
АТА-ЭНЕЛЕР ЖЫЙНАЛЫШЫНЫН БОЛЖОЛДУУ 
ТЕМАТИКАСЫ 

 
1-класс 

1. «1-класска биринчи жолу»: 1-класстын мектепке адаптация 
болушу. 

2. Окуучунун күн тартиби. 
3. Балдардын сабакка даярдануусуна кантип жардам беребиз? 
4. Үй-бүлөдөгү сыйлоо жана жазалоо: акылга сыйбаган тең салмак. 
5. Окуучунун окууга болгон каалоосун кантип колдойбуз? 
6. Балдар жамаатындагы достук жана жаңжал. 
7. Баланын сезими жана эмоциясы. 
8. 7-8 жаштагы балдардын өнүгүүсүндөгү өзгөчөлүккө маани берүү. 
9. Жылдын жетишкендиктери. 

 
2-класс 

1. Тарбияланган жана тарбиялануучу. 
2. 2-класстын окуучусунун күн тартибинин өзгөчөлүктөрү. 
3. Окуучулардын үй тапшырмасын даярдоодогу өз 

алдынчалыгынын өсүшү. 
4. Жолдоштук жана достук. 
5. Мектеп курагындагыларга оюндун ролу. 
6. Окуудагы ийгилик эмнеге байланыштуу. 
7. Үй-бүлөлүк тарбиянын принциптери. 
8. Китеп – билимдин булагы. 
9. Жыл жыйынтыгы жана өнүгүүнүн планы. 

 
3-класс 

1. Окуучуну өнүктүрүүнүн милдеттери. 
2. Окуу мотивациясын калыптандырууда үй-бүлөнүн ролу. 
3. Балдардын терс адаттары. 
4. Өз алдынчалуулук жана анын чегарасы. 
5. Жөндөмдүүлүк жана таланттуулук. 
6. Толлеранттуулук тарбия. 
7. Жамааттык эмгектин кубанычы.  
8. Окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрү өнүктүрүү. 
9. Биздин балдардын өзүн баалоосу. 

 
4-класс 

1. Компьютердик оюндар: алардын коркунучу. 
2. Агрессивдүүлүктүн табияты. 
3. Балдарды көчөдөгү кокустуктардан кантип сактоо керек? 
4. Окуучулардын укук жана милдеттери. 
5. Окуучулардын долбоордук ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүү. 



6. Баа же белги? 
7. Бала менен маектешебиз. Кантип? 
8. Мектепке баланы кантип даярдайбыз? 

 
5-класс 

1. 5-класстын окуучуларынын окуудагы кыйынчылыктары. 
2. Өз балаңызды жакшы билесизби? 
3. Үй-бүлөлүк ички мамиленин балдардын эмоционалдык абалына 

тийгизген таасири. 
4. Маектешүүнүн окуучунун турмушуна тийгизген таасири. 
5. Маданий баалуулуктардын үй-бүлө жана бала үчүн мааниси. 
6. Үй тапшырмасы: жардамбы же көзөмөлдөөбү? 
7. Баланын коопсуздугу үчүн ата-энелер эмне кылуусу керек? 
8. Сергек жашоо ата-энелердин мисалында. 

 
6-класс 

1. Заманбап үй-бүлөнүн жазалоо жана сыйлоо чаралары. 
2. Өспүрүмдөрдүн эркиндигин жана тарбиясын эмнеден баштоо 

керек? 
3. Адамдын инсандык сапаттарынын жана интеллектуалдык 

деңгээлинин өсүшүнө китептин тийгизген таасири. 
4. Мектептик сабактын жетишкендиктери. Ал эмнеге байланыштуу? 
5. Мүнөздөрдүн белгиси кантип көрүнөт жана чыңдалат? 
6. Чөнтөк үчүн акча: макул жана каршы. 
7. Окуудагы жетишкендик: ал эмнеге байланыштуу? 
8. Чыгармачыл балдар: табуу жана колдоо. 
9. Жылдын жетишкендиктери. 

 
7-класс 

1. Өткөөл курак: өспүрүмдөр менен байланыш түзүүнүн 
өзгөчөлүктөрү. 

2. Жыныстык айырмачылык жана жыныстык жетилүү. Маселе жана 
чечим. 

3. Терс адаттар «жок» деп айтабыз. 
4. Эмгекке тарбиялоо. Окуучунун ишмердүүлүгүн өнүктүрүүдөгү үй-

бүлөнүн ролу. 
5. Акча сыйлоо жана жазалоонун каражаты катары. 
6. Балдардын жоопкерчилик сезимин кантип өнүктүрүүгө болот? 
7. Компьютер өспүрүмдөрдүн турмушунда. 
8. Окутуу жана кызыктыруу. 
9. Балдарга өзүн коргоону кантип үйрөтөбүз? 

 
8-класс 



1. Окуучулардын моралдык сапаттарын өнүктүрүүдөгү үй-бүлөнүн 
ролу. 

2. Ата – камсыздоочубу же тарбиялоочубу? 
3. Жөндөмдүүлүк жана үй-бүлөнү өнүктүрүү. 
4. Өспүрүмдөрдүн психологиялык жана курактык өзгөчөлүктөрү. 
5. Баланын окуудагы кызыгуусу эмне? 
6. Кесипке багыт берүүнүн негиздери. 
7. Үй-бүлөдө кандай болсо, коомдо да ошондой болот. 
8. Өспүрүмдөрдүн кызыктыруучу жүрүш-турушу: кантип 

таасирленет жана эмне кылат. 
9. Үй-бүлөдөгү балдардын сырдаштык тарбиясы. 

 
9-класс 

1. Балдардын туура кесиптик багыт алуусуна үй-бүлөнүн жардамы. 
2. Тарбиясы оор бала. Ал кандай? 
3. Педагогика үй-бүлөлүк байланыш. 
4. Өспүрүмдөрдүн турмуштук максаты.  
5. Балдарды наркотикалык заттардан кантип сактоо керек? 
6. Конфликттик кырдаалдан чыгуунун конструктивдик чечимдери. 
7. Көз карандылыктан арылтуу (чылым чегүү, алкоголизм, 

наркомания). 
8. Балдарды өздүк коопсуздукка кам көрүүгө кантип үйрөтөбүз? 
9. Өспүрүмдөрдүн маданияты чоңдордун көзү. 
10. Баланын укук жана милдеттери: тең салмактуулукту издөө. 

 
10-класс 

1. Бүгүнкү үй-бүлө. 
2. Баланы ишенимдүүлүккө кантип тарбиялоо керек? 
3. СПИД – чындыкпы же мифби? 
4. Бул бизди чочутат дешет ата-энелер… Наркомания. Муну билүү 

зарылбы? 
5. Менин баламдын мүнөзү. 
6. Азырынча кеч эмес! Өспүрүмдөрдүн жана ата-энелердин укук жана 

милдеттери. 
7. Өзүңүздүн балаңыздын конфликти жана чечүүнүн жолдору. 

 
11-класс 

1. Толеранттуулук – нравалык маданияттын бөлүгү. 
2. Лисносту калыптандыруудагы өзүн-өзү баалоонун ролу. 
3. Алкоголизм – шылтоо, себеп жана натыйжа. 
4. Мыйзам жана жоопкерчилик. 
5. Шык – бул кичинекей таланттын өөрчүүсү. 
6. Кесиптер, биздин балдар кайсыны тандашат. 
7. Мектептик жаргон: мифби же чындыкбы? 



8. Жыйынтыктоочу ата-энелер жыйналышы. «Мектеп тарыхынын 
дөңгөлөгү». 
 


