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Курстун максаты

Дене маданиятынын жана спорт тарыхынын өсүп өнүгүүсүн, булактарын, өзгөчөлүктөрүн,
алардын адамдардын жашоосундагы, коомдогу орду жөнүндө билим берүү. Байыркы
замандан баштап бүгүнкү күнгө чейинки дене маданиятынын жана спорт түрлөрүнүн
тарыхын окуп билүү. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн дене тарбия жана спорт тарыхы менен
тааныштыруу. Кыргыз элинин спортунун тарыхын окуп билүү.
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Жетишилчү жыйынтыктар
1 Дене маданияты, тарбиясы, спорттук түрлөрүнүн, алардын жаралыш тарыхтары жөнүндө кеңири түшүнүк алуу
2 Байыркы замандагы жана кул элөөчүлүк замандагы дене маданиятынын тарыхы. ϴзгөчөлүктөрүн окуп билүү
3 Феодалдык жана капиталисттик доордогу дене тарбиянын тарыхый өсүп өнүгүүсү
4 Совет доорундагы дене тарбия жана спорттун тарыхый ордун, мазмунун, өзгөчөлүктөрүн билүү
5 Түрк тилдүү өлкөлөрдүн дене тарбия жана спорт тарыхын билүү
6 Кыргыз Республикасынын дене тарбиясынын жана спорт тарыхынын өзгөчөлүктөрүн окуп билүү
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Апта

Темасы

1. Апта

Дене маданиятынын жалпы тарыхы, коомдогу орду, мазмуну, предмети жана изилдөө
булактары

2. Апта

Байыркы дүйнөдөгү дене маданияты жана дене тарбия өзгөчөлүктөрү. Улут жана дене тарбия

3. Апта

Дене тарбия кул элөөчүлүк доорунда. ϴзгөчөлүктөрү жана түрлөрү. Байыркы Рим жана
Грециядагы дене тарбия

4. Апта

Феодалдык доордогу дене тарбия жана спорт. Рыцардык дене тарбия

5. Апта

Орто кылымдагы жана жаңы тарых доорундагы дене тарбия жана спорт

6. Апта

Капитализм мезгилинин дене тарбия жана спорту. ϴзгөчөлүктөрү. Миллитаристик спорт

Курстун планы
7. Апта

Олимпиялык кыймыл. Олимпия оюндары. Проффесионалдык спорт

8. Апта

Эл аралык спорт уюмдарынын пайда болушу жана дене тарбия спорттун коомдогу орду

9. Апта

Улуу акылмандар, философтор дене тарбия жана спорттун мааниси, орду мазмуну жөнүндө

10. Апта

Дене тарбия жана спорттун илимий-методикалык негиздеринин жаралышы, өсүшү

11. Апта

Капиталисттик Россия жана Кыргыз спортунун өсүп өнүгүүсү

12. Апта

Совет заманындагы дене тарбия жана спорт. Кыргыз Совет спорту

13. Апта

Сельчук жана Осмон империясындагы дене тарбия жана спорт

14. Апта

Түрк тилдүү өлкөлөрдүн дене тарбиясы жана спорту

15. Апта

Азыркы мезгилдеги дене тарбия жана спорт коомдогу орду. ϴзгөчөлүктөрү

16. Апта

Дене тарбия жана спорт билим берүү системасында, кесипке даярдоодо жана аскердик
турмушта

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү
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40

40
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60

