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ФИЗИКА ПРЕДМЕТИНЕН КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕРДИ УЮШТУРУУ 

 

Азыркы билим берүүнүн максаты билимдердин суммасын берүүнүн ордуна 

окуучунун личносттук өнүгүүсү, компетенцияларды жана жөндөмдүүлүктөрдү 

калыптандыруу болуп эсептелет. Сабакта окуучуга көп билимдин багажын берүүгө 

караганда, ага жалпы маданий, личносттук  жана таанып - билүүчүлүк өнүгүүсүн  

камсыздоо маанилүү. Интеллектуалдык оюндарды сабакта пайдалануу окуучуларды  

окутууда оң мотивацияны , алардын  таанып - билүүчүлүк  кызыгуусун, ой жүгүртүү 

процессин өстүрөт жана эрудициясын көрсөтүүгө  мүмкүнчүлүк берет. 

 

Ачкыч сөздөр: интеллектуалдык, таанып – билүүчүлүк , коммуникативдик ык-

машыгуу, мотивация.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИКА 

 

Главной целью современного образования вместо передачи суммы знаний 

ставится развитие личности учащихся, формирование их способностей и 

компетенций. Сегодня на уроке важно не столько дать ребенку большой багаж 

знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное 

развитие. Использование интеллектуальных игр на уроках способствует развитию 

познавательных интересов, мыслительных процессов  и положительной мотивации к 

обучению учеников,  дает возможность блеснуть эрудицией. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный, познавательное, коммуникативные навыки, 

мотивация. 
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ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

ON THE SUBGECT OF PHYSICS 
 

The main goal of modern education, instead of transferring the sum of knowledge, is the 

development of the personality of students, the formation of their abilities and competencies. 

Today at a lesson it is important not so much to give the child a large store of knowledge, but 

to ensure its general cultural, personal and cognitive development. The use of intellectual 

games in the classroom contributes to the development of cognitive interests, thought 

processes and positive motivation to learn students, gives the opportunity to shine with 

erudition. 
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Физика мектеп программасындагы татаал предметтердин бири болуп саналат. 

Ошондуктан, окуучунун  берилген илимди  жакшы өздөштүрүүсү үчүн мугалим 

сабактан тышкаркы иш - чараларды уюштуруусу зарыл. Физика предмети  боюнча 
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интеллектуалдык оюндарды уюштуруу окуучулардын  чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн 

өстүрөт  жана предметке болгон кызыгуусун арттырат.  

Интеллектуалдык оюндардын конкурсунун максаты  физика предмети боюнча 

студенттердин алган  билимдерин актуалдаштыруу жана колдоно билүүсүн текшерүү.  

Конкурста төмөнкү  тапшырмалар иш жүзүнө ашырылат: 

-  физика предметине болгон кызыгууну арттыруу; 

- студенттердин таанып-билүү активдүүлүгүн жана чыгармачылыгын стимулдаштыруу; 

- физикалык кубулуштарды так, даана түшүндүрүүгө үйрөтүү; 

- студенттерди топтордо иштөөгө, бири-бирин сыйлоого үйрөтүү, коммуникативдик 

ык-машыгуусун калыптандыруу. 

Конкурстун  жүрүшүн төмөнкүдөй уюштурууга болот : 

1. 6 адамдан турган бир нече команда катышат. 

2. Кечени окутуучу өзү алып барат жана калыстар тобун дайындап алат.  

3. Ар бир конкурста командалар тапшырмаларды жазуу жүзүндө алышат жана 

аткаруучу бланкалар таркатылып берилет. 

4. Командалар ар бир тапшырманын жыйынтыгын  калыстар тобуна тапшырып 

турушат. 

5. Ар бир конкурска убакыт белгиленип берилет. 

6. Ар бир туура  жооп 1 упайга барабар. 

7. Конкурстук суроолор бардык катышуучуларга жеткиликтүү болсун үчүн 

электрондук доскада чагылдырылып турат. (жооптору көрсөтүлбөй) 

Төмөнкүдөй конкурстук суроолордун түрлөрүн тандап алууга болот.  

№1  Конкурс   «Блиц – суроолор» 

1. Даярдоого болот, бирок жегенге болбойт? (сабак) 

2. 1 жылда канча айдын 28 күнү бар? (12 айдын) 

3.  10
6 

 ушул санды көрүп, физик жана математик кайсы сөздү колдонот? (мега) 

4. Кайсы санды тескери оодарсак, өзүнөн  1,5 эсе чоңойот?  (6) 

5. Чайды кайсы кол менен аралаштыруу ыңгайлуу? (жакшысы кашык менен) 

6. 10 метр жипке байланган ит, 300 метр жолду өтөт, кантип? (жип эч нерсеге 

байланган эмес) 

7. Автомобилдин кайсы дөңгөлөгү кыймыл учурунда айланбайт? (запастагы) 

8. Сизге тиешелүү, бирок башкалар эң көп пайдаланган нерсеңиз? (атыңыз) 

9. «Ооба» деп жооп бериш керек, бирок кайсы суроого «ооба» деп жооп бере албайбыз? 

(Сиз  уктап жатасызбы?) 

10. Жаратылышта кайсы чымчык куйругун алдыга кылып, тескери уча алат? (колибри) 

11. Оордук күчүн өлчөөчү бирдик кайсы? (Ньютон) 

12. «Алгебра» сөзү кайсы тилден алынган? (араб тилинен) 

13. Кайсы зат жер шартында 3 абалда боло алат? (суу) 

14. 3түн 3-даражасы эмнеге барабар? (27) 

15. Күн системасы деген эмне? ( Күн жана 8 планета) 

16. Тик бурчтуу үч бурчтуктун жактарынын катышы жөнүндөгү теореманы ким 

биринчи далилдеген? (Пифагор) 

17. Грек алфавитинин 4-тамгасы? (дельта) 

18. Байкал көлүнө канча дарыя куят жана канча дарыя агып чыгат? (336 дарыя куят, 1 

гана Ангара дарыясы агып чыгат.) 

19. Адам баласы өз жашоосунда орточо канча кг тамак жейт? (Орточо алганда 6 пилдин 

салмагына барабар болгон ) 

20. 5 менен 6 нын ортосуна кайсы белгини  коюу керек, ал 5тен чоң, 6дан кичине 

болууга тийиш? (үтүр) 

№ 2  Конкурс«Физикалык чоңдуктардын лабиринти» 

Лабиринтте силерге белгилүү  физикалык чоңдуктар камтылган. Каалаган  багытта 

окууга болот. Канча физикалык чоңдук бар? 
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Таблица 1 

Сыйымдуулук, тыгыздык, масса, жумуш,которулуш, күч, амплитуда,басым, ылдамдык, 

температура. 
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№3   Конкурс «Баарына белгилүү метр…» 

 «Метр»  деген сөз менен физикалык өлчөөчү куралдардын аттары аяктайт, алар бир 

гана физика кабинетинде же физика лабораториясында эмес, үйдө, автомобильде, 

мастерскойдо, фотолабораторияда колдонулат. 

Өлчөөчү куралдардын атын атагыла жана ал эмнени өлчөйт? 

Термометр -температураны 

Динамометр - күчтү 

Спидометр - ылдамдыкты 

Барометр - атмосфералык басымды 

Манометр - басымды 

Гигрометр - нымдуулукту 

Электрометр - электр зарядын 

Амперметр - ток күчүн 

Вольтметр - чыңалууну 

Ваттметр - кубаттуулукту 

№4 Конкурс  «Физикалык табышмактар» 

1. Ак түстө болуп өйдө көтөрүлө алат, бирок түтүн эмес, жерге жайыла алат, бирок кар 

эмес . (туман) 

2. Китеп окуйт, бирок тамга тааныбайт.(көз айнек) 

3. Асан бирөө эле, айнекти караса экөө болот, бул айнек эмне деп аталат?(күзгү) 

4.  Сапсары алмурут илинип турат, жегенге мүмкүн эмес.(лампочка) 

5.  Жерден эмнени эч качан көтөрө албайсын?(көлөкө) 

6. Акылы жок окшойт, өзүн-өзү жейт. (свеча,шам) 

7. Таза жана тунук  алмаздай, бирок кымбат эмес, жаратуучусу бар, кайра 

жаратуучусун жаратат. (муз) 

8. Дубалда тарелка, тарелка боюнча жүрөт стрелка.(саат) 

№5  Конкурс  «Силер макулсуңарбы?» 

 «Ооба» же «жок» деп жазгыла 

1.  Суу буусу ак түрмөктүү түстө?(жок) 

2. Кайнак сууга салыштырганда муздак суу отту тез өчүрөт?(жок) 

3.  Суу толо чайнекте,толо эместегиге караганда жай муздайт?(ооба) 

4.  Жердин түштүк магниттик  уюлу Антарктидада жайгашкан?(ооба) 

5. Самолеттун канатынын көтөрүлүү күчү Ом закону менен түшүндүрүлөт. (жок) 
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6. Гигрометр менен абанын нымдуулугун өлчөйт. (I 

1. Претенденттер көп болсо да тандоо ага түшкөн. 

2. Жер шарын жалгыз айланып чыккан. 

3. Аэроклубдун курсанты. 

4. Ага старт алдында айтылган «Поехали» деген фраза таандык. 

5. Космоско биринчи учкан дүйнөдөгү биринчи адам. (Ю.А.Гагарин) 

II 

1. Ал биздин заманга чейинки IV кылымда жашаган. 

2. Александр Македонскийдин тарбиялоочусу. 

3. Анын илимий билимдери ошол убакыттагы бардык илимдердин областына 

тиешелүү. 

4. Анын илими 100 жыл өкүм сүргөн. 

5. Ал илимге биринчи болуп «физика» сөзүн киргизген. (Аристотель) 

III 

1. Б.з.ч. жашаган ири ойлоп чыгаруучу. 

2. Ал рычагды ойлоп тапкан. 

3. Согушка кызмат кылган окумуштуулардын биринчиси. 

4. Анын бир ачылышы менен ваннада жуунуп жатып туш болобуз. 

5. «Эврика!» сөзүн айткан окумуштуу. (Архимед) 

№8  Конкурс  «Чамда – чамда…» 

1. Молекулаларынын арасындагы аралык орто эсеп менен алганда молекулалардын 

өлчөмдөрүнөн көптөгөн эсе чоң болгон заттар эмне деп аталат ? (газдар) 

2. Идиштеги 0
0 

С температурадагы сууга көлөмдөрү ар түрдүү идиштердеги теги 

ар кандай газдарды салышты. Кандай кубулуш жүрөт? (жылуулук алмашуу) 

3. Заттарда диффузия процессин кантип тездетет? (ысытуу менен) 

4. Муздун бети менен сыйгаланып барып токтогон шайбанын кинетикалык 

энергиясы жок болуп кетеби? (Жок, кинетикалык энергия ички энергияга берилет.) 

Эмне үчүн ширенкенин башын коробкага сүргөндө ал күйөт? (Сүрүлүүдөн ички 

энергия чоңойот, аны менен температура ооба) 

7. Атом ядросунун составына электрон, нейтрон, протондор кирет. (жок) 

8. Суунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу, жездин салыштырма жылуулук 

сыйымдуулугунан чоң. (ооба) 

№ 6 Конкурс  «Ким – кимди?» 

Силерге белгилүү физикалык чоңдуктардын формулаларын жазгыла. Ар бир 

команда 5тен формула жазууга тийиш. 

Мисалы:   а)  = N  NA      б)M = m0 NA      в)Р =2  ЗnЕk      г)Ek= mϑ2
 2  

№7   Конкурс  «Ой туудуруусу бар табышмактар»  

5. да чоңойот ) 

6. Эмне үчүн жаңырык пайда болот? (Жаңырык - үн толкундарынын беттерден 

чагылуусунун натыйжасында пайда болот). 

7. Суунун молекуласында канча протон бар? (18  (Н2О – суутектин 2 атомунда 2 

протон, кычкылтекте 16) . 

8. Гиряны суусу бар идишке суунун ичине салышты. Гирянын массасы өзгөрдүбү? 

(Жок анын массасы өзгөрбөйт, суунун ичинде Архимед күчүнүн натыйжасында гиря 

жеңил болуп калгандай гана сезилет.). 

9. Эмне үчүн баткакка тыгылып калган машинанын дөңгөлөгү айланганда баткак 

жогору көздөй, артка учат? (Айлана боюнча кыймылда ылдамдык айланага жаныма 

боюнча багытталат.) 

10.  21-март – Нооруз майрамы. Физиктин же астрономдун тилинде түшүндүрүп 

бергиле. (Жазгы күн-түн теңелүү күнү. Бул учурда Күндүн борбору эклиптика боюнча 

асман экваторун кесип өтөт. Күн түштүк жарым шарынан түндүк жарым шарына өтөт, 

бардык өлкөлөрдө күндүн узундугу, түндүн узундугуна барабар.) 
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Тапшырмалардын жыйынтыктары боюнча калыстар тобу жыйынтыктап, 

жеңүүчүлөрдү табышат.Тапшырмалардын мазмунун ар бир окутуучу өзү өзгөртүп 

түзүп алса болот. Мисалы, бир бөлүмдү бүткөн учурда, главаны кайталоодо уюштурса 

максатка ылайыктуу болот.  

Жогорудагы конкурсту өткөрүү менен программалык материалдар тереңдетилип 

берилет, программага кирбеген айрым теориялык тарыхый материалдар менен 

тааныштырылып, предметке болгон кызыгуу пайда болот жана окуучулардын 

логикалык ойлоосун өстүрүү менен өз алдынча иш жүргүзө билүүсүнө, ошондой эле 

сөз өстүрүү менен өз алдынча пикир айта билүүсүнө жетишебиз, реферат, докладдарды 

жазууга, өз алдынча кошумча адабияттар менен иштөөгө үйрөтөбүз. 
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