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Курстун максаты

Англис тилинде туура сүйлөө жана текстти окуп, түшүнүү жөндөмдөрүн жогорку деңгээлде
өздөштүрүүгө көӊүл бурулат. Англис тилинин морфология өзгөчөлүктөрү тууралуу кеӊири
маалымат берилет. Сөздөрдүн туура айтылышы жана сөз байлыгын өстүрүүгө багытталган
практикалык көнүгүүлөр аткарылат.

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар
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1 Linda Edwards. Skills Work. Integrated skills work and language practice. Delta, 2009. (PDF)
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2 Carolyn Graham. Jazz Chants. Oxford University Press.1978 (PDF)
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3 www.breakingneesenglish.com

Сайт

Жетишилчү жыйынтыктар
1 Кустун аягында студенттер жогорудагы билимге ээ болот: 1) англисче морфология жөнүндө билимге ээ; 2)
англисче сөз байлыгын кеңейтүү; 3) англис тилиндеги идиомаларды туура колдоно алат жана туура сүйлөм
түзүп пикирлерин туура айта алышат; 4) ар кандай тема боюнча оозэки жана жазуу түрдө презентация кыла
алышат.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Киришүү. 1. Жалгыздык жана көпчүлүк Тема: жалгыз болуу Лексика: сөз куруу ; оозеки сөздөр;
пикир суроо Негизги милдети: өз ара сүрөт негизинде талкуу Туунду милдеттери: талкуулоо;
электрондук кат жазуу

2. Апта

Unit 2. Үндөр эмне дейт? Тема: үндөр; рекламалоо Лексика: тил үнүн сүрөттөө үчүн сын
атоочтор Негизги милдет: негизги маанисин жана маалымат алуу үчүн радиодогу
жарнамаларды угуу Жардамчы милдеттери: талкуулоо; интонацияны тууралоо; реклама жазуу

3. Апта

Unit 3. Туура ой жүгүртүү Тема: Телепатия Лексика: окшош мааниси бар сөздөр; пикир берүү
сөздөр Негизги милдет: гезит макаланы окуу; суроолорго жооп берүү Жардамчы милдеттер:
талкуулоо; пикир берүү; параграф жазуу

4. Апта

4. Жолдогу жашоо Тема: ылдамдыгы; жол көйгөйлөрү Лексика: сөз айкаштары; сурамжылоо
отчетун жазуу тили Негизги милдети: ар кандай маалымат булактарын колдонуу менен кат
жазуу Жардамчы милдеттери: талкуулоо; пикир берүү

5. Апта

5. Кийимдин көркү Тема: имидж; мода; кийимдер коддору Лексика: сөз түзүлүшүү;
карама-каршылар; сөз айкаштары Негизги милдети: талкуулоо Жардамчы милдеттери:
даттануу катын жазуу

6. Апта

6. ϴрдөк учуруу Тема: кеп-сөздөр, ушак Лексика: ушакка тиешелүү сөздөр Негизги милдети:
негизги маанисин түшүнүү үчүн радио маегин угуу Жардамчы милдеттери: талкуу, диалог
жазуу

Курстун планы
7. Апта

7. Дээринде барбы же аракет күчүбү? Тема: ишкерлер; адамдын жеке сапаттары Лексика:
адамды сүрөттөө үчүн сын атоочтор; макалдар Негизги милдети: толук түшүнүү үчүн макала
окуу Жардамчы милдеттери: темага тиешелүү талкуулар; кыска макала жазуу

8. Апта

Презентация (group work)

9. Апта

АРА СЫНАК

10. Апта

8. Бир пикирим бар Тема: өзгөүү үчүн таасирлер; каршы болуу Лексика: сөз айкаштары;
пикирин берүү сөздөрү Негизги милдети: бир сайт жөнүндз пикир жазуу Жардамчы
милдеттери темага тиешелүү талкуулар; сөздөрдү туура айтуу

11. Апта

9. Ойлонуп сүйлөө Тема: тил үйрөнүү Лексика: сөз айкаштары, кемчиликтерин жана
артыкчылыктарын тааныткан сөздөр Негизги милдети: ар кандай курстарды баалоо жана
даражалуу Жардамчы милдеттери: темага байланыштуу талкуулар; жарнактамаларды түшүнүү;
бир жарнама жазуу

12. Апта

10. Жылмайыңыз Тема: жалган сезимдерди байкоо, ишке мамиле Лексика: эмоцияларга
байланыштуу сөздөр; жактоо сөздөрүү Негизги милдети: негизги манисин жана конкреттүү
маалымат алуу үчүн угуу Жардамчы милдеттери: темага байланыштуу талкуулар; ролдук
оюндар; сөздөрдүү туура айтуу; жыйынтык жазуу

13. Апта

11. Чара көрүү Тема: жаныбарлар; нааразы Лексика: малдардын үндөрү; нааразы айтуу сөздөр
Негизги милдети: негизги манисин жана конкреттүү маалымат алуу үчүн текстти окуу
Жардамчы милдеттери: талкуулоо; ролдук оюндар; даттануу кат жазуу

14. Апта

12. Британ даамы Тема: тамак-аш, ресторандар Лексика: тамак-аш, сын-пикирлер жана
жарнама тили Негизги милдети: жаранама жазуу жана сын-пикир жазуу Жардамчы
милдеттери: талкуулоо; сын-пикир окуу

15. Апта

Презентациялар (team work)

16. Апта

Контролдук иш Тест

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

