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Фан/модул 

коди 

JTNM3004 

Ўқув йили  

2020-2021 

Семестр  

8 

ЕCТS -Кредитлар  

4 

Фан/модул 

тури 

мажбурий 

Таълим тили  

Ўзбек/рус 

Ҳафтадаги дарс соатлари 

8 

1 Фан номи Аудитория 

машғулотлари 

(соат) 

Мустақил 

таълим 

(соат) 

Жами 

юклама 

(соат) 

Жисмоний тарбия 

назарияси ва 

методикаси 

56 64 120 

2 I. Фаннинг мазмуни 

Фанни ўқитишдан мақсад – фан бўйича ота боболаримиз ўйнаб 

келган ўйинларни тиклаш, таълим муассасаларида ўтказиладиган 

жисмоний тарбия дарсларида ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш ва 

ўтказишга ўргатиш, унинг эстетик жиҳатлари, ўйинлар орқали соғлом 

турмуш тарзини шакллантириш, жисмоний тарбия дарсларида жисмоний 

тарбия назарияси, гимнастика, енгил атлетика, спорт ўйинларини ташкил 

қилиш ва ўтказишга ўргатиш, спорт ўйинлари бадминтон, стол тенниси, 

футбол, волейбол, баскетбол, қўл тўпи ўйинлари қоидалари, ҳужум ва 

ҳимоя техникаси ҳамда тактикаси билан таништириш, ўйинларда 

қўлланадиган турли усуллар, финтлар билан амалий таништириш, 

ҳакамлик қилиш малакаларини шакллантириш, мусобақалар ўтказиш 

усулларини ва низомларини тузишга ўргатиш, болаларни ватанпарварлик 

руҳида тарбиялаш ва баркамол авлодни тарбиялашга мос билим, кўникма 

ва малакаларини шакллантиришдир.   

Фаннинг олдига қўйган вазифалари – қуйидагилардан иборат:  

- ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш, таҳлил қилиш, ҳаракатли 

ўйинларни болаларнинг ёшига мос ҳолда танлашни амалий таништириш, 

ҳаракатли ўйинларда ҳакамлик қилиш ўйиннинг эстетик хусусиятлари 

англаш, ўйинлар орқали соғлом турмуш тарзини тарғиб топтириш 

малакаларини шакллантириш, спорт байрамлари ва турли саналарга 

бағишланган мусобақалар ўтказиш усулларини ва сенарийларини тузишга 

ўргатиш, жисмоний сифатларни ривожлантириш ва ошириш йўлларини 

ўргатиш, фанни ўтказиш бўлажак мутахассисларга талабаларда спорт 

турлари бўйича машғулотларни ўтказиш учун атрофлича билим бериш, 

жисмоний тарбия назарияси, гимнастика, енгил атлетика, спорт 

ўйинларни ташкил қилиш, таҳлил қилиш, бадминтон, стол тенниси, 

футбол, волейбол, баскетбол, қўл тўпи ўйинларида ҳаракатланиш ва 

тўпни бошқариш техникаси, ҳужум ва ҳимоя техникаси ҳамда тактикаси 

билан таништириш, ўйинларда қўлланадиган турли усуллар, финтлар 

билан амалий таништириш, ҳакамлик қилиш малакаларини 

шакллантириш, мусобақалар ўтказиш усуллари ва низомларини тузишга 
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ўргатиш, жисмоний сифатларни ривожлантириш ва тарбиялаш йўлларини 

ўргатишдан иборат.  

II. Асосий қисм (маъруза машғулотлари) 

II.I. Фан таркибига қуйидаги мавзулар киради: 

1-мавзу. Фаннинг мақсади ҳамда вазифалари. Ҳаракатли 

ўйинларни қисқача тарихи, туркумлари ва педагогик аҳамияти. 

Ҳаракатли ўйинлар бўйича ота боболаримиз ўйнаб келган ўйинларни 

тиклаш, таълим муассасаларида ўтказиладиган жисмоний тарбия 

дарсларида спорт ва ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш ҳамда 

ўтказишга ўргатиш, болаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ва 

баркамол авлодни тарбиялашга мос билим, кўникма ва малакаларини 

шакллантиришдир. 

Ҳаракатли ўйинларни қисқача тарихи, ривожланиши ва 

тушунчаси ҳақида назарий маълумотлар бериш. Ҳаракатли 

ўйинларнинг миллий қадриятларимиздаги ўрнини англатиш. 

Ҳаракатли ўйинларни ўтказишда болаларни ёш хусусиятларини 

ҳисобга олиш ҳақида назарий маълумотлар бериш.  

Талабаларга ҳаракатли ўйинлар мазмунини тушунтириш, ўйинларни 

тавсифи, ривожланиш босқичлари ва ҳаракатли ўйинларни тарбиявий 

соғломлантирувчи ва билим бериш аҳамиятларини англатиш. Ҳар 

бир ўйинни тарбиявий педагогик аҳамияти ҳақида маълумотларга эга 

қилиш. 

Ҳаракатли ўйинларни туркумлари: умумтаълим мактаб, академик-

лицей ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини 

ҳисобга олган ҳолда катта, ўрта ва кичик меъёрдаги ҳаракатларга ўйинлар 

мазмуни, тавсифи, ривожланиш босқичлари ва ҳар бир ўйинни тарбиявий 

аҳамияти ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

 2-мавзу. Ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш ва ўтказиш.  
Ҳаракатли ўйинларни болани ёшига мос ҳолда танлаш ва ўтказиш, 

яъни умумтаълим мактаб, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари 

ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ва жинсини ҳисобга олган ҳолда 

катта, ўрта ва кичик меъёрдаги ҳаракатларга тааллуқли ўйинлар мазмуни, 

тавсифи, таҳлил қилиш ва ўтказиш методлари. Ҳаракатли ўйинларни 

ташкил қилиш ва ўтказиш ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

Умумтаълим мактаб, академик-лицей ва касб-ҳунар коллежлари 

ўқувчиларининг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ўйинларни 

меъёрлаш ва ўтказиш услубиятлари ҳақида назарий маълумотларга эга 

қилиш. Ўйинга раҳбарлик қилиш, ўйинни бошланиши, ўйинчиларни 

ҳаракатини ташкил этиш ва ижодий ташаббускорлигини ривожлантириш, 

ўйинчиларни ҳулқини ва ўйинни боришини кузатиш ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. Ўйинга ҳакамлик қилиш бўйича назарий 

маълумотлар бериш. Ҳаракатли ўйинларда юкламани тартибга солиш 

усуллари, ўйинни давом этиш вақти, ўйинни тугаши, ўйин натижаларини 

аниқлаш ва якунлаш ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

3-мавзу. Бадминтон ўйинининг тарихи, қоидалари, техникаси ва 
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тактикасининг таснифи.  

Бадминтон ўйинини келиб чиқиши ҳақида назарий маълумотлар 

бериш, бадминтон ўйини бўйича дастлабки ўйинлар учрашувларни 

ўтказилганлиги ҳақида назарий маълумотлар бериш. Бадминтоннинг 

Европа давлатларига тарқалиши, Олимпиада ўйинлари дастурига 

киритилиши, БWФнинг ташкил топиши, тузилиши ва фаолияти, унинг 

таркибидаги ҳар бир қитъадаги бадминтон федератсияларининг ташкил 

топиши, фаолияти ва улар раҳбарлигида бадминтон мусобақаларининг 

ўтказилиши, дастлабки Жаҳон, Европа чемпионатини ўтказилиши, 

олимпиада ўйинлари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Ўзбекистонда бадминтон ўйинини ривожланиши ва Ўзбекистонда 

бадминтонни ривожлантириш тўғрисидаги ҳукумат қарорлари ва 

уларнинг аҳамиятларини англатиш ҳамда назарий маълумотларга эга 

қилиш.  

Бадминтон ўйин қоидалари, бадминтон майдони ва жиҳозларини 

ўлчамлари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Бадминтон ўйин техникаси ва тактикасининг таснифи. 

Бадминтон ўйинида учрайдиган ҳолат ва ҳаракатларга ўргатиш, 

бадминтон ўйинида воланни ўйинга киритиш ва қайтариш техникасини 

ўргатиш, ўйин жараёнида сакраб воланга зарба бериш техникасини 

ўргатиш, ўйинда воланни қайтариш усулларини, ҳимоя ва ҳужумнинг 

техник-тактик усулларини ўргатиш ҳақида назарий маълумотларга эга 

қилиш.  

4-мавзу. Стол тенниси ўйинининг тарихи, қоидалари, техникаси 

ва тактикасининг таснифи. 

Стол тенниси ўйинини келиб чиқиши ҳақида назарий маълумотлар 

бериш, стол тенниси ўйини бўйича дастлабки ўйинлар учрашувларни 

ўтказилганлиги ҳақида назарий маълумотлар бериш. Стол теннисининг 

Европа давлатларига тарқалиши, Олимпиада ўйинлари дастурига 

киритилиши, ИТТФнинг ташкил топиши, тузилиши ва фаолияти, унинг 

таркибидаги ҳар бир қитъадаги стол тенниси федератсияларининг ташкил 

топиши, фаолияти ва улар раҳбарлигида стол тенниси мусобақаларининг 

ўтказилиши, дастлабки Жаҳон, Европа чемпионатини ўтказилиши, 

олимпиада ўйинлари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

Ўзбекистонда стол тенниси ўйинини ривожланиши ва Ўзбекистонда стол 

теннисини ривожлантириш тўғрисидаги ҳукумат қарорлари ва уларнинг 

аҳамиятларини англатиш ҳамда назарий маълумотларга эга қилиш. 

Стол тенниси ўйин қоидалари, стол тенниси столининг ва 

жиҳозларини ўлчамлари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Стол тенниси ўйин техникаси ва тактикасининг таснифи. 

Стол тенниси ўйинида учрайдиган ҳолат ва ҳаракатларга ўргатиш; 

стол тенниси тўпчасини ўйинга киритиш усулларини ва қайтариш 

техникасини ўргатиш, ўйин жараёнида тўпчага зарба бериш техникасини 

ўргатиш, ўйинда тўпчани қайтариш ва зарба бериш усулларини, ҳимоя ва 

ҳужумнинг техник-тактик усулларини ўргатиш ҳақида назарий 
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маълумотларга эга қилиш. 

5-мавзу. Футбол ўйинининг тарихи, қоидалари, техникаси ва 

тактикасининг таснифи. 

Футбол ўйинини келиб чиқиши ҳақида назарий маълумотлар бериш, 

футбол ўйини бўйича дастлабки ўйинлар учрашувларни ўтказилганлиги 

ҳақида назарий маълумотлар бериш. Футболнинг Европа давлатларига 

тарқалиши, Олимпиада ўйинлари дастурига киритилиши ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. ФИФА ни ташкил топиши, тузилиши ва 

фаолияти, унинг таркибидаги ҳар бир қитъадаги футбол 

федератсияларининг ташкил топиши, фаолияти ва улар раҳбарлигида 

футбол мусобақаларининг ўтказилиши ҳақида назарий маълумотларга эга 

қилиш. Футбол бўйича дастлабки Жаҳон, Европа чемпионатини 

ўтказилиши ҳақида назарий маълумотлар бериш, олимпиада ўйинлари 

ҳақида маълумот бериш. Ўзбекистонда футбол ўйинини ривожланиши ва 

Вазирлар Маҳкамасининг Ўзбекистонда футболни ривожлантириш 

тўғрисидаги қарори ва унинг аҳамиятларини англатиш ҳамда назарий 

маълумотларга эга қилиш.   

Футбол ўйин қоидалари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

Футбол майдони ва жиҳозларни ўлчамлари ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш.  

Футбол ўйин техникаси ва тактикасининг таснифи. 

Футбол ўйини техникаси таснифи, майдон ўйинчисининг техникаси 

ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. Дарвозабон ўйин техникаси 

ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш, Футбол ўйин техникасини 2 та 

бўлимга бўлиниши ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш, 

ҳаракатланиш ва тўпни бошқариш техникаси ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. Футбол ўйинида дарвозабон ўйин техникаси ва 

уларнинг бўлимлардан гуруҳларга бўлиниши ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш.  

Футбол ўйин тактикаси ҳақида маълумот бериш. Футбол ўйин 

тактикаси ҳақида назарий билимларга эга қилиш. Футбол ўйин 

тактикасини бўлиниши ҳимоя ва ҳужум тактикалари тўғрисида маълумот 

бериш. Футбол ўйинида жамоавий, гуруҳли ва якка ҳолда ҳужум ва 

ҳимоя тактикалари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. Футбол 

ўйинида ҳужумга қарши тез ҳужум тактикалари, ўйинчиларни жойларини 

алмаштириш, тўпсиз ҳаракат қилиш техника ва тактикалари ҳақида 

назарий маълумотларга эга қилиш.  

6-мавзу. Баскетбол ўйинининг тарихи, қоидалари, техникаси ва 

тактикасининг таснифи. 

Баскетбол ўйинининг келиб чиқиши ва ривожланиш босқичлари, 

дастлабки мусобақаларни ўтказилиши ҳақида назарий маълумотларга эга 

қилиш. Халқаро баскетбол иттифоқи ФИБА ни тузилиши ва ташкил 

топиши тўғрисида назарий маълумотлар бериш. Баскетбол ўйини бўйича 

биринчи Жаҳон ва Европа чемпионатини ўтказилиши ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. Баскетбол ўйинининг Олимпиада ўйинлари 
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(еркаклар ва аёллар) дастурига киритилиши ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. Ўзбекистонда баскетболни ривожланиши. 

Мустақилликдан сўнг Ўзбекистон баскетболининг жаҳон ареналарида 

тутган ўрни ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Баскетбол ўйин қоидалари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

Баскетбол майдони ва жиҳозларни ўлчамлари ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш.  

Баскетбол ўйин техникаси ва тактикасининг таснифи. 

Баскетбол ўйин техникаси таснифи ҳақида назарий маълумотларга 

эга қилиш. Баскетбол ўйин техникасини бўлиниши; ҳаракатланиш 

техникаси ва тўпни бошқариш техникаси ҳақида назарий маълумотларга 

эга қилиш.  

Баскетбол ўйин тактикаси ҳақида тушунча ҳужум ва ҳимоя 

тактикалари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. Баскетбол 

ўйинида жамоа бўлиб, гуруҳли ва якка ҳолда ҳужум ва ҳимоя қилиш 

тактикалари ҳақида маълумот бериш, ўйин комбинатсиялари, тўпсиз ва 

тўп билан ҳаракатланаётган рақибга қарши ҳужум қилиш усуллари 

ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

7-мавзу. Волейбол ўйинининг тарихи, қоидалари, техникаси ва 

тактикасининг таснифи.  
Волейбол ўйинининг келиб чиқиши ва ривожланиш босқичлари, 

дастлабки мусобақаларни ўтказилиши ҳақида назарий маълумотларга эга 

қилиш. Халқаро волейбол иттифоқи ФИВБ ни тузилиши ва ташкил 

топиши тўғрисида назарий маълумотлар бериш. Волейбол ўйини бўйича 

биринчи Жаҳон ва Европа чемпионатини ўтказилиши ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. Волейбол ўйинининг Олимпиада ўйинлари 

(еркаклар ва аёллар) дастурига киритилиши ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. Ўзбекистонда волейболни ривожланиши. 

Мустақилликдан сўнг Ўзбекистон волейболининг жаҳон ареналарида 

тутган ўрни ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Волейбол ўйин қоидалари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

Волейбол майдони ва жиҳозларни ўлчамлари ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш.  

Волейбол ўйин техникаси ва тактикасининг таснифи. 

Волейбол ўйин техникаси таснифи ҳақида назарий маълумотларга 

эга қилиш.  

Волейбол ўйини техникасини бўлимларга бўлиниши бўйича назарий 

маълумотларга эга қилиш. Волейбол ўйинида ҳаракатланиш техникаси ва 

тўпни бошқариш техникаси ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

Яъни ҳаракатланиш техникасидан юриш, югуриш, сакраш ва бурилиш 

усулларини амалга оширилиши бўйича кўрсатмалар бериш. Волейбол 

ўйинида тўпни бошқариш техникаси, яъни тўпни тепадан, пастдан узатиш 

ва қабул килиш техникаси, тўпни ҳар ҳил усулда яъни тепадан, пастдан 

ёндан ва сакраб ўйинга киритиш усулларини бажарилиши бўйича назарий 

маълумотларга эга қилиш.  
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Волейбол ўйинида ҳужумга қарши тез ҳимоя тактикалари, 

ўйинчиларни ўйин вақтида жойларини алмаштириш, тўпсиз ҳаракат 

қилиш тактикалари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

8-мавзу. Қўл тўпи ўйинининг тарихи, қоидалари, техникаси ва 

тактикасининг таснифи. 

Қўл тўпи ўйинини келиб чиқиши ва ривожланиши ҳақида назарий 

маълумотлар бериш, қўл тўпи ўйини бўйича дастлабки ўйинлар, 

учрашувларни ўтказилганлиги ҳақида назарий маълумотлар бериш. Қўл 

тўпи ўйинининг Европа давлатларига тарқалиши, Олимпиада ўйинлари 

дастурига киритилиши ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. ФИГА 

ни ташкил топиши, тузилиши ва фаолияти, унинг таркибидаги ҳар бир 

қитъадаги қўл тўпи федератсияларининг ташкил топиши, фаолияти ва 

улар раҳбарлигида қўл тўпи бўйича мусобақаларнинг ўтказилиши ҳақида 

назарий маълумотларга эга қилиш. Қўл тўпи ўйини бўйича дастлабки 

Жаҳон, Европа чемпионатини ўтказилиши ҳақида назарий маълумотлар 

бериш, олимпиада ўйинлари ҳақида маълумот бериш. Ўзбекистонда қўл 

тўпи ўйинининг ривожланиши. Мустақилликдан сўнг Ўзбекистон қўл 

тўпи ўйинининг жаҳон ареналарида тутган ўрни ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. 

Қўл тўпи ўйини қоидалари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

Қўл тўпи спорт турининг майдони ва жиҳозларни ўлчамлари ҳақида 

назарий маълумотларга эга қилиш.  

Қўл тўпи ўйин техникаси ва тактикасининг таснифи. 

Қўл тўпи ўйини техникасини таснифи ҳақида назарий маълумотларга 

эга қилиш. Майдон ўйинчисининг техникаси бўйича назарий билимларга 

эга қилиш., дарвозабон ўйин техникаси ҳақида назарий маълумотларга 

эга қилиш. Қўл тўпи ўйин техникасини 2 та бўлимга бўлиниши ҳақида 

назарий маълумотларга эга қилиш, ҳаракатланиш техникаси ва тўпни 

бошқариш техникаси ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. Қўл тўпи 

ўйинида дарвозабон ўйин техникаси, ўйин техникасини бўлимлардан 

гуруҳларга бўлиниши ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Қўл тўпи ўйин тактикаси ҳақида маълумот бериш. Қўл тўпи ўйин 

тактикасини бўлиниши ҳимоя ва ҳужум тактикалари тўғрисида маълумот 

бериш. Қўл тўпи ўйинида жамоавий, гуруҳли ва якка ҳолда ҳужум ва 

ҳимоя тактикалари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. Қўл тўпи 

ўйинида ҳужумга қарши тез ҳимоя тактикалари, ўйинчиларни жойларини 

алмаштириш, тўпсиз ҳаракат қилиш тактикалари ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. 

9-мавзу. Гимнастиканинг тарихи ва умумий тавсифи.  

Гимнастиканинг вужудга келиши, Қадимги даврларда гимнастика, 

янги давр гимнастикаси, миллий гимнастика тизимини яратилиши, ХХ 

асрнинг биринчи ярмида гимнастиканинг равнақ топиши, Ўзбекистонда 

гимнастиканинг тараққиёти ва ўзига хос хусусиятлари, гимнастика 

турлари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Ўзбекистон жисмоний тарбия тизимида гимнастиканинг ўрни ва 
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аҳамияти ўқув муассасалари ўқувчи-ёшлар учун гимнастиканинг 

вазифаси, воситалари ва услубий аҳамияти ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш.  

10-мавзу. Гимнастика дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш. 

Кичик, ўрта ва катта мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг вазифалари ва 

воситалари, шу ёшдаги ўқувчилар билан машғулотларни ўтказиш 

услублари, гимнастика дарсини тузилиши ва уни ўтказишга оид умумий 

ва услубий кўрсатмалар ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

11-мавзу. Енгил атлетиканинг тарихи, умумий тавсифи, енгил 

атлетика дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш. 

Енгил атлетиканинг вужудга келиши, Қадимги даврларда енгил 

атлетика, ХХ асрнинг биринчи ярмида енгил атлетиканинг равнақ 

топиши, Ўзбекистонда енгил атлетиканинг тараққиёти ва ўзига хос 

хусусиятлари, енгил атлетика турлари ҳақида назарий маълумотларга эга 

қилиш.  

Ўзбекистон жисмоний тарбия тизимида енгил атлетиканинг ўрни ва 

аҳамияти ўқув муассасалари ўқувчи-ёшлар учун енгил атлетиканинг 

вазифаси, воситалари ва услубий аҳамияти ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш.  

Енгил атлетика дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш. 

Кичик, ўрта ва катта мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг вазифалари ва 

воситалари, шу ёшдаги ўқувчилар билан машғулотларни ўтказиш 

услублари, енгил атлетика дарсини тузилиши ва уни ўтказишга оид 

умумий ва услубий кўрсатмалар ҳақида назарий маълумотларга эга 

қилиш. 

12-мавзу. Жисмоний тарбиянинг назарий асослари.   

Жисмоний тарбия воситалари.  
Жисмоний машқларнинг вужудга келиши, жисмоний машқларнинг 

мазмуни ва шакли. Жисмоний машқлар классификацияси. Ҳаракатли 

ўйинлар. Спорт ўйинлари. Гимнастика ва унинг турлари. Туризм 

жисмоний тарбия воситаси сифатида.  

Табиатнинг соғломлаштирувчи кучлари ва гигийеник омиллар 

жисмоний тарбия воситаси сифатида. Жисмоний тарбиянинг белгиловчи 

омиллари ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

Жисмоний тарбия машғулотларида қўлланиладиган жисмоний 

тарбия методлари. 

Методларни танлашга умумий талаблар: илмий асосланганлиги; 

ўқитишни қўйилган вазифаларига уларнинг мослиги; ўқитиш 

принтспларига, ўқув материалини ўзига хослигига, ўқувчиларнинг 

шахсий ва гуруҳли тайёрлигига жисмоний маданият ўқитувчисининг 

(тарбиячининг) индивидуал хусусиятлари ва имкониятларига, 

машғулотлар шароитларига мос келиши. Сўз, кўргазмалилик, ўйин, 

мусобақа ва айланма тренировка методларидан фойдаланишни аҳамияти, 

сўзнинг мазмуний вазифасидан фойдаланиш методикаси ва жисмоний 

тарбияда терминология муаммоси, сўзнинг эмотсионал вазифасидан 
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фойдаланиш методикаси. Кўргазмали қабул қилиш методлари (унинг 

аҳамияти, турлари ва уларни қўллаш методикаси); ўқитишнинг амалий 

методлари (ўйин, мусобақа ва қатъий тартиблаштирилган машқлар 

методлари); турли ёшдаги гуруҳларда методлардан фойдаланишнинг 

аҳамияти ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш. 

Жисмоний сифатларни (куч, тезкорлик, чаққонлик, эгилувчан-

лик, чидамлилик) тарбиялаш  

Куч қобилиятини тарбиялаш.  

Куч қобилиятларининг ривожланиш даражасини ва намоён 

бўлишини белгиловчи омиллар. Тезлик-куч қобилиятлари. Портлаш кучи. 

Куч қобилиятларини ривожлантириш усулияти. Куч қобилиятларини 

ривожлантириш воситалари. Мушакларни мувофиқлаш ҳақида тушунча. 

Мушакларнинг ўзаро ҳаракатини белгиловчи омиллар. Турли мушак 

гуруҳларининг куч қобилиятини ривожлантириш учун машқлар. Куч 

қобилиятларини ривожлантириш усуллари. Куч қобилияти турлари ва 

уларни ривожлантириш усуллари. Портлаш кучини ва мушакларнинг 

таъсирчанлик қобилиятини ривожлантириш. Тезлик кучини 

ривожлантириш ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Тезкорлик қобилиятини тарбиялаш. 

Тезкорлик қобилияти ҳақида тушунча. Тезкорлик қобилияти 

даражасини ривожлантириш омиллари ва тезлик қобилиятларининг пайдо 

бўлиши. Тезкорлик ҳаракатини сезишни ривожлантириш. Якка ҳаракат 

тезлиги ва ҳаракат частотасинингривожланиш усулияти. Тезкорлик 

қобилиятининг пайдо бўлишида мажмуавий шаклларнинг ривожланиш 

усулияти. Тезлик машқларни бажаришда спортчининг ирода ва руҳий 

тайёргарлиги ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Координацион қобилиятлар ва эгилувчанликни тарбиялаш. 
Эгилувчанлик ҳақида тушунча. Эгилувчанликнинг турлари ва улчов 

мезони. Эгилувчанликнинг ривожланиш даражасини аниқловчи омллар. 

Эгилувчанликни ривожлантириш усулиятининг взифалари ва воситалари. 

Эгилувчанликни ривожлантиришда қўшимча таъсир қиладиган турли 

машқларнинг муносабати ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Чаққонликни тарбиялаш. 

Чаққонлик жисмоний сифат экани. Чаққонликни физиологик ва 

психологик асослари. Чаққонликни тарбиялаш методикасининг асослари. 

Хусусий (Чаққонликни нисбатан) сифатлар ва уларни тарбиялаш 

методикаси. Толиқиш ва зўриқишга қарши курашиш. Тезкорлик 

зўриқишига қарши курашиш. Координасион зўриқишга қарши курашиш. 

Мувозанатни сақлаш ва уни тарбиялаш методикаси ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш.  

Чидамлиликни тарбиялаш.  
Чидамлилик тушунчасининг таърифи. Чарчоқ ва чидамлилик 

турлари. Чидамлиликни тарбиялаш методикасининг асослари. 

Чидамлиликни тарбиялашда юкламалар мезони ва компонентлари. Аероб 

имкониятларни ошириш методикаси. Анаероб имкониятларни ошириш 
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методикаси. Аероб ва анаероб имкониятларни оширишга қаратилган 

таъсирларни бирга қўшиш. Нафас олиш ва чидамлилик. Махсус 

чидамлиликнинг баъзи бир турларини тарбиялаш методикасининг 

хусусиятлари. Яккама якка баҳслашув ва спот ўйинларида чидамлиликни 

тарбиялаш хусусиятлари. Кучлилик характеридаги машқларда 

чидамлиликни тарбиялаш ҳақида назарий маълумотларга эга қилиш.  

Жисмоний тарбия дарсларида педагогик назорат: педагогик 

таҳлил, хронометраж, пулсометрия ўтказиш услубиёти. 

Педагогик таҳлил ўтказиш услубияти. Хронометраж ўтказиш 

услубияти. Пулсометрия ўтказиш услубияти.педагогнинг дарсга 

тайёрланиши. Дарсни ташкил қилиш. Дарсда қўлланиладиган воситалар. 

Ўргатиш усулларининг қўлланилиши. Жисмоний қобилиятларни 

тарбиялаш услубияти. Педагогнинг тарбиявий иши. Ўқувчиларнинг 

хулқи. Дарсни умумлаштириш ва хулоса чиқариш ҳақида назарий 

маълумотларга эга қилиш. 

 

III. Амалий машғулотларни ташкил этиш бўйича кўрсатма ва 

тавсиялар 

  

Амалий машғулотларда талабалар ҳаракатли ўйинлар бўйича 

ўйинларни ташкил қилиш ва ўтказишни, ўйин элементларини, 

гимнастика ва енгил атлетика машқлари ва техник ҳаракатлар амалий 

ўргатилади ҳамда баҳоланади. Машғулотлар ва мусобақаларни ташкил 

қилиш ҳамда ўтказиш бўйича кўникма ҳамда малакаларга эга бўладилар. 

Амалий машғулотлар учун қуйидаги мавзулар тавсия этилади: 

1. Ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш ва ўтказиш. 

2. Ҳаракатли ўйинларни дарсни асосий қисмига мос ҳолда танлаш ва 

ўтказиш. 

3. Эстафетали ҳаракатли ўйинларни ўтказиш. 

4. Нутқни ривожлантирувчи ва сувда ўйналадиган ҳаракатли 

ўйинларни ўргатиш. 

5. Ҳаракатли ўйинлар орқали спорт ўйинлари элементларини ўргатиш  

6. Жисмоний сифатларни ривожлантирувчи ҳаракатли ўйинларни 

ўргатиш. 

7. Бадминтон ўйинида учрайдиган ҳолат ва ҳаракатларга ўргатиш.  

8. Стол тенниси ўйинида учрайдиган ҳолат ва ҳаракатларга ўргатиш.  

9. Футбол ўйинида ҳаракатланиш ва тўпни бошқариш техникасини 

ўргатиш.  

10. Баскетбол ўйинида ҳаракатланиш ва тўпни бошқаришнинг техник 

усулларини ўргатиш.  

11. Волейбол ўйинида ҳаракатланиш ва тўпни бошқаришнинг техник 

усулларини ўргатиш.  

12. Қўл тўпи ўйинида ҳаракатланиш ва тўпни бошқариш техникасини 

ўргатиш. 

13. Гимнастика дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш. 
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14. Енгил атлетика дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш. 

15. Жисмоний тарбия воситалари ва жисмоний тарбия 

машғулотларида қўлланиладиган жисмоний тарбия методлари. 

16. Жисмоний сифатларни тарбиялаш, жисмоний тарбия дарсларида 

педагогик назорат: педагогик таҳлил, хронометраж, пульсометрия 

ўтказиш услубиёти. 

Амалий машғулотларни ташкил этиш бўйича кафедра профессор 

ўқитувчилари томонидан кўрсатма ва тавсиялар ишлаб чиқилади. Унда 

талабалар асосий маъруза мавзулари бўйича олган билим ва 

кўникмаларини амалий машғулотлар орқали янада бойитадилар.  

Шунингдек, дарслик ва ўқув қўлланмалар асосида талабалар 

билимларни мустаҳкамлашга эришиш, тарқатма материалллардан 

фойдаланиш, спорт мусобақаларида қатнашиб, ўйинларни ташкил қилиш, 

ҳакамлик қилиш, илмий мақолалар ва тезисларни чоп этиш орқали 

талабаларнинг билимини ошириш, мавзулар бўйича кўргазмали қуроллар 

тайёрлаш ва бошқалар тавсия этилади.  

 

IV. Мустақил таълим ва мустақил ишлар 

Талаба мустақил таълимни тайёрлашда муайян фаннинг 

хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиш 

тавсия этилади. 

- дарслик ва ўқув қўлланмалар бўйича фан боблари ҳамда 

мавзуларини ўрганиш;  

- тарқатма материаллар тайёрлаш, маърузаларни ўзлаштириш; 

- ўйинлар чизмасини чизиш ва ўйин вариантларини ишлаб чиқиш;  

- махсус адабиётлар бўйича мавзулар устида ишлаш; 

- ўйинда ишлатиладиган спорт анжомларини ўрганиш; 

- талабанинг ўқув, илмий-тадқиқот ишларини бажариш билан 

боғлиқ бўлган фанлар бўлимлари ва мавзуларини чуқур ўрганиш; 

- фаол ва муаммоли ўқитиш услубидан фойдаланиладиган ўқув 

машғулотлари;  

- масофавий таълим. 

Мустақил таълим учун тавсия этиладиган мавзулар:  

1. Ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш ва ўтказиш. 

2. Ҳаракатли ўйинларни дарсни асосий қисмида мос ҳолда танлаш ва 

таҳлил қилиш. 

3. Кичик, ўрта ва катта ёшдаги болаларга бериладиган ҳаракатли 

ўйинларни ўргатиш. 

4. Эстафетали ҳаракатли ўйинларни ўтказиш. 

5. Нутқни ривожлантирувчи ва сувда ўйналадиган ҳаракатли 

ўйинларни ўргатиш. 

6. Дарсдан ташқари ўйналадиган ҳаракатли ўйинларни ўтказиш. 

7. Ҳаракатли ўйинлар орқали спорт ўйинлари элементларини ўргатиш  

8. Жисмоний сифатларни ривожлантирувчи ҳаракатли ўйинларни 

ўргатиш. 
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9. Бадминтон ўйинида учрайдиган ҳолат ва ҳаракатларга ўргатиш.  

10. Стол тенниси ўйинида учрайдиган ҳолат ва ҳаракатларга ўргатиш.  

11. Футбол ўйинида ҳаракатланиш ва тўпни бошқариш техникасини 

ўргатиш.  

12. Волейбол ўйинида ҳаракатланиш ва тўпни бошқаришнинг техник 

усулларини ўргатиш.  

13. Баскетбол ўйинида ҳаракатланиш ва тўпни бошқаришнинг техник 

усулларини ўргатиш. 

14. Қўл тўпи ўйинида ҳаракатланиш ва тўпни бошқариш техникасини 

ўргатиш. 

15. Гимнастика дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш. 

16. Енгил атлетика дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш. 

17. Жисмоний тарбия воситалари.  

18. Жисмоний тарбия машғулотларида қўлланиладиган жисмоний 

тарбия методлари. 

19. Жисмоний сифатларни (куч, тезкорлик, чаққонлик, эгилувчанлик, 

чидамлилик) тарбиялаш  

20. Жисмоний тарбия дарсларида педагогик назорат: педагогик 

таҳлил, хронометраж, пулсометрия ўтказиш услубиёти.  

3 V. Фан ўқитилишининг натижалари (шаклланадиган 

компетенциялар) 

Фанни ўзлаштириш натижасида талаба: 

- жисмоний тарбия назарияси ва методикаси фанининг мақсади 

ҳамда вазифалари; ҳаракатли ўйинлар тарихи ва қисқача тушунча, 

туркумлари, ривожланиш босқичлари ва педагогик аҳамияти; ҳаракатли 

ўйинларни болани ёшига мос ҳолда танлаш, таҳлил қилиш ва ўтказиш 

методикаси; ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш ва ўтказиш методикаси; 

спорт байрамларини ўтказишда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш, 

соғлом турмуш тарзини шакллантиришда спортнинг ўрни ва аҳамиятини 

билиши; жисмоний тарбия назарияси, гимнастика, енгил атлетика, спорт 

ўйинлари (бадминтон, стол тенниси, футбол, баскетбол, волейбол, қўл 

тўпи) ни келиб чиқиши ва ривожланиш тарихи; Ўзбекистонда 

ривожланиши; ўйин техникаси таснифи; ўйин тактикаси таснифи; майдон 

ўлчамлари, жиҳозлари ва ўйин қоидалари, кичик, ўрта ва катта ёшдаги 

болалар билан гимнастика ва енгил атлетика машғулотларини ўтказиш 

ҳақида тасаввур ва билимга эга бўлиши;  

- жисмоний тарбиянинг воситалари, жисмоний тарбия 

машғулотларида қўлланиладиган жисмоний тарбия методлари, 

ҳаракатларни ва жисмоний сифатларни тарбиялашдаги қатъий 

тартиблаштирилган машқ услуби, ҳаракатларга ўргатиш жараёнини 

асослари, ҳаракатларга ўргатиш босқичларининг тузилиш асослари, 

ўргатиш босқичларининг асосий йўналиши ва хусусияти, ҳаракат 

малакаларининг ташкил этиш қонуниятлари, 1-4 синф мактаб ёшидаги 

болалар жисмоний тарбияси, 1-4 синфларда жисмоний тарбия дарсларини 

ташкил қилиш ва ўтказиш усуллари, жисмоний тарбия дарсларида 
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гимнастика ва енгил атлетика машқлари билан ўқувчилар фаолиятини 

ташкил этиш усуллари, синфдан ташқари олиб бориладиган жисмоний 

тарбия ишларига тавсиф, ўқув ишларини режалаштириш, жисмоний 

тарбия дарсларида педагогик назорат, педагогик таҳлил, хронометраж, 

пулсометрия ўтказиш услубиёти,  бадминтон ўйинида учрайдиган ҳолат 

ва ҳаракатларга ўргатиш, стол тенниси ўйинида учрайдиган ҳолат ва 

ҳаракатларга ўргатиш, спорт ўйинларида ҳаракатланиш ва тўпни 

бошқариш техникасини ўргатиш ҳақида кўникмаларга эга бўлиши; 

- 1-4 синфларни жисмоний тарбиялаш ва унинг назарий асослари; 

спорт мусобақалари тизими; жисмоний тарбия воситалари ва методлари; 

гимнастика ва енгил атлетика машқларини ўргатиш; жисмоний (куч, 

тезкорлик, чаққонлик, эгилувчанлик, чидамлилик) сифатларни 

тарбиялаш; 1-4 синф ўқувчиларига жисмоний юкламалар беришга 

умумий тавсиф, спорт ўйинларидаги ҳолат ва ҳаракатланишга ўргатиш 

ҳақида малакаларга эга бўлиши керак. 

4 VI. Таълим технологиялари ва методлари 

маъруза;  

кейс-стади; 

индивидуал лойиҳалар; 

тақдимотлар қилиш; 

гуруҳларда ишлаш; 

жамоа бўлиб ишлаш ва ҳимоя қилиш; 

“БББ”, “Тарози”, “SWOT-таҳлил”, “Синквейн”, “ФСМУ”;    

ўйин, мусобақа, айланма тренировка, такрорий машқ, ўзгарувчан машқ, 

қатъий тартиблашган машқлар. 

5 VII. Кредитларни олиш учун талаблар 

Фанга оид назарий ва услубий тушунчаларни тўла ўзлаштириш, таҳлил 

натижаларини тўғри акс эттира олиш, ўрганилаётган жараёнлар ва 

тушунчалар ҳақида мустақил мушоҳада юритиш ва жорий, оралиқ 

назорат шаклларида берилган вазифа ва топшириқларни бажариш, якуний 

назорат бўйича ёзма ишни топшириши зарур. 
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2008 y.  
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