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Ulugʻbek MIRSHAYEV Dilora MIRSHAYEVA 
Buxoro davlat universiteti 

musiqa ta’limi kafedrasi katta oʻqituvchisi 

Buxoro ixtisoslashtirilgan san’at maktabi 

musiqa nazariyasi kafedrasi 

yetakchi oʻqituvchisi 

 

BOSHLANGICH SINF OʻQUVCHILARIDA MUSIQIY - RITMIK HARAKATLARNI 

SHAKLLANTIRISH 

 

Musiqa oʻqituvchisi oʻz darslarini shunday rejalashtirish lozimki, u har bir darsda oʻzbek xalq 
cholgʻu asboblaridan namunalar (hech boʻlmaganda rangli rasmini) olib kirsin. Birinchi darsda musiqa 
asbobi bilan tanishtirilsa va birorta kuy ijro etib berilsa, ikkinchi darsda bitta - ikkita jonli ijro va magnit 
tasmasidan yoki disketdan shu asbobda ijro etilgan asar eshittiriladi. Uchinchi darsda esa oʻqituvchi oʻzbek 
xalq kuylaridan birortasini namunaviy chaladi, bolalar chapak, safoil, qoshiq, qayroqlar bilan joʻr boʻladi.  

Kalit soʻzlar: chapak, safoil, qoshiq, qayroq, hushtak, loy hushtak. 
Учитель музыки должен планировать свои уроки таким образом, чтобы на каждом уроке он 

включал образцы (хотя бы цветную картинку) узбекских народных инструментов. На первом уроке 
учитель знакомит с музыкальным инструментом и играют мелодию, а на втором уроке сыгрывет 
одно или два призведение в живом исполнение или прослушивают и просматривают исполняемое 
произведение на магнитной ленте или дискете. На третьем занятии учитель играет одно 
произведений из узбекских народных мелодий, а дети сопровождаются хлопками, сафойлами, 
ложками, биданами. 

Ключевые слова: чапак, сафойил, ложка, диез, свисток, свистульки. 
A music teacher should plan his lessons in such a way that at each lesson he includes samples (at least 

a color picture) of Uzbek folk instruments. In the first lesson, the teacher introduces the musical instrument 
and play a melody, and in the second lesson they will play one or two live performances or listen and view 
the performed work on a magnetic tape or floppy disk. At the third lesson, the teacher plays one piece of 
Uzbek folk melodies, and the children are accompanied by claps, safoyls, spoons, bidans. 

Key words: chapak, safoyil, spoon, sharp, whistle, whistles. 
 
Kirish. Oʻzbek musiqa asboblarining kichraytirilgan shakli mavjud boʻlmaganligi sababli dars 

jarayonida muayyan tovush balandligiga ega boʻlmagan musiqali oʻyinchoq asboblar: shaqildoqlar, usul 
beruvchi tayoqchalar, yogʻoch qoshiqlar, likopcha qutichalar, musiqali bolgʻachalar, qarsildoqlar, doʻloncha, 
turfa qoʻngʻiroqchalardan, shuningdek, faqat bitta tovush balandligiga ega boʻlgan musiqiy oʻyinchoqlar: 
qush xushtak, loy hushtak, danak hushtak, bulbulcha, surnaycha va boshqalardan ijodiy foydalanish mumkin. 
Asboblardan safoil, qoshiq, qayroq, nogʻora, doiralar qoʻl keladi. Yaxshi ijrochilikka, albatta, darslar 
davomida bolalarga joʻr boʻlishni oʻrgatib borish bilan erishiladi. 

Asosiy qism. Boshlangʻich sinf oʻquvchilariga oʻzbek musiqa cholgʻu asboblarini tanishtirish cholgʻu 
asboblari boʻyicha amalga oshiriladi. Masalan, avvalo, puflab chalinadigan asboblar (nay, qoʻshnay, surnay, 
karnay) bilan, keyin jarang torli musiqiy urma asboblar chang bilan, soʻngra chertib va tirnab chalinadigan 
musiqa asboblari (qashqar rubobi, tanbur, dutor) bilan va hokazo.  

Musiqa oʻqituvchisining darsga oʻzbek musiqa asboblaridan namuna olib kirishi bolalar uchun 
darsning eng qiziqarli qismidir. Cholgʻu asboblari jonli va haqiqiy musiqa asbob sifatida har bir bolani 
qiziqtiradi. Musiqa asboblari birinchi navbatda, bollalarda ijrochilik elementlari orqali ijodkorlik va musiqa 
qobiliyatlari ravnaqi uchun muhimdir. Bolalar shundoq ham hovlisida, oilada supurgi, lopatka (bel), 
laganlarni “oʻxshatib” chalishlari ularning ijodkorliklaridan va musiqa asboblariga oʻta qiziqishlaridan darak 
berib turadi. Musiqa asbobi oʻqituvchi tomonidan chalinsa, bolalar oʻzlarini namoyish qilishlariga, darsda 
faol boʻlishlariga yordam beradi. Darsga olib kirilgan musiqa asbobi oʻqitishda koʻrsatmali didaktik 
qoʻllanma boʻlib, oʻqituvchiga bolalarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishda, ijodkorligiga ta’sir 
etishda, ularni musiqa savodi elementlari bilan tanishtirishda yordam beradi. 

Oʻqituvchi kuzatish natijasida sinf bolalarining iste’dodi va imkoniyatlarini hisobga olib, bolalarning 
kichik ansambl yoki orkestrda ishtirok etish ma’lum chogʻu asboblarning mavjud boʻlishini talab qiladi. 
Musiqa asboblarining nomi, ijro xarakteri, tembri - yoʻgʻon va ingichka (past va baland) tovushlarning 
joylanishini, foydalanishi va muomalada boʻlish qoidalari bilan, ijro usullarni egallaydilar, ular mustaqil ijro 
va ansamblda dinamikaga, tempga rioya qilib, oʻz yoʻllarini vaqtida boshlab va yakunlab qoʻshiqlarni va 
oʻyinlarni ijro etishlari mumkin. Ishning yaxshi tekshirilgan metodlari – koʻrsatish va ogʻzaki tushuntirish 
qatoriga yangilari qoʻshiladi. Oʻquvchiga berilagan asbobni oʻqituvchi koʻmagida chalish, u yoki bu 
asboblarning chalishini eslash, ijodiy topshiriqlar bajarish va shu kabilar tavsiya qilinadi. 
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Musiqa asboblarini navbatma-navbat oʻzlashtirishi kerak. Avval bolalarni, masalan, doirani chalish 
bilan tanishtirib, bir necha dars davomida asarga joʻr boʻlishni oʻrgatish mumkin. Ba’zan cholgʻu asbobini 
bolalar birgalikda koʻrib chiqib, xato qilganlarida tuzatib, uni chalish usulini mustaqil topish topshirigʻi ham 
foydali boʻladi. Bunda ritm-usul beradigan asboblarni bir vaqtda oʻzlashtirish mumkin. Ilk bosqichdayoq 
bolani ansamblda ishtirok etishi zarur boʻlgan hamkorlikdagi uygʻun harakatlarga oʻrgatish lozim. Shu 
maqsadda oʻziga xos guruh (orkestr) tuzilib unda bolalar chapak chalib, oyoqlarini tapillatib, tayoqchalar, 
boʻsh yoki mayda tosh, noʻxat toʻldirilgan qutichalarni taqillatib chalishadi. Bu yerda ham turli ovoz berish 
shakllantiriladi. Agar kaftlarni yassi holatda boʻlsa, ovoz aniq va jarangli chiqadi. Bir qoʻlning uzatilgan yoki 
sal bukilgan barmoqlari bilan ikkinchi qoʻlning kaftiga urib ovoz chiqarishni oʻzgartirish mumkin. 
Tapillatish butun oyoq bilan, oyoq uchi bilan, poshna bilan hosil qilinadi, soʻnga kaft panjalarning barchasi 
urib, turli ritmik topshiriqlarni toʻgʻri bajarish va musiqa asbobini chilish malakalarini egallash imkonini 
beradi. Albatta, bu mashqlarni bajarayotgan vaqtda qa’tiyatlilikni va tartib-intizomga ongli holda boʻysinish 
oʻquvchilardan talab etiladi. 

Muhokamalar va natijalar. Tajribalar darsda urma cholgʻu asboblaridan doira, nogʻora, safoil, 
qayroq, qoshiq kabilar boʻlishi yaxshi natija berishini koʻrsatmoqda. Oʻqituvchi rubob (dutor, gʻijjak yoki 
biror asbob)da oʻzbek xalq kuylaridan bolalar chaladi va buncha bolalarning chapak bilan joʻr boʻlishlarni 
taklif etadi. Avvaldan oʻqituvchi kim chiroyli va toʻgʻri chapak chalsa, “mukofot”iga stol ustiga terib 
qoʻyilgan urma cholgʻu asboblarida chalib, musiqaga joʻr boʻlishligini aytib qoʻyadi. Agar chalib beradigan 
kuyi magnit tasmasi yoki disketda bor boʻlsa, uni eshittirishga qoʻyib, chapak chalish usullarini avval oʻzi 
koʻrsatib bersa samara yaxshi boʻladi. Soʻngra oʻzi kuyni ijro etib, barchani chapak chalib joʻr boʻlishga 
taklif etadi va ijro jarayonini diqqat bilan kuzatib, bolalarga urma xalq cholgʻu asboblarini tarqatadi. Birinchi 
ijrodagi yutuq va kamchiliklar tushuntirilgach cholgʻu asboblar tarqatiladi. Mazkur ijro avval cholgʻu 
asboblarida chalib joʻr boʻlish yoʻlga qoʻyilgach, qolgan bolalar chapak bilan joʻr boʻlishlari taklif etiladi. 
Chogʻu asboblarida chalishga ham intiladi, albatta. Shuning uchun cholgʻuchilar almashtirib turiladi. Vaqti 
kelib bolalarda mazkur ijrolarda yaxshi koʻnikmalar hosil boʻlgach, usul strukturasi va ijrochilik turlari bir oz 
murakkablashtiriladi.  

Masalan, “Andijon polkasi”ga cholgʻularda chalish va chapak bilan birgalikda ogʻizda “Bum-bak, 
bakka-bum” deb usul berib ham joʻr boʻlish mumkin. Ayni holda sinfni ikkiga boʻlib, birinchi guruh chapak 
va cholgʻuda, ikkinchi guruh esa ovozda usul berish bilan joʻr boʻlishlari, hatto sinf sohasiga xohlovchi 
bolalarni raqs bajarishga ham taklif etish mumkin. Boshqa bir vaqtda oʻqituvchi doirada “Bum bak-ka” 
usulini aniq va tekis chalib turadi. “Bum”ga birinchi guruh bolalari, “bak-ka” usuliga esa ikkinchi guruh 
bolalari joʻr boʻladilar. Kuyning doskada koʻrsatiladigan grafik surati va uning ritmik tuzilmasiga teng 
chorak va nimchorak notalar obrazlari bilan tanishgach, bunday mashqlarni doskada kartochkalar vositasida 
yaratilagan kuyning ritmik tuzilmasiga qarab bajarish oson boʻladi. Bunday darslar, avvalo dars mazmunini 
qiziqarli qiladi, ularni oʻzbek xalq musiqa asboblari olami bilan tanishtirishlariga yordam beradi, oʻquvchilar 
faoliyatini faollashtiradi, ularda ijodkorlik, ijrochilik malakalari va koʻnikmalarini hamda musiqiy 
qobiliyatlari har tomonlama rivojlantirishni ta’minlaydi. Umuman olganda, darsda oʻzbek xalq cholgʻu 
asboblari bilan tanishish va chalishni amalga oshirishda oʻqituvchidan katta ijodkorlik va bilim talab etiladi. 

Musiqa darslari jarayonida musiqiy-ritmik harakatlarni bajarish faoliyati oʻquvchilarning musiqiy 
qobiliyatlari, xususan, ritm-usul tuygʻusi va asar badiiy obrazini harakatlarda ifodalash malakalarini 
rivojlantirish uchun ham muhimdir. Bu ayniqsa, boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun nihoyatda zarurdir. 
Chunki yosh bolalarnng musiqiy rivojlanishida har qanday harakat turlari muhim rol oʻynaydi. Bu borada 
musiqa darslari mazmunida katta imkoniyatlar mavjud va musiqa darslari oʻzining mazkur xususiyatlari 
bilan ham boshqa fanlardan ijobiy farq qiladi.  

Xulosa. Ma’lumki, dars davomida oʻqituvchi vaqti-vaqti bilan oʻquvchilarning ruhiyatini hisobga olib, 
dars mazmuni va bolalarning fikrlash jarayonini toʻxtatib harakatli pauzalar oʻtkazadilar. Musiqa darslari 
musiqali harakat turlari oʻrganilayotgan asarning xarakteri, badiiy obrazi, ifodaviy va ijro xususiyatlarini 
chuqur his etish hamda ularni ma’lum darajada ijodkorona ifodalash uchun ham muhimdir. Ana shunda dars 
boshidan oxirigacha uzilmaydi, mantiqan va mazmunan bir butunlikni tashkil etadi. 

 
Adabiyotlar roʻyxati 

 
1. Fozilov J. Oʻqituvchi ma’naviyatini tarbiyalash. –Toshkent, 2000-yil. 
2. Norboyev B. Iistiqlol va istiqbol tarbiyasi. –Toshkent,1996. 
3. Maxmudov T. Estetik did haqida. –Toshkent, 1964-yil. 
4. Эстетическое воспитание в школе. –Тошкент, 1991. 
5. Musulmonova O. Oʻqituvchilarning ma’naviy madaniyatini shakllantirish. –Toshket, 1993-yil. 
6. Ortiqov T. Musiqa oʻqitish metodikasi. –Namangan, 2009-yil. 
7. Fayziyeva O. Maktabda musiqa. –Toshkent, 1991-yil. 



PEDAGOGIK MAHORAT. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2022, Maxsus son 

299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buxoro davlat universiteti muassisligidagi 

“PEDAGOGIK MAHORAT”  

ilmiy-nazariy va metodik jurnali  

barcha ta’lim muassasalarini  

hamkorlikka chorlaydi.  

 

Pedagoglarning sevimli nashriga aylanib ulgurgan “Pedagogik mahorat” jurnali maktab, kollej, 

institut va universitet pedagogik jamoasiga muhim qoʻllanma sifatida xizmat qilishi shubhasiz. 

 

 

 

Mualliflar uchun eslatib oʻtamiz, maqola qoʻlyozmalari universitet  

tahririy-nashriyot boʻlimida qabul qilinadi.  

 

Manzilimiz: Buxoro shahri, M.Iqbol koʻchasi 11-uy 

Buxoro davlat universiteti, 1-bino 2-qavat, 208-xona 

 

Tahririyat rekvizitlari:  

Moliya vazirligi gʻaznachiligi 

23402000000100001010 

MB BB XKKM Toshkent sh. MFO 00014 INN 201504275 

BuxDU 400110860064017950100079002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogik mahorat: rivojlanamiz va rivojlantiramiz! 
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MAHORAT 

 

 

Ilmiy-nazariy va metodik 

jurnal 

 

2022-yil  

maxsus son 

 

2001-yil iyul oyidan 

chiqa boshlagan. 

 

 

OBUNA INDEKSI: 3070 

 

Buxoro davlat universiteti nashri  

 

Jurnal oliy oʻquv yurtlarining professor-

oʻqituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, ilmiy 

xodimlar, magistrantlar, talabalar, akademik 

litsey va kasb-hunar kollejlari hamda maktab 

oʻqituvchilari, shuningdek, keng ommaga 

moʻljallangan. 

 

Jurnalda nazariy, ilmiy-metodik, muammoli 

maqolalar, fan va texnikaga oid yangiliklar, 

turli xabarlar chop etiladi. 

 

Nashr uchun mas’ul:  

Alijon HAMROYEV. 

Musahhih: Muhiddin BAFAYEV. 

Мuharrir: Oʻgʻiljon Olloqova 

 

Jurnal tahririyat kompyuterida 

sahifalandi. Chop etish sifati uchun 

bosmaxona javobgar. 

 

Bosishga ruxsat etildi 08.06.2022 

Bosmaxonaga topshirish vaqti 

13.06.2022 

Qogʻoz bichimi: 60x84. 1/8 

Tezkor bosma usulda bosildi. 

Shartli bosma tabogʻi – 20,6 

Adadi – 100 nusxa  

Buyurtma № 314 

Bahosi kelishilgan narxda. 

 

“Sadriddin Salim Buxoriy” MCHJ 

 bosmaxonasida chop etildi.  

Bosmaxona manzili: Buxoro shahri 

M.Iqbol koʻchasi 11-uy. 


