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Кымбаттуу окуучулар!

Силер экинчи класста көркөм өнөр чы 
гармачылыгын өздөштүрүүдө айрым   көн
дүмдөргө ээ болгонсуңар. Айланачөй рөгө 
кылдат байкоо жүр гүзгөндү, жыл дын ар 
түр  дүү мез ги линдеги жара ты лыш тагы 
ко оз   дук тарды байка ганды, өз колу ңар ме 
нен  сү рөттөрдү тартканды, оюу лар ды 
тү  шүрүп, куттуктоо баракча ларын, белек
терди ойлоп таап, даяр даганды үй  рөн  гөн
сүңөр. Бирок, силерге искусство тар ма  гында 
өзүңөрдүн бил имиңерди дагы терең өз  дөш 
түрүшүңөр керек. Искусс тво нун түр дүү 
тар мактары боюнча билимиңерди, иш 
жүзүндөгү көндүмдөрдү өр    күн  дө түү үчүн  көп 
нер селерди билүүгө туура ке лет. Ошондо 
гана жа шоонун ойдогудай сонун жана бак
тылуу болушуна өз салым ыңарды кошо
суңар.

Авторлор
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Көркөм өнөргө керектүү куралдар

Гигиена тууралуу да унутпайлы!

Калемди, кыл калемдерди тиштеп,
оозго салганга болбойт.
Боёкторду колуңар менен кармабагыла.
Иштегенден кийин колуңарды жуугула.

кагаз

кыл калемдер

стектер

альбом

пастель

пластилин, чопо 
менен иштөө үчүн 

тактайча

жөнөкөй жана 
түстүү калемдер

 тушь

гуашь боёктору

калем сап пластилин

өчүргүч

акварель 
боёктору
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КҮЗДҮН ТҮСТӨРҮ

Сүрөтчү үчүн жаратылышты сүрөттөп тартууда 
анын эң маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрүү жана алар-
ды эске тутууга аракеттенүү абдан маанилүү. Биз аны 
байкагычтык деп эсептейбиз.

Сүрөтчү үчүн жаратылыштын кайсы өзгөчөлүк төрү маани-
лүү? Түрдүү нерселердин формаларын, алардын мей кин диктеги 
салыштырмалуу өлчөм дөрүн, түс төрүн, жакын кы  же алыскы 
нерселердеги жарыктын таралышын көрүү жана эске сактоо 
маанилүү.

Байкагычтык көрүп, эске тутуу менен байланыштуу. Силер 
 бай  коо жүргүзгөндө эстеп калгандагы тактык канчалык жогору 
болсо, сүрөт ошончолук мазмундуу жана кы зыктуу болот. Мын-
дай жөндөмдүүлүктү өз алдынча тез-тез көнү гүү лөрдү аткарып, 

I чейрек

Гапар Айтиев. «Кыргызстандын түштүгүндөгү кеч» 

1–2-
сабактар



8

Юристанбек Шыгаев. «ЫсыкКөлдүн жээги»  

өркүндөтүп, нерселерди өзүнөн карап кө бү рөөк сүрөттөп тар тып, 
бир шилтемдерди жана эскиздерди түзүү керек.

Исаак Бродский. «Кеч күз»
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Тапшырма

Өзүңөр тарткан бир шилтем сүрөттөрдүн жардамы менен же 
эстеп калганыңар боюнча күзгү пейзаждын сүрөтүн тарткыла. 
Жакынкы жана алыскы нерселердин: дарактардын, үйлөрдүн, 
тоолордун ж. б. көр үнүшүнө көңүл бургула. Ар дайым аларды өз 
ара салыштыргыла. Салыштырганда жылуу жана муздак түстөрдүн 
өңдөрү, ошондой эле жарык жана күңүрт тондордун түстөрү жакшы 
байкалат. 

Исаак Левитан. «Күз»

Жаратылышка байкоо жүргүзгөндө, бизге жакын турган заттар 
чоң көрүнөөрүн, улам алыстаган сайын алар кичирейип отуруп 
көрүнбөй калаарын байкоого болот. Сүрөттү чын өзүндөй көр сөтүү 
үчүн ушулардын баардыгын эске алуу керек.
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ПЕРСПЕКТИВА ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК

Перспектива деген сөз аркылуу биз тартылган 
сүрөттөгү мейкиндиктин тереңдигин түшүнөбүз. 
Эгерде кагаздын тегиздигин мейкиндик деп элес-
тете билсеңер, анда силерге сүрөт тартуу кыйла 

жеңилирээк болот. Аны аткаруу оңой эмес, бирок силер буга 
акырындык менен үйрөнөсүңөр.

Сүрөттө тереңдикти кандай сүрөттөө керек? Муну чечүүгө 
аракеттенели.

Столдун  үстүнө кандайдыр бир кутучаны койгула жана аны ар 
тараптан карагыла.

Кутучанын ар түрдүү болуп көрүнгөнү аны силердин кайсы 
жерден караганыңарга жараша болот.

Үстүнөн караганда, анын үстүнкү бети тик бурчтук формасында 
көрүнөт, бир аз ылдыйыраак, капталынан караганда каптал 
жактары көрүнөт. Анда кутучанын үстүнкү бө лүгүн караганда 
чындыгында тик бурчтук формасында бол гонуна карабастан ал 
таптакыр башка формада көрүнөт.

Демек, кайсы жерден кара га ныбызга жараша ар кандай 
нерселерди биз ар башкача көрөбүз.

Бирок биз сүрөттөрдө нерселердин чын   дыгын  да кан дай 
экендигин сүрөттөбөстөн, аларды кандай көр  гөнүбүз боюнча сү-
рөттөп беребиз. Бирок ушулардын бардыгында бел  ги лүү мыйзам 
ченемдүүлүк бар, аны перспектива нын мыйзам да ры  дейбиз.

Дең гээл сызыгын эске салалы. Бул жөнүндө 1-класста айт ыл ган. 
Дең гээл сызыгы көзүбүздүн тушунда турганды гы маалым. Демек, 
көрүү чекити да дең гээл сызыгынын ту шунда турат.

3–4-
сабактар
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Мартирос Сарьян. «Тоолор»

Перспективанын мыйзамы боюнча бардык бизге жакын 
нерселер даана көрүнүп, ал эми алыстаган сайын түстөрү бозо-
руп кичирейип отуруп көрүнбөй калганын Сарьян Мартирос тун 
«Тоолор» деген чыгармасынан баамдап көрүүгө болот.
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Бул фотографиядан да, дарактар жана машиналар бизден 
алыстаганына жараша кичирейип, жол ичкерип дең гээл сы зы-
гында чекитке айланганын көрүүгө болот.

Демек силер билишиңер керек:

• Нерселер бизден алыстаган сайын кичиреет.
• Эң алыс нерселерди биз дең гээл сызыгынан көрөбүз.

Тапшырма

Мейкиндиктин тереңдиги көрүнгөндөй кылып пейзажды тар  -
тып көргүлө. Анда жакын жана алыс турган нерселер кө рүн гөндөй 
болсун, мисалы, дарактар, үйлөр, зым карагай лар ж. б. 

Фото. «Боом капчыгайы»
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ТЕМАТИКАЛЫК НАТЮРМОРТ

Натюрморт түшүнүгү силерге тааныш. Эми тема-
тикалык деген сөздүн мааниси менен таа нышалы. 
«Тема» деген сөз силерге деле тааныш, мисалы, 
сабактын темасы, ырдын темасы д. у. с. Тематикалык 

деген сөз белгилүү темада эмне камтылганын, эмне жөнүндө 
экендигин түшүндүрөт. 

Демек, натюрморт дагы темага ээ болушу керек. Француз 
сүрөтчүсү Жан Батист Симеон Шардендин натюрмортун кара гыла.

Сүрөттөн көрүнүп тургандай, андагы бардык нерселер – ис кусс -
твонун атрибуттары. Картина да «Искусствонун атрибуттарынан 
натюрморт» деп ошондой аталган.

Бул картинанын темасы  «Искусство».

Жан Батист Симеон Шарден. 
«Искусствонун атрибуттарынан натюрморт»

5–6-
сабактар
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Илья Машков. «Ак кумара жана жемиштерден натюрморт»

Бул натюрморттун темасын «Жаратылыш берекеси» деп атаса 
болот.
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 Айрым чыгармалардагы буюмдардан же жердигинен кайсы 
мезгил жана кимдерге  таандык нерселер кандай сүрөттөлгөнүн 
баамдоого болот.

Бардык нерселердин бир мааниге бириктирилип бир темага 
баш ийиши тематикалык натюрморт үчүн маанилүү.

Натюрморт түзгүлө: нерселердин бардыгы мааниси боюнча 
өз ара байланышта жайгаштырылып , түстөрү боюнча да жакшы 
айкалышсын.

Татьяна Зверева. «Чыгыштын натюрморту»



17

Натюрмортту сүрөттөп тартуунун ирээти

1. Сүрөттөлө турган нерселердин формалары, жалпы өл -
чөмдөрү кагаз бетинде (форматка) жарашыктуу жайга шуу сун 
аныктап, белгилөө керек. 

2. Тартып жаткан нерселерди тегиздик бетинде туура жай    -
гаштырууда сөзсүз деңгээл сызыгын жана перспективалык тү-
зүлүшүн тактап алуу зарыл.

3. Тартып жаткан нерсенин формаларына шайкеш майда-
барат бөлүктөрүн ийне-жибине чейин талдап, дааналап сү-
рөттө сө боёгонго жеңил болот. 

4. Тартылуучу сүрөттөгү эң жарык жана караңгы жерлерин ан-
ыктап алуу керек. Андан кийин салыштырмалуу акварель бо ёгу 
ме нен сууну көп колдонуп түстөрдү кылдат, жеңил берсе болот.

5. Боёп жатканда жарыктын жалпы таралышын  эске алып, 
нерсенин бетиндеги жарыктын көлөкөгө өтүшүн контрасттуу 
сүрөттөп көрсөтүү керек.

6. Идиш жана башка нерселердин түстөрүн жалпы ла ш ты-
рып, ишти жыйынтыктаса болот.
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Тапшырма

Тематикалык натюрмортту тарткыла.
Бул үчүн гуашь боёкторун колдонгула. 
Гуашты кантип туура колдонуу керек?
Анча чоң эмес глазурланган ак же боз керамика тактаны 

алгыла. Таяк чанын жардамы менен керамикалык так та га топ том-
до болгон идиштердеги боёктордон бир аз салгыла. Боёк торду 
тактанын четтерин бойлото жайгаштырып, ор тосун бо ёкторду 
аралаштырыш үчүн бош кал тыргыла. Жанына суу ку юлган идишти 
койгула. Боёкторду аралаштыраарда кыл ка лем  дерди суу менен 
ным дагыла. Иш бүткөндөн кийин боёк болгон тактаны суу менен 
агызып жууп  губка же чүпүрөк ме нен сүрткүлө.
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ФАНТАЗИЯ ЖАНА БИР ЭЛЕС

Бул сабак үчүн алдын-ала ар түрдүү дарак тар дын 
жалбырактарын, чөптү, гүлдөрдү топ топ даярдап 
алуу керек. Жаны ңарда боёк тор, кыл калемдер, 
кайчы жана желим болушу керек.

Тапшырма

Бул тапшырма өтө кызыктуу. Гүлдөрдөн, чөптөн жана жал-
бырактардан жаныбарлардын, куштардын келбетин даяр   доо-
го аракет кылгыла. Буга өзүңөрдүн элестөөңөрдү жана фан-
тазияңарды кошуп ишке киришкиле. 

Бул тапшырмага карата бир нече үлгүлөр.

7–8-
сабактар
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Тапшырма

Жалбырактардан жана чөптөн оюмдардын компо зици я ла рын 
түзгүлө.

Өсүмдүктөрдөн оюмдарды түзүү кыйын эмес, муну кандай 
жа саш керектигин силерге өздөрү айтып тургандай. Ком по зи-
циядагы деталдарды кагаздын бетине түзүп анын кооз экендигине 
ынангандан кийин жабыштыруу керек.

Түзүлгөн композициялардын негизинде оюмдардын сы зык туу 
сүрөттөрүн тартып андан кийин түстөрдү да колдонсо ңор болот.
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ЖАРАТЫЛЫШТАГЫ ЖАНА 
ЖИВОПИСТЕГИ ТҮСТӨР

Көркөм өнөрүндө живопистеги түстөр маа нилүү 
роль ой нойт. Картиналар чындыкка жакын жана кооз 
болушу үчүн сүрөтчү табияттагы көп төгөн түстөрдү 
баамдап билип жана аларды өз чыгармаларында 

сүрөттөп бере билүүсү зарыл. 
Тажрыйбасыз көзгө буларды дароо байкоо мүмкүн эмес, бирок 

тиешелүү тажрыйба топтоп өздөштүргөндөн кийин та бияттагы 
түстөрдүн түрдүүлүгүн байкоого болот. Ошол үчүн силер бош 
болгон учурларда көбүрөөк сүрөт тартууңар абзел.

Табиятты даана жана түшүнүктүү сүрөттөөдө ас ман, жер, тоолор, 
өрөөндөр, аба, жамгыр, кар, айбанаттарды жана көргөн дөрдүн 
баардыгын жалпысынан – табияттагы объектилер деп атайбыз.

Силер билесиңер, жарыктын таралышына жараша, табигый 

9-
сабак

Иван Айвазовский. «Тогузунчу вал»
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чөйрөдөгү бар дык объекттердеги нукура түстөр өзгөрөт. Ми салы, 
жаш  ыл дарак алыстан көгүш тартып, күндүн  нурларынын саргыч 
болуп көрүнүшү мүмкүн. Ал эми суу кандай түстө болот? Силер бул 
суроого жооп бере албайсыңар. Карап көрсөңөр көл дөгү суу көк же 
жашыл же балким кызыл түстө болушу да мүм күн. Ал асман кандай 
түстө болгонуна байланыштуу, себеби көлдүн бети, күн дүн кайсы 
убактагысына, биз кайсы жагы нан карап байкаганыбызга жараша 
болот. Буга мисал катары Иван Константинович Айвазовскийдин 
«Тогузунчу вал», «Крымдагы деңиз пейзажы» деген чыгармаларын 
карагыла.

Силер француз сүрөтчүсү Поль Сезанндын «Касиеттүү Виктория 
тоосу» деген картинасын жана ал картинанын фрагментинин 
чоңой тулган түрүн карап көрсөңөр, бул жерде түстөрдүн көп 
түрдүүлүгү жакшы байкалат.

Иван Айвазовский. «Крымдагы деңиз пейзажы» 
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Поль Сезанн.  «Ыйык Виктория тоосу» картинасы

Картинанын фрагменти
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ЖЫЛУУ ЖАНА МУЗДАК ТҮСТӨР

Жаратылыштагы нерселердин түстөрү жа рык -
тын таралышына жараша болот. Ошол себеп тен 
нер селердин табигый түстөрү алардын мейкин-
дикте жарыктын кандай тийишине жараша өзгө рү-

шү  мүмкүн. Мисалы, дарактар күн баткандагы нурлардын таасири 
ас тында жашыл эмес кызылыраак көрүнөт, ак кар күн чыгып келе 
жатканда мала кызгылт түстөгү, ал эми күндүз көгүш түстөгү өңдү 
берет.

Бирок жаратылышта биз такталган чөйрө лөрдү  эле эмес 
көлөкөлөрдү да байкайбыз. Жарыктагы табигый чөйрө  түрдүү, 
бирдей эмес жана ошого жараша мейкиндикте нерселердин 
түстөрү өзгөрүп турат. Биз бир эле нерсени, айталык, дарак  жарык 
тийген жери бир түстө, ал эми көлөкө жери башка түстө болот. 
Көбүнчө бул жылуу жана муздак түстөгү өңдөр менен айкалышат. 

II чейрек

1–2-
сабактар

Николай Рерих. «Гималай. Эверест» 
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Николай Рерих. «Гималай. Кызгылтым көгүш тоолор» 

Кээде бул түстөр өз ара жуурулушуп татаал түстөргө айка-
лышат. Жылуу жана муздак түстөр бири-бирин толукташат жана 
көркөм көрүнүштү табияттагыдай жана көп түрдүүлүккө алып 
келет. Мындай көрүнүштү Николай Рерихтин чыгармаларынан 
байкайсыңар.

Өзүнөн көрүп (натурадан) тартууда бул кыр даалды эске ал гыла 
жана көңүл коюп байкоо жүргүзүү менен өзгөчөлүк төр  дү байкоого 
аракеттенгиле.

КҮЗГҮ ЖАМГЫР

Француз сүрөтчүсү Камил Писсарронун «Париждеги көчө» 
картинасында жылуу жана муздак түстөгү өңдөрдүн айкалышы  
жакшы байкалат.
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Камиль Писсарро. «Париждеги көчө»

Тапшырма

Күзгү пейзажды тарткыла. Күзүндө жамгыр тез-тез жаайт, 
табият капаланган сымал. Күн булуттардын артына жа шы нат. 
Дарактардын ачык сары, кызыл түстөрүнүн өңү өчөт. Та биятта 
бизден алыс турган объекти лер жамгырдан улам көрүнбөй 
калат. Жылуу түстөгү ыраң (тон) муздак түстөгү түрлөр менен 
айкалышат.

Бул картинада жылуу жана муздак түстөгү түрлөр  кандай 
кошулуп, айкалышканын көрүүгө болот. 
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КӨРКӨМ ЖАЛПЫЛАШТЫРУУ ДЕГЕН ЭМНЕ?

«Көркөм дүк» деген сөз эмнени түшүндүрсө, 
«искусство» деген сөз да ошону түшүндүрөт. «Көр-
көмдөп жалпы лоо» сөз айкалышын биз «иску сстводо 
жалпылоо» деген сөз айкалышы ме нен алмаш тыра 

алабыз. Бирок  «жалпылоо» деген эмнени түшүндүрөт?
Дагы бир жолу Поль Сезанндын картинасын карагыла. Ал да-

рактарды кандай сүрөттөгөнүн көрдүңөрбү? Ал дарактар да көп 
сандаган жалбырактары жана бутактары бар. Алар кайда? Алардын 
ордуна биз дарактын өзүндөгүдөй майда-баратсыз жалпы түрүн 
гана көрөбүз. Ошентип бардыгы жалпы майда-баратсыз: чөптөрү, 
таштары жана башка майда деталдарысыз жазылган. Мына ушу-
нун өзү эле жалпылаштыруу болуп саналат. Сүрөтчү мындай 
жалпылаштырууну эмне үчүн жасайт? Табияттагы бардык майда-
чүйдөлөргө чейин жазуу мүмкүнбү? Албетте мүмкүн! Бирок ар 
дайым кандайдыр эң негизги жана маанилүү нерсе бар. Ошондой 
эле эч нерсеге арзыбаган кандайдыр экин чи пландагылары да 
болот. Демек, бул экинчи пландагы жазуунун деле кажети жок. 
Сүрөтчү ал үчүн эмне негизги жана эмне экинчи планда экендигин 
өзү аныктайт. Демек сүрөтчү табиятты түз көчүрбөстөн берилген 
жайдын кооздугун аныктай турган негизги нерсени жалпылаштыруу 
аркылуу издейт. «Көркөм жалпылаштыруу» жеке көркөм өнөргө 
эле эмес, искусствонун башка түрлөрү болгон: адабият, музыка 
ж.б. үчүн да мүнөздүү. Силер да сүрөт тартууда күнөм санабастан 
эле ушундай жалпы лаштырууну колдонсоңор болот. 

Валентин Серовдун «Кыз жана шабдалылар» картинасы көркөм 
жалпылаштыруунун мүнөздүү мисалы болуп кызмат кылышы 
мүмкүн.

3–4-
сабактар
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Валентин Серов. «Кыз жана шабдалылар»
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Тапшырма

Пейзажды түстүү калемдерди, ошондой эле жөнө көй гра-
фит  калемди да пайдаланып сүрөттөп тарткыла жана жал пы -
лаштыргыла. Жакын нерселер ачык жана даанараак, алыс-
тагылары бир аз бүдөмүрөөк жайылып көрүнөрү эси ңерде бол сун. 
Мейкиндиктин тереңдигин көрсөткөнгө аракет кыл гыла. Деңгээл 
сызыгы тууралуу унутпагыла. Ушул сыяктуу картинаны дароо 
эле, үйдөн дагы, бирок түстүү боёктор, гуашь же акварель менен 
сүрөттөп тартууга аракеттенгиле.

Француз сүрөтчүсү Жан Франсуа Милленин «Кышкысын Бар-
бизон токоюунун чет жакасында» деген сүрөтүн карап көргүлө,  
сүрөтчү кандай жалпылаштыруу жасаганына көңүл бургула. 
Дарактар алыста араң көрүнөт, ошон үчүн алар ыраактай сезилет. 

Жан Франсуа Милле. «Кышкысын Барбизон токоюнун чет жакасында» 
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ЭЛ ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ

Чыгармачылык деп чыгармаларды жа ра тууну 
(искусствонун чыгармаларын түзүүнү) атайбыз. 
Жа ратуу – де мек түзүү. Эл чыгармачылыгы – бул 
элдик кол өн өр чүлөр, усталар тарабынан түзүл гөн 

искусство. Негизинен бул колдонмо жасалга өнөрүнүн буюм дары. 
Эл чыгармачылыгы абдан ар түрдүү. Ар бир элдин өз  салты бар. 

Бирөөлөр өздөрүнүн укмуштуудай килемдери менен, башкалары – 
жыгач буюмдары менен, үчүн чүлөрү – чопо буюмдар менен, дагы 
бирөөлөрү – сөөктү кесип, жа салгалар боюнча, зергердик жасалгалар 
менен ж. б. белгилүү.

Мындай каада-салттар көбүнчө кесипчилик өндүрүшүнө чейин 
жетилет. Кесипчилик өндүрүшү – бул иштеп чыгаруучу чакан өн-
дү  рүш. Биз аларды «элдик кесипчилик өндүрүшү» деп атайбыз. 
Элдик кол өнөрчүлөр жана усталар өздөрүнүн иши боюнча жогорку 
чеберчиликке жетишип, алардын колунан жаралган көркөм жас-
ал га буюмдарга болгон талап зор.

5–6-
сабактар
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КЕРАМИКА

Колдонмо жасалга өнөрүндө кеңири таралган тармактарды н 
бири –  бул керамика искусствосу.

«Керамика» деген сөз грек тилинен чопо дегенди түшүндүрөт. 
Демек керамика деп чоподон жасал  ган  буюмдарды түшүнөбүз.

Байыркы замандан бери эле адамдар чоподон көп пайдалуу 
жана кооз буюмдарды жасаганды өздөштүрүшкөн. Булар идиш-
аяк, декоративдик вазалар, кичинекей айкелчелер, көр көмдөлгөн 
тактачалар ж. б. Бирок, чопо буюмдарды пай да ланууга жарактуу 
болушу үчүн, аларды атайын мештерде бы шырышат. Натыйжада 
алар таштай катуу бышыктыкка ээ болот. Ан дан кийин аларды 
ар түрдүү оюмдар жана жазуулар менен кооздошкон. Байыркы 
Кытайда фарфор жасоону үйрөнүшкөн. Бул биздин турмушубузда 
кеңири таралган, дээрлик ар бир үй дө колдонулган керамиканын 
эң назик жана жука түрлөрү. Алар идиш-аяк, вазалар, кичинекей 
айкелчелер, дубалдарды каптоо үчүн такталар ж. б. Азыркы 
мезгилде керамика буюмдарын чыгара турган чоң заводдор 
иштейт. Ар кандай чопо буюмдарын жасоочу элдик усталар да 
бар. Аларды карапачы дейбиз.
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Тапшырма

Белгилүү өлчөмдө чопо алып андан кичирээк карапа жасагыла. 
Аны кантип жасаш керек? Сүрөттү карап му нун анча кыйын 
эместигин байкайсыңар.

Адегенде чоподон сүрөттө көрсөтүлгөндөй ичке жумуру кылып 
ийлегиле. Андан кийин карапанын түбү үчүн тегерекчени жука ле-
пешка наны сымал даярдагыла. Даярдаганыңарды биринин үстүнө 
экинчисин улап, андан кийин жылмаласаңар, ойлогондой көлөм 
акырындык менен пайда боло баштайт. Карапаны жасагандан 
кийин, ага стектин учтуу жагы аркылуу оюмдарды түшүрүп, шарик 
сымал кичине чопону үстүнө жайгаштырасыңар. Андан кийин аны 
кур гатууга коюш керек. Аны бөлмө температурасында акырындык 
менен кургатса болот.

Эгер силер жашаган жерде керамика же кол өнөрчүлүк өнөркана 
болсо, алардан керамика мешинде карапа ңарды бышырып бе-
рүүсүн сурансаңар болот. Ошондо силер өз колуңар менен жа-
салган чыныгы карапаны аласыңар.
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Чоподон даярдалган карапаларды сүрөттөрдөгүдөй сызык-
тар, рельеф түрүндө жана түрдүү түстөрдүн жардамы менен көр-
көмдөсөңөр болот. 
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ЖАҢЫ ЖЫЛДЫК БАЛАТЫНЫ ЖАСАЛГАЛОО  

Жаңы жыл – бардык элдердин сүйүктүү май-
рамы. Алардын ар бири бул майрамды өздөрүнүн 
элдик каада-салттарына ылайык майрам дашат. 
Көпчүлүгүндө бал атыны орнотуп, аны жа салгалап 

майрамдоо салтка айланган.
Жаңы жыл балатысын жасалгалоо – балдардын жана өс пү -

рүм дөрдүн сүйүктүү иши. Алардын ар бири жаңы жыл ба ла тысын 
жа с ал галоодо анын абдан кооз жана келишимдүү болушуна 
умтулушат. Урматтуу балдар, өз колуңар менен жа ңы жыл 
балатысын жасалгалоо үчүн ар кандай оюнчуктарды даярдасаңар 
болот.

Биз силерге колго жасалган жаңы жылдык оюн чуктардын 
айрымдарын мисал катары көрсөтөбүз.

7–8–9-
сабактар
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Буга чейин үйрөнгөн ык   маларды колдонуп, түр дүү көркөм 
кара жаттар дан Жаңы жылдык балатыны жо моктогудай жа сал га -
лап,  майрамдык маанай тар туу ла саңар болот. 
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1    «Көрүү чекити» эмнени билдирет?

 2 Мейкиндиктин тереңдигин шарттуу түрдө кан дайча 
атайбыз?

3    Кандай түстөрдү муздак жана жылуу түстөр дейбиз?

4     Живописте кайсы түстөр негизги деп эсептелет?

5     Мейкиндикте нерсенин түсү эмнеге көз каранды болот?

6  Көркөм идиш-аяктарды даярдоо искусствонун кайсы 
түрүнө кирет?

7    Керамика деген эмне?

8    Эмнени биз  «эл чыгармачылыгы» дейбиз?

9  Силер колдонмо жасалга өнөрүнүн кандай түрлөрүн 
билесиңер?

10   Көркөм өнөрдүн кайсы жанрларын билесиңер?

11   «Композиция» түшүнүгүн қандай түшүнөсүңөр? 

Өз билимиңерди текшергиле
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12   Көркөм өнөрдүн бул үлгүлөрү кайсы жанрларга 
тиешелүү?
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КЫШКЫ ПЕЙЗАЖ  

Эгерде силер кышкы каникул убагында жа ра   ты -
лышка байкоо жүргүзгөнү чыксаңар, анда күз  дүн 
ачык сары түстөрү кумсарып, өңү өчүп калга нын 
байкайсыңар. Жер жана бак-дарактар кар жамы-

нып, айлана апаппак. Бирок кылдат байкап көрсөңөр, кардын өңү 
апаппак эмес экен дигин көрөсүңөр. Карда да түркүн түстөр бар. Бул 
түстөрдү көрүү үчүн таза ак барак алгыла да кышкы жаратылыштын 
өңү менен салыштыргыла.

Күн бүркөө убактагы кышкы пейзаж күн ачык кездеги пей-
заждан айырмалант. Күн тийип турганда кар жаркырап жана түстөр 
да даанараак көрүнөт, ал эми күн бүркөктө боёктор бозоруңку, 
көңүлсүз көрүнөт. Бирок ар бир мез гилдеги жара тылыштын абалы 
өзүнчө бир кооз. 

III чейрек

1–2-
сабактар

Арсений Мещерский. «Кышкы токой»
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Тапшырма 

Эки сүрөт тарткыла, бирин акварель менен, экинчисин гуашь 
менен. Экөөнү салыштыргыла. Сенин оюңча сүрөт тартуунун 
кайсы каражат менен иштөө ыкмасы кышкы пейзажды тартууга 
ылайыктуу жана эмнеси менен? 

 Александр Игнатьев. «ЧоңКеминге кыш келди»

Арсений Мещерский. «Кышкы пейзаж»
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САЙМАЛУУ ТАШ  

Эбактан бери эле жер жүзүндө байыркы адам-
дар, биздин ата-бабалар жашаган. Алардын азыр-
кы дай үйү, мектеби, машинеси болгон эмес. Алар 
суулардын жээктеринде, тоолордун боор лорун да, 

үңкүрлөрдү турак-жай кылып жашашкан. Биз аларды алгачкы 
коом до  гу адамдар дейбиз. Алар сүрөт тартканды абдан жак шы 
көрүш көн. 

Үңкүрлөрдө азыркы күнгө чейин жаныбарлардын, адам дар дын 
аңчылык кылган учурларын чагылдырган сүрөттөр, аскаларда да 
көптөгөн сүрөттөр, оймолор сак талып калган.  Ал сүрөттөрдү учу учтуу 
нерселер менен чегип, тартышкан. Бул сүрөттөрдү  петроглифтер 
дейбиз. Биздин өлкөдө да петроглифтер сакталып калган көп   жерлер 
бар. Бул жерлерди биз алгачкы коомдун искусствосунун эстеликтери 
дейбиз. Алардын эң белгилүүсү Фергана өрөөнүндөгү сайдагы 
таштардын  беттеринде кезигүүчү «Сай малуу-Таш» эстеликтери 
эсептелет. Бул өрөөндө мындай петроглифтердин саны эки миңге 
жетет. Петроглифтер сүрөт искусствосунун эле эмес жазуунун да 
түптөлүшүнө  башат боло алды. 

Кыргызстандын борборунда Г. Айтиев атындагы улуттук көр көм 
өнөр музейи бар. Силер бул музейге барып байыркы пет роглифтер 
менен таа нышып, ошону менен бирге эле керамика дан жасалган 
эмгектеринде ушул петроглифтерди колдонуп, аларга экинчи 
жашоо берген сүрөтчү Жумагул Ташиевдин эм гектерин  көрсөңөр 
абдан пайдалуу. 

Музейге экскурсия уюштуруп, альбом ала барып, өзүңөрдүн 
керамика же оюмдар менен иштөөңөрдө колдонгудай болгон 
бир нече петроглифти көрүп тартып алгыла.

3–4-
сабактар



48

«СаймалууТаштагы» петроглифтер

Жумагул Ташиевдин петроглифтердин сүрөттөлүшүн
 колдонгон карапа буюмдары
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Ормонали Идрисов. «Унутулган обон»

БАЛБАЛ ТАШТАР  

Байыркы заманда профессионал сүрөтчү лөр 
болгон  эмес. Ошондон улам байыркы ис кусство нун 
көптөгөн чыгар маларын элдик дей биз. Аларга Орто 
Азия нын аймагынан табылган көптөгөн «балбал 

таш тар» далил. 
Балбал таштарда адамдын тулку бою, көпчүлүк учурда 

жоокерлердин элеси чагылдырылган. Бул маданий көлөмдүү чы-
гар малар илимий жана тарыхый мааниге ээ болуу менен  муундан-
муунга өтүүчү көркөм баалуу булак болуп эсептелет.

5–6-
сабактар
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Тапшырма

Силерге бул тапшырманы аткаруу үчүн адамдын тулку боюн 
«балбал таш» сымал жасоо үчүн бир аз чопо даярдап алышыңар 
керек. 
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МАЙРАМДЫК ГҮЛДЕСТЕ  

Майрамдарсыз биздин жашоо көңүлсүз жана 
бири бирине окшош боло бермек. Ошондуктан 
биз майрам күндөрдү чыдамсыздык менен күтүп, 
даярданабыз. Бизге майрамдардын салтанаттуу 

шаң-шөкөтү, адам дардын бири-бири менен жакындан сүй лө шүп, 
белек берүүлөрү жагат. Бул адамдардын ортосундагы дос тукту 
бекемдейт жана эмгектеги, чыгармачылыктагы жаңы ий гиликтерге 
шыктандырат. 

Майрамдар – бул биздин жасаган иштерибиздин, окуган 
окуубуздун жыйынтыгын чыгарып,  дагы эмнени үйрөнүп, кан-
дай пайдалуу иш жасай ала тургандыгыбыз тууралуу жыйынтык 
чыгаруучу күн. 

Келгиле бул сабакта майрамдык белекти өзүбүз жасаганга 
аракет кылып көрөлү. Бул ишке керектүү каражаттарды даярдап 
алуу керек. Алгач эмне жасоо керек экендигин ойлонуп алуу 
шарт. Белекти ойлоп табуу жеңил эмес. Бул чыныгы чыгармачыл 
иш. Эмне белек кылаарыңарды ойлонгондон кийин аны кантип 
даярдап жана кандайча тапшыруу керектигин ойлонуу зарыл.

Белекти даярдоо үч этаптан турат:

 1. Белектин кандай болушу керектигин ойлоп табуу керек 
(болжолдуу эскиз).

2. Аны кантип жасоо керек (жасоо технологиясы).
3. Кантип тапшыруу керек (белек кылуучу кутучанын кө рү

нүшү).

Бир нече варианттарды карап көрөлү.

7–8–9-
сабактар
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1. Букет, көлөмдүү 
композиция.
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2. Пластилинден жасалган сувенирлер.
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3. Композиция. Кургатылган өсүмдүктөрдөн жана гүлдөрдөн 
натюрморт.
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ЖАРАТЫЛЫШ ЖАНА АРХИТЕКТУРА  

Мурда айтып өткөндөй биз жашаган чөйрөнүн 
мааниси зор. Ошондуктан архитекторлор үйлөрдү 
гана курбастан курчап турган айлана-чөйрөнүн 
кооз жана ыңгайлуу болушуна кам көрүшөт. Алар  

үйлөрдүн айланасындагы бардык нерселерди бири-бирине 
төп келип, жалпы шайкештикте болгудай кылып уюштурууга 
аракеттенишет. 

Имаратты куруудан мурда архитекторлор ал жердин куру-
лушка жарактуулугун текшеришет. Курулуш иштери кур чап тур ган 
чөйрөгө зыян келтирбегендей болуусу керек. 

Андай кийин гана долбоорун чийгенге киришишет. Дол боор  – 
 бул имараттын бардык бөлүктөрү жана элементтери так өлчөмдө, 
бирок кичирейтилген масш табда аткарылган татаал чийме. 
Масштаб чийменин канча эсе ки чи рей тилгендигин көрсөтүп турат. 
Чиймелер сүрөттөн айыр ма ла нып сызгычтын жана башка чиймеге 
керектүү курал дар дын жардамы менен аткарылат. 

Адегенде имараттын планын чийишет. Бул имараттын негизи, 
берилген жердин аянтын ээлөөчү аянт.

Көрсөтмөлүүлүгүн арттыруу үчүн курчап турган чөйрө менен 
кошо имараттын кичирейтилген макетин да даярдашат.

Ар башка элдер өздөрү жашаган жериндеги курулуш кара-
жаттарына жараша үйлөрдү ар түрдүү курушкан. Мындан сырт-
кары ар түрдүү элдин сулуулук жана стиль тууралуу пи кир  ле-
ри ар кандай, мисалы, жашаган жерине, курчаган чөйрөсүнө, 
жа шоосуна жараша болот. Куруу стили алардын кайсы доордо 
 ку рул гандыгы жөнүндө да маалымат берип турат. 

IV чейрек

1–2–3-
сабактар
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Бул байыркы гректердин «Парфенон» храмы.

Кыргызстандагы «Таш-Рабат» кербен сарайы.
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Силер сүрөттө чийме түрүндө имараттын бет алдынан тар  тылган 
көрүнүшүн, фасадын көрүп турасыңар. Фасад деп архитектурада 
имараттын алдынан, бет маңдайынан берил ген көрүнүшү аталат. 

Ал эми бул сү р өт -
тө шаардын  за-
м анбап району-
нун «куш учкан» 
бийиктиктен,  б. а. 
бийиктик тен  кө  -
р ү нүшү. 
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Кыргыз улуттук опера жана балет театры

Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейи 
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Хумаюндун мавзолейи. Индия

Магдебург



60

Тапшырма

Болжолдуу узундугу 10 см, туурасы 5 см жана бийиктиги 6–7 
см болгон үйдүн моделин жасагыла. 

Бул тапшырманы түрдүү каражаттар менен аткарса болот: 
картондон, кагаздан же пластилинден (өзүңөргө жакканын тан-
дагыла). Эгерде пластилинден ийлеп жасагыңар келсе, анда не-
гиз (ийлегенге колдонуу үчүн) тыгыз картон же тактайчаны жана 
керектүү өлчөмдө пластилинди даярдап алгыла. Ийлээрден 
му рда кагазга үйдүн формасын тартып алгыла. Сызгычты кол-
дон соңор да болот. Сүрөттө үйдүн дубалдары, чатыры, эшиги 
жана терезелери кандай түстө болоорун аныктап алгыла. Андан 
кийин ийлеп баштагыла. Пластилинди аз сарптоо үчүн үйдүн 
дубалдарын бөлүп картонго жука чаптап, андан кийин аларды 
бирге чогултуу керек. Мындай ыкма жеңил жана батыраак болот.

Эгерде үйдү кагаздан жасагыңар келсе, сүрөттө бул тап шыр-
маны аткаруунун ирээти көрсөтүлгөн. Буга жука картон, тыгыз 
ка газ, сызгыч, боёктор, кыл калем дерди даярдап алышыңар 
ке рек. Үйдүн макети бүткөндөн кийин анын айланасындагы 
аянтча тууралуу да ойлонуу зарыл. Мүмкүн үйдүн те герегинде 
дарактардын, жолчолордун ж. б. болушун каалайсыңар.
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КАНАТТУУ ДОСТОРУБУЗГА КАМ  КӨРӨЛҮ
 

Бир караганда бул сабактын темасы сүрөт тартуу 
сабагына байланышы жоктой сезилиши мүмкүн. 
Бирок андай эмес, себеби биз дин айлана-чөйрөнүн 
уюштурулушуна тие  шеси бар болгондуктан,  анын 
кооз жана ың гай луу болушуна шарт түзүп турат.

Жаныбарлар жана канаттуулар биздин чыныгы досторубуз. 
Адамдар аларсыз жашоону элестетте албайт, биз аларды кооз-
дуктун чөйрөсү катары эсептейбиз. Биз аларга суктанабыз, 
жаныбарларды жана канаттууларды сүрөттөө биз үчүн ка-
наттаанууну жаратат. Ошондуктан ар дайым биз ме нен жа наша 
жашоосу үчүн биз аларга кам көрүшүбүз керек.

Келгиле чоңдор менен бирге алар үчүн уяларды жасайлы. 
Жаныбарлар үчүн короо-жайлар курулат. Биз өз колубуз менен 
кара чыйырчык үчүн уя жасасак болот. Кара чыйырчык келгин куш. 
Алар учуп келгенде биз жасаган үя, эң сонун белек болот. Жумушту 
баскычтарга бөлүп жасайбыз. 

Силер билгендей үйдү куруу үчүн алгач үйдүн чиймесин чийүү 
керек. Демек кара чыйырчык үчүн да сөзсүз уясынын чиймеси 
керек. Андан ары кантип жасоо керектигин этап менен көрсөтөбүз. 

1 этап – уянын чиймеси жана керектелүүчү нерселер.

2 этап – улуулардын жардамы менен ага керектүү нер се
лерди жас ап алгыла да анан уяны кургула.

Тапшырма
Келгин куштарга кам көрүү боюнча пайдалуу ке ңеш терди 

кошумча маалымат каражаттарынан алып пай да ланган га 
үйрөнгүлө.

4–5-
сабактар
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Андрей Репниковдун көңүлдүү картинасы. «Кара чыйырчыктын жаңы уясы»
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ЖАЗГЫ ПЕЙЗАЖ  

Эстегиле, биз силер менен мектептин айла насын 
жашылдандырууну уюштурганбыз. Келги ле ошол биз 
отургузган бактар, гүлдөр өсүп чыгыптырбы көрөлү. 
Биздин жасаган ишибиздин тууралыгын текшерели. 

Дагы кантип көрктүү кылып, эмнени оңдоо керектигин билүү үчүн 
мектептин айланасын карап чыгалы. 

6–7-
сабактар
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Тапшырма

Мектептин айланасындагы гүл дөр өсүп, дарактар бүрдөп, 
гүлдөп калыптыр. Альбомуңарды алып, өсүмдүктөрдүн ар бир 
бөлүктөрүн: са багын, жалбырагын, гүлүн «бир шилтем» сүрөтчөлөр 
тү рүндө өз-өзүнчө тарткыла. Айлана-чөйрөнүн ар бир көрүнүшүн 
өзүнчө изилдегенге үйрөнгүлө. 

Кийинки сабакта элестөөңөр жана кыялданууңар боюнча «Жаз» 
деген темада композиция түзгүлө. Мурдагы сабакта жасаган бир 
шилтемдерди  жана  сүрөттөрдү пайдалангыла. 

Композицияны алгач жөнөкөй калем менен сызыкчалар 
аркылуу тарткыла. Мейкиндик, перспектива жана деңгээл сызыгы 
тууралуу эстегиле. Композицияны тартып бүткөндөн кийин боёого 
киришкиле. Аткарууда өзүңөр каалган техниканы тандагыла. Түстүү 
калемдерди, гуашь же акварель боёкторун колдонсоңор да болот.  
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Исаак Левитан. «Гүлдөгөн алма багы»

Иван Пахитонов. «Түштүктөгү жаз»
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Өз билимиңерди текшергиле

Байыркы элдердин таштарга жана аскаларга тарткан 
сүрөттөрү эмне деп аталат?

«Балбал таштар» жөнүндө эмнелерди билесиңер?

Имараттын бет маңдайынан көрүнүшү эмне деп ата лат?

Өткөн мезгилдерде курулган кандай архитектуралык 
эстеликтерди билесиңер?

Чиймелер сүрөттөн эмнеси менен айырмаланат?

«Долбоор» деген эмнени түшүндүрөт экен?

Таштын бетиндеги көп сүрөттөр табылган жер кан дайча 
аталат?

Бул эстеликтерди билесиңерби?8

7

6

5

4

3

2

1
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      Бул сүрөттөрдүн авторлору кимдер? 9
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