
 

“Кийиз Дүйнө” коомдук фонду көчмөн жашоо маданиятын жандандыруу, өнүктүрүү, 
сактап калуу аркылуу, кыргыз элинин салттык билимдерин эл арасында жайылтууну - 

башкы максат деп эсептейт. 
 

"Кийиз Дүйнө" көчмөн маданияты 15-июндан 15-июлга чейин  жайлоодо боз-үйлөр тигилип, көчмөн 

жашоо-тиричилигин практика жүзүндө ишке ашат #Жайлоо2022 

 

Кийиз Дүйнөнүн концепциясына ылайык бул күндөрү атайын тандалып алынган катышуучулар, 
уюштуруучулар жана салтуу билимди алып жүрүүчүлөр салттуу кол-өнөрчүлүк, ырым жырым, салт-
санаа, узчулук, тамак-аш боюнча тажырыйба алмашуу түрүндө окутуу-көрсөтүүлөрдү өткөрүшөт.  

 
Негизги басым кыргыз элинин салтттуу кийим кечелерин, жасалгаларын калыбына келтирүүгө 

багытталып, баардык катышуучулар өзү тиккен салттуу кийимдерин кийип, жайлоодогу нукура көчмөн 
жашоосунда жашашат.   
 

Нукура кыргыз жашоосуна кызыккандар, коноктор, туристтер  #Жайлоо2022 программасына 
ылайыкташып катышууга жана барып көрүүгө болот.  

 
Өткөрүлүүчү жалпы окутуулар “Кийиз Дүйнө” коомдук фонду менен иштешип жаткан салттуу 
билимди аркалоочулардын билимине негизделет. 

 
 

№ Күндөр 

  

КҮНДҮН ЖҮРҮШҮ 

 

 14-июнь 

Даярдык күн 

Жайлоого көчүп баруу күнү.  

Боз үй тигүү, жайгашуу, жыйноо, тамак жасоо. 

1 15 июнь   Салттуу билимдерди аркалоочулардан Кѳкѳева Толсун апа жана Орозалиева 
Бүкадича апа барат.   

 
Он күн ичиндеги окутуулар жана кѳрсѳтүүлѳр: 

Өрмөк куруу, согуу, бүтүрүү 

Керме сайма: кол баштык бычып, сайып, тигүү 

Өрүм өрүү, ийик ийрүү 

Чач өрүү салты жана чачка байланыштуу ырым-жырымдар 

Улуттук тамак-аштардан жасоо 

“АСМАН” иога үйүнөн иога сабактары 

Тоого чыгуу 

Салттуу оюндар: тогуз коргоол, хан таламай, топ таш. 

Жыйынтыктоо (ѳтүлгѳн окутуулар боюнча суроо-жооптор, оюндар) 

2 16 июнь  

3 17 июнь  

4 18 июнь  

5 19 июнь  

6 20 июнь  

7 21 июнь  

8 22 июнь  

9 23 июнь 

10 

 
1 

24 июнь топтордун алмашуусу.  

Кийинки  топтун катышуучуларын тосуп алуу. 
Бул топто салттуу билимдерди аркалоочулардан Жумашова Ават апа 

2 25 июнь          

 Он күн ичиндеги окутуулар жана кѳрсѳтүүлѳр: 

Тебетей тигүү 

Аркан эшип, чыйратуу 

3 26 июнь 
 

4 27 июнь 



5 28 июнь Өрүм өрүү, ийик ийрүү 

Баланы бешике салуу, ырым-жырымдары, видео сабак тартуу 

Улуттук тамак-аштардан жасоо 

“АСМАН” иога үйүнөн иога сабактары 

Тоого чыгуу 

Салттуу оюндар: тогуз коргоол, хан таламай, топ таш. 

Жыйынтыктоо (ѳтүлгѳн окутуулар боюнча суроо-жооптор) 

6 29 июнь 

7 30 июнь 

8 1 июль 

9 2 июль 

10 
 

1 

3 июль 

Биринчи күн 

Кийинки  топтун катышуучуларын тосуп алуу. 

Бул топто салттуу билимдерди аркалоочулардан Сариев Болотбек ата, Топчубаева 

Монуз апа барат  

2 4 июль 

 

Он күн ичиндеги окутуулар жана кѳрсѳтүүлѳр: 

Ат жабдыктар менен толук таанышуу 
Камчы өрүү 
Сүрөт тартуу 

Кажары согуу, беш кеште ыкмасын үйрөнүү 

Кайчы кап бычып, сайып, тигүү 

Өрүм өрүү, ийик ийрүү 

Чач өрүү салты жана чачка байланыштуу ырым-жырымдар.  

Элечек ороо 

Улуттук тамак-аштардан жасоо 

“АСМАН” иога үйүнөн иога сабактары 

Тоого чыгуу 

Төөгө жүк жүктөп көчүү видео сабак тартуу 

Салттуу оюндар: тогуз коргоол, хан таламай, топ таш. 

Жыйынтыктоо (ѳтүлгѳн окутуулар боюнча суроо-жооптор) 

3 5 июль 
 

4 6 июль  

 

5 7 июль 
 

6 8 июль 
 

7 9 июль 
 

8 10 июль 
 

9 11 июль 

10 12 июль 

 

кетүүгѳѳ камдануу. 

Кѳчтѳрдүн жыйналышы, кѳчүп түшүү. 
Программада өзгөрүүлөр  аба-ырайына жараша болуусу  мүмкүн. 

 

 


