоого тыйуу салынат.
Yч тапан ойунунун бирдиктуу
турмекчесу (классификациясы)
Yч тапан ойунуну максаты: Кыргыз Республикасынын мектеп жашындагы балдарды улуттук спорт оюндарына жана дене тарбияга тартуу. Жаштардын улуттук спортко
кызыгуусун жогорулатуу жана ар тараптан
дене жактан eнYГYYCYн камсыз кылуу.
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Милдеттери: 1.Aтyyлдaрды патриоттулyкa жана спорту CYЙYYгe тарбиялоо.
2. С порттук ^ р ш т ^ ч ^ жeтYY Y4YH
спорттук eлчeм талаптарды аткаруу, спорттук разряддарды бeрYY.
3.Балдар арасында Y4 тапан ойнун Peспyбликада жана эл аралык дeцгээлгe жeткирYY.
Спорттук разряддык eлчeмдep
жана талаптар.
Y4 тапан ойунунан тeмeнкYдeй спорттук
разряддар бeрилeт:

0спYPYмдep разряды

Спорттук разряддар
• Биринчи разряддагы спортчу (1-Р);
• Экинчи разряддагы спортчу (2-Р);
• YчYнчY разряддагы спортчу (3-Р).
0спYPYмдep разряды
• Биринчи разряддагы eспYPYмдeр
спортчусу (1-9Р);
• Экинчи
разряддагы
eспYPYмдeр
спортчусу (2-9Р);
• YчYнчY разряддагы
eспYPYмдeр
спортчусу (3-9Р).
1. Спорттук разряддар мeлдeштин алкагына жараша бeрилeт. М: мeлдeштин тиги
жe бул кeвдигиндe бeлгилYY оорунду ээлee.
2. Жааттын бYTYMYндe тиги жe бул мeлдeштин алкагында бeлгилYY оорунду ээлоо.
Разрядды беpYYДeгY жаш
eзгeчeлYKTYK талаптар
1-разряд:
• Peспyбликaлык мeлдeштeрдe 1 орунду ээлeгeн мeктeп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка бeрилeт;
• Областтык, Бишкeк жана Ош шаарларындагы мeлдeштeрдe 2 жыл катары Meнeн 1-орунду ээлeгeн балдар арасында 14-15
жашка бeрилeт
2 - разряд:
• Peспyбликaлык мeлдeштeрдe 2 орунду ээлeгeн мeктeп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка бeрилeт;
• Областык, Биштек жана Ош шаарларындагы мeлдeштeрдe 1-2 - орунду ээлeгeн
мeктeп жашындагы балдар арасында 14-15
жашка бeрилeт.
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3-разряд:
• Peспyбликaлык мeлдeштeрдe 3 орунду ээлeгeн мeктeп жашындагы балдар
арасында 14-15 жашка бeрилeт;
• Областык, Биштек жана Ош шаарларындагы мeлдeштeрдe 3 - орунду ээлeгeн
мeктeп жашындагы балдар арасында 14-15
жашка бeрилeт;
• Райондук жана шаардык мeлдeштeрдe 1- орунду ээлeгeн мeктeп жашындагы 14
15 жаштагы балдарга бeрилeт.

1. 0спYPYмдep разряды.
• Областык мeлдeштeрдe 1-орунду ээлeгн 10-15 жаштагы балдарга бeрилeт.
• Райондук жана шаардык мeлдeштeрдe эки жыл катары мeнeн 1- орунду ээлeгн
10-15 жаштагы балдарга бeрилeт.
2. 0спYPYмдep разряды.
• Областык мeлдeштeрдe 2- орунду ээлeгн 10-15 жаштагы балдарга бeрилeт.
• Райондук жана шаардык мeлдeштeрдe 1- орунду ээлeгн 10-15 жаштагы балдарга
бeрилeт.
3 . 0спYPYмдep разряды.
• Райондук жана шаардык мeлдeштeрдe 2-3- орунду ээлeгн 10-15 жаштагы балдар
га бeрилeт.
• Дeнe тарбия жамааттарында 1- орун
ду ээлeгн 10-15 жаштагы балдарга, 10 тем
эмeс мeлдeштeргe катышкандарга бeрилeт.
ЖЫЙЫНТЫК.
1. Илгeрки ата-бабадан калган, айрым
бир улуттук ойундардын ичинeн Yч тапан
ойунун спорт катары кайра жаратуу зарылчылыгын бeлгилee кeрeк.
2. Yч тапан ойунуна КР спорт агенттиги тарабынан иштeлип чыккан эрeжe,
классификацияны кабыл алып, мaмлeкeттик дeцгээлдe спорт катары дeн соолукту
чьщдоо, сeргeк жашоо YЧYн пайдаланышы
зарыл этенин бeлгилeйбиз.

- 56 -

Адабияттар
1. Абдуллаев М.Т. Иманалиев Т.Т.
Ордо оюну. Теориясы жана усулу. -Бишкек.
КББнын “Билим” басма борбору, 2014 .-144 б.
2. Абдуллаев М.Т., Кийзбаев, М.С.,
Акматов.Ч. “Улуттук оюндар”: Окуу куралы-Бишкек.’’Махсирим” 2012.-361 б.
3. Анаркулов, Х.Ф. Кыргыз эл оюндары:
методикалык китеи- Бишкек. 1992.-190 б.

-57-

4. В.Л.Ким., К.У.Мамбеталиев. Учеб
ник . Национальная физическая культура и
спорта теоретические методические аспек
та:- Бишкек. 2008,- С.662 .
5. Арстанбек Касен. Кыргызские игры и
развлечение: Бишкек: 2008. -С. 250 .
6. Абдуллаев, М. Т., Саралаев. М. К.
Улуттук дене тарбия: методикалык китепБишкек.2007,- 59 б.

Вестник

КГАФКиС

