
ҮШ ТІЛДІЛІК – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Есенова Айгерим Атишкызы
Қарағанды облысы Жамбыл Ақылбаев атындағы

эксперименталдық мектеп-гимназиясының ағылшын тілі мұғалімі

Жаһанданған, ақпараттың дамыған ғасырында еліміздің экономикасы мен білім жүйесіне енгізіліп отырған
түрлі  өзгерістер  жаңа  бастамалар  мен  тың  ізденістерге  әкелуде.  Егеменді  еліміздегі  қай  сала  болмасын
қарқынды дамып, мемлекетіміз әлемдік кеңістікке қарыштай қадам басып келеді. Соның бірі білім саласына
еңгізілген үш тілдік оқыту бағдарламасы.

Елбасымыз өз сөзінде «Ағылшын тілінің қажеттілігі әлемге тән қажеттілік, бүгінгі күн талабы. Ал орыс тілін
жақсы білу – біздің байлығымыз» деген болатын. Бұл дегеніміз келешек ұрпағымыздың бойына ананың сүтімен
даритын ана  тілінен  бөлек  ағылшын тілін  меңгеруі  әлеуметтік  және  кәсіптік  қабілетті  мәдениетті  тұлғаны
дамыту дегенге пара пар.

Ертеңгі  күні  ел тұтқасы болар бүгінгі  оқушыларымыз қазақ тілімен қатар орыс,  ағылшын тілдерін еркін
меңгеру арқылы білім кеңістігіне еркін кіре отырып, әлем елдерінде болып жатқан ғылыми жаңалықтарға терең
бойлауға мүмкіндік алады. Дегенмен, «өзге тілдің бәрін біл, өз тілінді құрметте» деген халқымыздың даналық
сөзіне сүйенсек қазіргі таңда өз тілін қадір тұтып жүргендер саны қаншалық? Осы мәселенің басын ашу үшін
мектептерде балалардың ең алдымен өз тілінде еркін сөйлеп, оны құрмет тұтарлық тұлға ретінде қалыптасуына
негіз болуымыз керек. Себебі, қанша тілді меңгерсен де өз тіліне деген құрмет болмаса, алған білімінің зая
кеткені.

Бүгінгі таңда Елбасының салиқалы саясатын жүзеге асыру мақсатында еліміздегі балабақшалардың көбісі
қазақ тілі мен қатар ағылшын тілін үйретуді қолға алған. Осындай ауыртпашылығы мол жұмыстар ұстаздар мен
тәрбиешілер қауымының мойнына түсуде. Мектептердегі әр ұстаз ағылшын тілін үйрену мақсатында арнайы
оқу оқып,  біліктілігін  артыруда.  Қазірдің  өзінде аяндап  үштілділік  бағдарламасына  аяқ  басып  келе жатқан
мектептегі өзгерістер өз нәтижелерін көрсетіп жатыр. 

Кешекі ата-бабаларымыздың бойындағы келешекті болжай білген ерекше қасиеттерінің белгісі сынды «жеті
жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл» деген аталы сөзі дәл бүгінгі күнмен сәйкестірілгендей. Жас өркен өз
тілімен қатар өзге тілді меңгеру арқылы әлем елдерімен иық тірестірер алып күшке ие болып, өз біліктіліктері
мен қатар біргілділіктерімен таңылады. Ол үшін де жаһандық тілге айналып отырған ағылшын тілін  біліуі
басты шарт болып отыр. Себебі, әлем елдері бізге қарағанда әлде қайда қарқынды дамып өркендеуде. Аздаған
уақыт ішінде бірден гүлденіп,  қанатын кеңге  салған мемлектіміздің алдағы жылдары дамыған мемлекеттер
қатарына қосылуы үшін біздің жастарымыздың білімділігі басты жетістігіміз болар еді.

Кешегі өткен заманда Аристотелден кейінгі екінші ұстаз атағын алған, ұлы ғұлама Әбу Насыр Әл-Фараби
бабамыз жетпіске жуық тіл білген деседі.  Ол кісінің артынан қалған мол рухани мұрасы әлі күнге дейін өз
құндылығын  жоймай,  әлі  де  ғұламаның  атын  асқақтатуды.  Келтіре  берсек  көп,  осындай  мысалдардан
түйетініміз үш тілділік бағдарламасының білім жүйесіне тигізер пайдасы мол. Сонымен бірге, Елбасымыздың
латын қаріпіне көшу бастамасы жолында да айтарлықтай рөл атқаратын ағылшын тілі бүгінгі күннің басты
талабы.  

Үш тілді меңгерген кез-келген ұрпағымыз әлем кеңістігінде болып жатқан жаңашылдылықтарға өз көзімен
үңіліп,  ой-өрісін  кеңейтіп,  ұлтаралық  қарым-қатынас  пен  толлеранттілігін,  планетаралық  ойлауының
қалыптасуының жоғарлауына мүмкіншілік алады. 

«Тілі  бірдің тілегі  бір демекші» болашақ өркеннің білімді де,  білікті  маман болып қалыптасуында үлкен
мүмкіншіліктерге жол ашар үш тілділік бағдарламасының мектептерде қарқынды дамыту ұстаздар қауымының
басты міндетіне жатады. 

* * * * * *
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          «МЕНІҢ ТАРИХИ САЯХАТЫМ – МЕНІҢ РУХАНИ БАЙЛЫҒЫМ!»

Оңтүстік Қазақстан облысы  Шымкент қаласы 
№ 28 жалпы орта мектептің  бастауыш сынып мұғалімі 

Сарыпбекова Замира Абдиманаповна

Адамзаттың біліммен биік шыңдарды бағындырып, өнермен өркендегені белгілі. Сондықтан да адам үшін
кітап әрдайым үлкен маңызға ие болған. «Кітап – рухани байлық. Алдағы кезде кітаптың құндылығы, маңызы
бұрынғыдан  да  арта  түседі  деп  ойлаймын.  Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың  «Білім  –  кітапта.  Қазіргі  таңда
балалардың көбісі компьютерде отырады. Сондықтан, болашақта кітап оқығандар компьютерде отырғандарды
басқарады» деп жастарды кітап оқуға шақырды. Жас ұрпақты тәрбиелеудің бірден-бір құралы кітап екендігін
ескере отырып, мектеп кітапханасы ұжымымен бірлесе отырып, Шымкент қаласы №28 жалпы орта мектептің 4
«Б» сынып оқушыларымен саяхат жұмысын ұйымдастырдық. Елбасымыз «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»
бағдарламасын  негізге  ала  отырып,  «Кітап  –  көзі  жұмыққа  арзан,  көзі  ашыққа  маржан»  тақырыбында
оқушыларды Шымкент қаласындағы «Отырар» кітапханасы, «Тарихи – өлкетану мұражайы» және «Д.А.Қонаев
мұражайларымен таныстыру бағдарланды.

Алдымен оқушылар «Отырар» кітапханасымен танысуды жөн көрді. Олар онда түрлі кітаптар бөлімін көріп,
таң-тамаша болды. Кітапханаға кірген бойда қабырға төріне ілінген Елбасымыздың «ХХ1 ғасыр – мәдениеттің,
ғылым  және  білімнің  ғасыры.  Бар  білімнің  қайнар  көзі  –кітапта»,  «Еркін  елдің  ертеңі  –  кемел  білім  мен
ғылымда.  Терең  білім  –тәуелсіздігіміздің  тірегі»   деген  қанатты  сөздері  көзге  түседі.  Сонымен  қатар  жүз
кітаппен әсемделіп жасалған «Астана» сөзі мен киіз үйдің макеті көз тартарлық екен. Бірінші қабаттан «Балалар
әдебиеті»  бөлімі,  «Ертегілер  әлемінде»  залы,  «Мерзімді  басылымдар»  бөлімі,  «Шет  ел  әдебиеті»  бөлімі,
«Электронды оқулықтар» бөлімі, «Әдебиет әлемі» бөлімімен және «Алаш зиялылары» бөлімімен, т.б. танысты.
Екінші  қабатта  оқушылар  саяси-қоғам  қайраткерлерінің  еңбегімен  танысты.  Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың
құрметіне арналған  залдан еңбек жолындағы тарихи суреттерді  көрді.  Ондағы әрбір тарихи суреттер  өткен
тарихымыздан  сыр  шертіп  тұрғандай.  Елбасының тәуелсіздік  алғаннан  осы уақытқа  дейінгі  әрбір  атқарған
қызметтері мен елі үшін жасаған  игі істері және өлшеусіз еңбектері баяндалған кітаптар балалардың Отаны
үшін еңбек ету жолындағы құндылығын бойына дарытқандай болды.  Осы қабатта кітаптармен өте бай  үлкен,
әрі жарық жүз оқырман сыятын оқырмандар залында болды. Мұнда қандай кітап іздесең табатының сөзсіз және
өзіміздің  Оңтүстік  өлкесінен  шығып,  елге  қызмет  жасап  жүрген  әпке-көкелерімізге  арналып,  жасалған
бұрыштармен  танысты.  Мұнда  балалар  кітапхана  оқырманы  болудың  маңыздылығын  түсінді.  Кітапхана
қызметкерлерінің  өте  сыпайы,  ілтипатты және  білімді  қасиеттері  балаларға  кереметтей  тәрбиелік  ықпалын
тигізді. 

Келесі саяхат бағытымыз – облыстық «Тарихи – өлкетану мұражайы» болды. Бұл жерде оқушылар алғашқы
адамдардың  пайда  болуынан  бастап,  қазіргі  даму  тарихымызға  дейінгі  оқиғалардың  макеттерімен,
суреттерімен, әшекей және қол өнер бұйымдарымен, қолдан жасалған құмыраларымен, қолмен тоқып, басқан
кілем, текеметтерімен танысты. Көшпелі қоғамдағы ата-бабамыздың өмір-салтында көшіп-қонуға ыңғайлы киіз
үй макеті  және ондағы тұрмыстық дүниелерді  тамашалаған  балалар бейне бір сол заманды көргендей әсер
алды.  Хандық билік құрған замандағы әрбір билеушінің суреттері және тұтынған заттарын көруге болады.
Сондай-ақ, тарихымыздың тереңінен сыр шертетін  оқиғалардың көріністері келтірілген. Орта ғасырларда өмір
сүрген адамдардың тұтынған заттарынан бөлек киімдерін де көріп, тамашалауға болады. Кейбір тарихи заттар
көшірмесі  болса,  басым бөлігі  құнды жәдігерлер яғни түп нұсқасы.  Тасқа  қашалып және сияға батырылып
жазылған  ескіше  жазуларды  көріп,  танысты.  Арапша  жазуларды  көріп,  ертеден  сауаты  ашық  болған  ата-
бабаларымыздың еңбегіне қайран қалды. Бесік, қамшы, кілем, киіз, алаша, алқа, сырға, түрлі ыдыстарды көріп,
біздің ата-бабаларымыздың мәдениетінің озық болғанына мақтаныштарын шабыттана жеткізді. Тек оқулықтан,
теледидердан көріп жүрген балалар, көзбен көру ерекше мәртебе екендігін жарыса айтты. 

Мұражайдан қуанышты, жайдары көңіл-күймен шығып,  Мемлекет және қоғам қайраткері Д.А.Қонаевтың
мұражайына да кіріп танысып қайтты. Балалар ол кісінің  тұтынған заттарымен, жазған еңбектерімен танысты.
Ол кісі  туралы жақсы  лебіздер  тыңдады.  Атқарған  қызметтерін  суреттер,  естеліктер  арқылы танып білді.
Кеңестік Қазақстанды басқарған Д.А.Қонаевтың ерең еңбектерін сөзбен есітіп қоймай, көзбен көру бір ғанибет
екенін білді. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қолдауымен 1994 жылы 24-ақпанда Д.А.Қонаевты мәңгі есте қалдыру
мақсатында мұражайлар ашылып, ескерткіштер салынуын және көшелерге есімі берілуін қолға алған екен. Ол
кісі  қарапайым  жұмысшы  қызметінен  бастап,  бүкіл  Қазақстан  Компартиясы  Орталық  Комитетінің  Бірінші
хатшы қызметіне дейін көтерілген еңбек жолдары мен ерең еңбектерімен танысты.

Рухани-тарихи  саяхаттау  барысында  балалардың  кітаптың  құндылығын  түсініп,  өзіндік  ой-танымы
қалыптасты. Халқымыздың тарихи даму жолындағы рухани және материалдық байлығымен танысу арқылы
ата-бабаға деген құрметі, Отанға, елге деген сүйіспеншілігі арта түсті. 

Өз алған әсерлерін айтып жеткізу мақсатында балалар «Менің тарихи саяхатым – менің рухани байлығым!»
тақырыбында эссе жазды. Үлкен әсер алған оқушылар келешекте өз Отанына адал еңбек ететін иманды, білімді
ұрпақ болатынын қаламының ұшымен, жүрегінің күшімен жазып жеткізді. 

* * * * * *
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Жамбыл облысы, Талас ауданы, Үшарал  ауылы
«Бозарық» негізгі мектебінің даярлық сынып мұғалімі 

Несипбаева Нурбану Бейбитовна 

Білім бөлімдері:  Тіл дамыту
Тақырыбы: Құстардың қысқы тіршілігі.
Мақсаты. Құстардың қысқы тіршілігі туралы түсінік беру.
Сабақ барысында орындалған тапсырмалар арқылы ойлау қаблеттерін дамыту
Құстарға қамқорлықпен қарауға тәрбиелеу
Көрнекілігі: қыстап қалатын құстар суреті, үнтаспаға жазылып алынған құстар үні

Іс- әрекет 
бөлімдері

Педагогтың іс- әрекеті Балалардың іс-
әрекеті

Ынталандыру Шаттық шеңбері
Көгершінім
-Балапаным  -Қарғам  -Тотым  -Қарлығашым
Кіріспе
Жұмбақ жасыру арқылы қыс көрінісін құрастыру
-Бұлт  -Қар  -Қар жамылған ағаш
Осы көрініске қыстап қалатын құстарды  орналастыу
Қыс мезгілі суық,қарлы болады.Қыста суыққа төзе алатын 

құстар ғана қыстап қалады.Адамдар жемшашар жасап ,оған жем 
салып, ағаш бұтағына іліп қояды

Дөнгеленіп тұрып, 
бір-бірін еркелетеді

Шешуін тауып  
бейнелерді 
орналастырады. Қыс 
мезгілі жайлы 
әнгімелейді

Ұйымдастыру Негізгі бөлім
-  «Құстар қалай қыстайды?» ертегісі.
- Ертегі кейіпкерлерін көрсете отырып айтып беру 
- Қыстың  бір  суың  күні  Суықторғай,  Қарға,  Торғай,
Тоқылдақ, Құр, Сауысқандар кездесіп, әңгіме - дүкен құрыпты.

Қарға: Адамдар  тұратын  жерлерге  жақын  келіп
орналасқанымыз  жақсы  болады.  Бізге  дастарқан  дайындап
қойыпты. Тіпті жеміс те бар екен.

Құр: Бірдеңе таптың ба? Маралдар да келмей қойды. Олардың
ізіндегі қардан ашылған шөптің дәнін теріп жеп, бір тоятын едім.

Торғайлар: Мынандай  қалың  қарда  дән  қайдан  табылсын.
Ағаш бүршігімен күн көре тұрамыз да.

Сауысқан: Ей, Қаздар сендер жылы жаққа кетпеп пе едіңдер?
Қыс түскенде мұнда неғып жүрсіңдер?

Қаздар: Әй,  Сауысқан  -  ай,  танымадың  ба?  Біз  отырықшы
Қаздармыз.  Кейбір  жабайы  Қаздар  ғой  жылы  жаққа  ұшып
кететін. Сендер өздерің неге жылы жаққа кетпедіңдер?

Сауысқан: Мен туған жерде қыстайтын отырықшы құспын
ғой. Мен сияқты Алақарға, Шымшық, Тоқылдақ, Торғай қыста
өз туған жерлерінде қыстайды.
- Суретпен  жұмыс.  «Құстарға  көмек»  тақырыбында
әңгіме құрастыру.   Сөздік жұмысын жүргізу.

Сарышымшық —  сұр,  қоңыр  түсті,  бауыры  сары,
қауырсынды кішкентай құс.

Құр - тауық тұқымдас жабайы құс.

Мұқият тыңдайды

Құстарға көмек 
тақырыбында әңгіме 
құрайды

Қорытынды Ойын: «Қайсысыжоқ»
Шарты Жасырынған құсты табу қажет
      Қорытындылау.
- Қандай құстар қыста қыстап қалады екен?
 - Біздер құстарға қандай қамқорлық жасауымыз керек?
 - Қандай ертегі тыңдадыңдар? Ол не туралы?
- Балаларды  мадақтау.

«Қайсысы жоқ» 
ойынын ойнайды.

Күтілетін нәтиже: 
Білу керек: Қыста қыстап қалатын құстарды,олардың қысқы тіршілігін;
Нені игереді:Олардың ерекшеліктерін сипаттауды;
Нені біледі:Құстарға қамқор болуды.

* * * * * * 
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Жамбыл облысы, Талас ауданы, «Көктал» ауылы
Талас ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Ақерке» балабақшасы 

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Тәрбиеші: Айбасова Гульмира Муратовна

Білім беру саласы: Қыс қызығы»
Бөлімі: Көркем әдебиет. ҚМТҚ. Сурет салу
Тақырыбы: Жабайы аңдар

Мақсаты: Ормандағы жабайы аңдар туралы түсініктерін кеңейту. Аңдардың орманда 
қалай тіршлік ететіні туралы түсіндіру. Олардың суықтан қалай қорғанатынын немен қоректенетінін 

түсіндіру. Балалардың ойлау қабілеттерін арттырып, тілдерін дамыту.Қызықты сезімдерін дамыту.Оларды 
қорғауға, қамқор болуға тәрбиелеу.

Әдісі: Әңгімелеу, түсіндіру, сұрақ-жауап, жұмбақ жасыру.
Көрнекілігі: суреттер, орман көрінісі, ойыншық аңдар.
Қостілділік: аңдар-звери, аю-медведь, қасқыр-волк, түлкі-лиса, қоян-заяц,кірпі-ежик.

Қызмет түрлері Тәрбиешінің қызметі Балалардың
қызметі

Мотивациялық-
қозғаушылық 

Алақанды ашайық. 
Күннің көзін жасайық, 
Жүрекке жылу жинайық.
Жиналған жылуды 
Бір-бірімізге сыйлайық!
    Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан 

арқылы жүректің жылуын сезініп үйренген қандай 
тамаша, қандай қуаныш!

Балалар шеңберге 
тұрып, шаттық шеңберін 
жасайды.

Ұйымдастыру
шылық

ізденістік

Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
Күз мезгілінде неше ай бар?
Күз айларын атайықшы.
Балалар сендер орманға барғыларың келе ме?
Мен сендерге жұмбақ жасырамын.Жұмбақтың шешуін 

тапсаңдар мен сендерді орманға апарамын.
1.Далада жүр шапқылап, керемет бір саққұлақ.
2.Орманда тұрады, өзі бір қу.
Жүрген жері аққай да шу.
3.Дегендей ешкім тимесін, алыпты қадап түймесін.
4.Жазда қыдырады, қыста тынығады.
Жарайсыңдар балалар!
Олай болса көздеріңді жұмыңдар!

1,2,3,4,5 бізбен бірге лес.
Ал енді көздеріңді ашыңдар.
Балалар біз қайда келдік?
Олай болса бүгінгі оқу қызметінің тақырыбы:
Жабайы аңдар деп аталады.
Қараңдаршы балалар мына күзгі орман онда жабайы аңдар 

отыр екен.
Мынау қоян.Қоян туралы кім тақпақ біледі.
Жәния:
1.Ақ қоян ау, ақ қоян,
Үркек қоян сақ қоян.
Қаша берсең қалыңға,
Қорқағым деп ат қоям.
Мансұр:
2.Орманда бар бір түлкі,
алдаймын дейді әркімді
Алдап көрші меі,
алданбаймын тегі.
3.Тауға шықсаң қалың қар,
Сайға түссең қалың қар.
Байқаңдар қар астында,

Күз мезгілі
Үш ай бар
Қыркүйек,қазан,
қараша.
Ия
Балалар келіседі.

Қоян
Түлкі

Кірпі

Аю

Көздерін жұмады.

Ашады
Орманға

Таңқала қарайды

Тақпақ айтады.
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Ұйықтап жатқан аю бар.
Жарайсыңдар балалар!
Билингвальды компонент:
аңдар-звери, аю-медведь, қасқыр-волк, түлкі-лиса, қоян-

заяц,кірпі-ежик.
Балалар қысқа біздер ғана емес, аңдар да дайындалады.
Қанекей, әр қайсысына тоқталайық.
Балалар, аңдарды неге жабайы аңдар деп атайды?
Балалар, аю жаз, күз айлары тамаққа тойып алып, қыс бойы

ұйқыға кетеді. аюдың баласын не деп атайды?
Оның үйшігі-апан екен.
Тиін өзіне тамақ дайындайды, жаңғақ, саңырауқұлақ 

жинайды.
Қасқырдың түсі сұр болады, баласын бөлтірік дейді, ол 

өзіне қыс бойы азық іздейді.
Түлкі өзі сондай қу, оның үйшігін, оның баласын-мыршай 

деп атаймыз.Оның түсі қызыл, ол қояндарды жеуді ұнатады.
Қоян жазда сұр тон, қыста ақ тон киеді. Өйткені ол 

аңдардан солай қорғанады.Ол өте қорқақ. Оның баласын 
көжек деп атайды. Оларсәбізді ұнатады. 

 
Кірпі – жаздай жеміс жидектер жеп, қыстай інге кіріп 

ұйықтайды.Оның үстінде инелер бар.Оның түсі қара екен. 
Балалар біз осы аңдарды қоғауымыз керек. олар біздің 
орманымыздың байлығы. Ал үй жануарларын не жатады?

 Ал енді ойын ойнайық.
Ойынның аты: «Орнын тап» деп аталады. 
Шарты: жабайы аңдарды және үй жануарларды 

араластырып, балаларға орнын табуын тапсырады.
Енді тағы бір ойын ойнайық.
Тақырыбы: «Көңілді құрастыру»
Шарты: геометриялық пішіндермен желімсіз қоянды 

құрастыру.
Ал енді демалайық.
Сергіту сәті:
Қасқыр ағаш жарады,
Түлкі кілем қағады.
Елік тамақ пісіріп,
Қоян нанды жабады.
Кірпі көйлек тоқиды
Тиін сабақ оқиды
Ал балалар, біздің шаршағанымыз басылып, бойымыз 

сергіп қалды.
ал енді тобымызға ораламыз.
Қанекей көздеріңді жұмыңдар.
1,2,3,4,5 ораламыз тез. Тамаша балалар!
ал енді балалар дамыту орталығына барайық.
Ол жақта біз жабайы аңдарды,бояймыз. 
алдымен жұмыстарды бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін 

қайталайық.
1. Қаламды аузымыз6а салмаймыз.
2.Қасымыздағы балаға қаламды шошайтпаймыз.
3.Қаламды сындырмаймыз.
Ал ендеше іске сәт.

Қайталайды.

Өйткені олар 
орманда жүреді.

Қонжық

Бөлтірік

Мыршай

Көжек

Қар. 

 Өйткені

Сиыр, қой, ешкі, 
түйе, жылқы, 
мысық,ит 
Балалар ойын 
ойнайды.

Балаларқағаздан 
геометриялық 
пішіндерден қоян 
құрастырады. 

Балалар қауіпсіздік 
ережені қайталайды.

Жұмыстарына 
кіріседі.

Рефлекциялы-
түзетушілік

Кері байланыс.
Балалар, бізбүгін қайдасаяхат жасадық?
Орманнан не көрдік? Қандай аңдармен таныстық.
Бүгінгі саяхат сендерге ұнады ма?
Балалардың бояған аңдарының суреттерін тамашалап, 

оларды мақтап, мадақтау.

Орманға
Жабайы аңдарды
Түлкі, қасқыр,аю, 

қоян, тиін т.б
Балалар 

мақтанышпен 
жұмыстарын көрсетті.
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Күтілетін нәтиже:
Білуі қажет:   Жабайы аңдардың орманда мекендейтін, немен қоректенетінін білді.
Не істей алды: Орман және жабайы аңдар туралы мағлұмат алды.
Не білді:      ойындарды дұрыс орындай алды.

* * * * * * *
БҚО, Казталов ауданы, Болашақ ауылы 

«Жұлдыз» бөбекжайының тәрбиешісі
Альжанова Бану Демесиновна

Білім беру саласы:    Шығармашылық. Таным.
Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі:Аппликация
Тақырыбы:  Достарыма арналған үй
Мақсаты:  Қоршаған орта және үй жануарлары жайлы білімдерін      толықтыру,балаларды қайшымен  жұмыс 

істеуге үйрету,техникалық қауыпсіздік  ережелері туралы түсіндіру.Тілдерін дамыту.Саусақтың ұсақ бұлшық 
еттерін ің қозғалысын жетілдіру.Қайырымдылыққа тәрбиелеу,

Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:  Ит пен мысық туралы сұрау,әңгімелеу,суреттер көрсету.
Әдіс-тәсілдер: түсіндіру, сұрақ-жауап,көрсету, мадақтау  
Қажетті көрнекі құралдар: Ит пен мысықтың  суреттері,ойыншықтары,түрлі-түсті қағаздан жапсырмалар 

,қайшы,сулық,желім,үлестірмелі материалдар,қиылып алынған ит пен мысықтың  жапсырмалары .
Билингвальды компонент: Ит-собака.Мысық-кошка.Үйшік-домик.

Іс-әрекет
Кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Себепті 
қызығушылығын 
ояту  кезеңі

Жылулық шеңбері:
Қайырлы күн досым,
Қайырлы күн болсын,
Сәрсенбінің сәті,
 Сәттілікке толсын,
Біздің алған бағамыз ,
Кілең жұлдыз болсын.

Балалар шенберге тұрып 
тақпақтарын айтады

Ұйымдастырушы
лық ізденіс кезеңі

Балалар мен сендерге қазір жұмбақ жасырамын,
сендер  мұқият  тыңдаңдар,осы  жұмбақ  арқылы
біздердің оқу қызметіміз не туралы екенін білетін
боламыз.

Жұмбақ:
1.Үй маңында жүреді,
Иесін ол біледі,
Бөтен біреу келсе егер,
Үріп белгі береді.
2Түссе күннің шуағы ,
Көзін жұмып алады.
Жылы жерді сүйеді,
Беті-қолын жуады.
Мақал. Ит  -адамның досы.
Иттер ең  сақ  және  адал  достар.Олар  бізге

қызмет  етеді,үйді  күзетіп,қиыншылыққа  тап
болған адамдарды құтқарады.

 Мысықтар  адаммен  бірге  ұйде  өмір  сүреді
тышқан ұстайтын пайдасы бар.

Балалар  кімнің үйінде ит ,  мысық бар  .Сендер
оларды қалай атайсындар.

Мысықка, итке  қандай тамақ бересіндер?Мысық
қандай дыбыс шығарады,ал ит ше?

Ғажайып сәт:
-Балалар бізге ит және мысық қонаққа келді.

(Есікті түртіп мысық пен ит кіреді).(Жұмсақ  
ойыншықтар  ит пен мысықты көрсетемін.

Балалар ,олар сендермен танысқылары келіп 
тұр(Ит пен мысық балалармен амандасып 

Балалар жұмбақты мұқият 
тыңдап ,шешуін табады.

-Ит.

-Мысық.

Ит туралы мақалды 
қайталайды.

-Мяу.
-Ав,ав.

Қонақтармен 
амандасады,қуаныштарын 
білдіреді.
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,танысады).
-Біздің қонақтарымыз Дос және Мурка.Олар 

біздерден көмек сұрап келіпті.Олардың тұратын 
үйлері жоқ екен .Не істейміз?Оларға көмектесіп,үй
салып береміз бе?

Билингвальды компонент:
Мысық-кошка,ит –собака,үйшік-домик.
Үлестірмелі материалға назарлары н 

аударып,жұмыстарының орындалу реті 
түсіндіріледі

-Балалар үйшікті қандай пішіндерден жасаймыз?
-Үйшіктің тағы несі болады?
Балаларды қауыпсіздік техникасының жөн-

жосығымен ,қайшымен қалай жұмыс жасау 
керектігі мен таныстырылады.

1.Жұмыс істегенде тек өз үстелінде отыруға 
міндеттісің.

2.Қайшының қиятын бөлігінен ұстауға 
болмайды.

3.Қолындағы қайшымен жүгіруге болмайды.
Сергіту сәті.
Мысығым тұршы,
Айнаға қарашы
Шашыңды тарашы 
Балалардың ішінен 
Ең тапқырын таңдашы.
Ит пен мысықтың суреттерінің жапсырмалары 

балаларға бір-бірден таратылады.
Әр баланың жасаған үйшіктерінің терезесінің 

алдына отырғызылады.

Балалар көмектесуге 
келіседі.

Сөздерді қайталайды.

-Төртбұрыш,үшбұрыш.
-Терезесі.

 

Өлең сөзінің мазмұнына 
қарай қимыл жасайды.

Балалар мысық пен иттің 
жапсырмаларын жасаған 
үйшіктің терезесінің алдына 
отырғызады.

Іс-әрекетті
бақылау кезеңі

-Қараңдаршы балалар ,қандай керемет үй бой 
көтерді.

Балалар  Дос және Мурка сендерге барлық 
көмектері үшін рақмет айтып жатыр .Енді 
сендермен қоштасқалы отыр.

Балалар қуанышты көңіл 
кұймен  ойыншықтарды 
құшақтап ,итпен және 
мысықпен қоштасады.

Күтілетін нәтиже:
Нені біледі: Қайшымен   жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды,үйшік жасайды. 
Қандай түсініктерді игерді:Ит пен мысықтың айырмашылығын.
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Ұқыпты жұмыс жасауға дағдыланды.

* * * * * * *
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Атырау облысы Атырау қаласы
№ 19 Қ.Сәтпаев атындағы мектеп-гимназиясының

I санатты бастауыш сынып мұғалімі
 Искендирова  Анария Қаберқызы

          
                Әдебиеттік оқу

 Сабақтың тақырыбы:    Міржақып Дулатов. 
                                        Мектепке  Мектептен

3-бөлім. Мектеп-біздің анамыз. Мектеп:  №19 Қ.Сәтпаев атындағы мектеп-
гимназия

Күні:  27 қараша 2017 жыл Оқытушының аты-жөні:  Искендирова А

Сынып:   2 «Ә» Қатысқан оқушылар саны: 20
Қатыспағандар 

саны:
Сабақтың 

тақырыбы:
Міржақып Дулатов. Мектепке  Мектептен

Оқу мақсаттары 2.1.2.1*- шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен
мазмұндау, үзіндісін мазмұндау,сахналау

2.2.3.1 – мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау
2.3.4.1-мұғалімнің  көмегімен  орфографиялық,  пунктуациялық,

стилистикалық қателерді табу және түзету
Сабақтың 

мақсаттары:
Барлық оқушы білуге тиісті: Өлеңді мәнерлеп оқиды, сұраққа жауапбереді,
Оқушылардың  көпшілігі  білуге  тиісті:Мұғалім  көмегімен   тақырыпты

болжайды,мәтіннен керекті ақпаратты табады.
Кейбір  оқушылар  білуге  тиісті:Тақырып  бойынша  қосымша  мәліметтер

табады,дәлелдер келтіреді.
Алдыңғы білімдер Біздің мектеп.
Пән аралық 

байланыс.
Музыка, дүниетану

Жоспар

Жоспарлан-
ған уақыт

Жоспарланған іс-әрекет
Ресурст

ар
Дескрип-

тор
І Бағалау-мотивациялық кезең (5-10 минут)

Сабақтың 
басы

2 минут

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру
Ұйымдастыру кезеңі  
Психологиялық ахуал қалыптастыру:  
-Көңіл күйлерің қалай?
-Керемет(қолдарын көтереді)
-Сабаққа дайындықтарың қалай?
-Тамаша( алақандарын  шапалақтайды)
-Ынталарың қалай?
-Ғажап(қолдарын көтереді.)
-Ендеше сабағымызды бастайық
-о,о,о(бас бармақтарымен қуаныштарын білдіреді)
-Міне осындай көңіл –күймен сабағымызды 

бастайық. 
Шағын топтарға біріктіру
Қағаз қиықтарынан бүтін құрастыру арқылы топқа

бөліну.

Слайд

Қағаз 
қиықтары

Білу
 7  минут

Өтілген материалды  қайталау
1.Сапар мен парта (мысал) оқыту.
2.Сұрақтар  бойынша  қорыту.
Мынау  кімнің қаламы? әдісі
Парта Сапарға неге ренжіді?
Сапар қандай бала деп ойлайсың?
Сапарға  не дер едің?
Өлеңнен қандай қорытынды шығардың?

Оқулық

Сапар мен 
парта суреті 
слайдта

Өлеңді 
мәнерлеп  
оқиды

Сұрақтарға 
жауап береді
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Қорытынды  Мектеп мүлкін күтіп ұстау.
Жалпы қоғам мүлкіне көзіңнің қарашығындай 

қарау.
ІІ Операциялық-орындаушылық кезең (25-30

минут)
Ортасы
Түсіну

5  минут

Ой қозғау(МК)
Сурет бойынша тақырыпты  болжау

Суретте не  көріп тұрмыз?
Суреттерде кімдерді көріп тұрмыз?
Балалардың көңіл күйлері қандай?
Олар қайдан келе жатыр?
Олай болса бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы 

не туралы болуы мөмкін?
Бүгінгі жаңа сабақ
Міржақып Дулатов 
Мектепке. Мектептен.
Айтылым.
Жұптық жұмыс 
Сызбаға сүйеніп ,Міржақып Дулатов  туралы 

әңгімелеу.
М. Дулатовты неге ақын дейміз?
Неге жазушы деп айтамыз?
Міржақып Дулатовтың қандай кітабы бар екен?
М Дулатовтың шығармаларындағы басты 

тақырыбы  ел тағдыры болған.

Тыңдалым.  
(өлең жолдарын үнтаспадан тыңдау)
Мектепке.  Мектептен.
Оқылым.(Ө,Ұ)
1.Іштей түсініп оқу.
2.Дауыстап оқу.
Сөздік жұмысы.
Домбықтырып-
Майлыаяқ-
Жатыр еді суықтап-
Ықылас -  
Самаурын

суреттер

М.Дулатов 
суреті

Сызба 

Аудио 
оқулық

Оқулық

Түсіндірме 
сөздік.

. 

Сурет 
бойынша 
тақырыпты 
болжайды

Сызба 
бойынша  
автор туралы 
әңгімелейді

Өлең 
жолдарын 
мәнерлеп 
оқиды.

Сөздікпен 
жұмыс 
жасайды
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     Қолдану
    6 минут

Өлең жолдарын талдау. (МК)
1.Мектепке өлең жолдарын талдау.
Оқулық суретіне сәйкес өлең жолдарын талдап 

түсіну.
Өлеңде қай жыл мезгілі сипатталған?
Өлең жолдарынан қыс мезгілі сипатталған жолды

тауып оқу, өз сөзіңмен айту.
(Қар жауған ,ызғар соғып тұр,адамдардың беттері

домбығып кеткен, таңертеңгі аяз суық.)
М .Дулатовтың Мектепте өлеңінде  не туралы 

айтылған?

 
2.Мектептен өлеңін талдау 
Өлеңде қай жыл мезгілі суреттелген ?
Қыс мезгілі екенін қай өлең жолынан 

байқадыңдар?
Мектептен қайтқан балалардың көңіл күйі 

қандай? Тауып оқу.
Суретке зер салып қара.
Самауыр туралы қай жолдарда айтылған?
Екі өлеңнің ұқсастығы мен айырмашылығын 

айту 
Екі өлеңде  мектеп туралы ,балалар 

туралы,,қысқы аяз,суық туралы  
Екінші өлеңде мектептен қайтып келе жатқан 

балалардың көңіл-күйлері қалай суреттелген .
Балалар мектептен қандай көңіл-күйде қайтып 

келеді? Олар неге күліп-ойнап көңілді келе жатыр 
деп ойлайсың?

3.Екі өлеңнің айырмашылығын табу( мектепке
бара жатқан ,мектептен қайтып келе жатқан 
оқушылардың іс-әрекеті,көңіл-күйі.)

4.Автордың айтайын деген негізгі ойы не?
Мектепке  бар  қиындықты жеңіп ,ынта жігермен 

бару керек.Оқимын ,білемін,үйренемін деп 
ынтамен барсаң оқу жеңіл де, қызық, көңілді оқу 
болады деген ой айтқысы келген.

5.Өлеңді оқу (Ж.Ж )

Оқулық 

Оқулық
Слайд суреті

Оқулық

Сұрақтарға 
жауап табады.

Өлең 
жолдарын 
талдайды

Өлеңнің 
негізгі 
түйінін,автор
дың айтайын 
деген ойын 
табады.

Өлең 
мазмұнын 
айтады
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Сергіту сәті

Талдау

10 минут

Жинақтау

5 минут

«Мектебім»    әнін  шырқау

Топпен жұмыс.(Т)
I-топ     Венн диаграммасын толтыру
II-топ  «Біздің  мектеп» эссе жазу
III-топ. Өзің туралы әңгімеле (кестемен жұмыс)
IV-топ. Шашылған сөздерден мақал құрап, 

мағынасын түсіндіру.

Білегі күшті бірді жығады,
Білімі күшті мыңды жығады.
Білімдінің күні жарық,
Білімсіздің күні кәріп.

Ойланып жауап бер.(Сахналап та көрсету)
Сабақтан кейiн ата-анаңды тосып жүр едiң.
Әдемi көлiкпен келген бейтаныс адам саған:
– Менi сенiң әкең жiбердi.
-Жүр, үйiңе апарып
тастайын, – дедi. Сен не iстередiң?

«Банкадағы сөздер» әдісі.  
(Бүгінгі сабаққа,мектеп

өміріне қатысты сөйлемдерді
ғана тауып оқып, банка ішіне
салу)

Сабақты бар зейініммен
тыңдаймын.

Әкем ауылдан келді.
Сабақтан себепсіз қалмаймын.
Сабаққа белсенді қатысамын.
Кеше қалада жаңбыр жауды
Топта бірлесе жұмыс жасаймын.
Бұлбұл сайрады. 
Жұппен жұмыс жасау қандай қызық.
Марат Алматыға  кетті.
Сыныпта ашық сабақ өтті. 
Маған  мектептің бар сабағы ұнайды. 
Сабақты қорыту.     «Кезбе тілші » әдісі   
Үйге тапсырма:  М. Дулатов.Мектепке 

Мектептен  оқу ,өз сөзімен мазмұндап  айту.

Оқулық
А-3 бетшесі, 

түрлі-түсті 
маркерлер,кесте
лер

Банка 
Сөйлемдер 
жазылған 
стикерлер

Оқулықты 
басшылыққа 
ала отырып өз
беттерімен 
жұмыс 
жасап ,қорғап
шығады.

Оқушы өз 
шешімін 
айтады.

Тақырып 
бойынша

түйген 
білімдерін 
қортындылау

Сахналап 
көрсетеді

ІІІ Рефлекциялық-бағалау кезеңі (3-5 минут)

Соңы
5 минут

Бағалау.
Жасыл ,сары түсті  төртбұрыштармен  бағалау 

Кері байланыс.  Білім ағашы.

Жасыл сары 
түсті 
төртбұрыштар.

Білім ағашы.
Жапырақтар

Қосымша ақпарат

Дифференциация:  
Балаларға қалай көмектесесіз?

Қабілетті балаларға қандай 
тапсымалар бересіз? 

Бағалау : Оқушылардың 
білімдерін қадағалауды қалай 
жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары балаға  бұл 
сабақта мектеп туралы  бір 
шумақты өлең құрастыруға беріп
,сабақ соңында оқушыларға 
тыңдаттым.

Пәнаралық байланыс:

Денсаулық пен және 
қауіпсіздік

АКТ      

Құндылықтар
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Бақылау: 
Сабақ мақсатына жеттім бе?

Сабақта  мақсатыма  толықтай  жеттім. Оқушылар  өлең  мазмұнын
толық түсініп,  өлеңнің негізгі түйінін айтып берді

Оқушылар не үйренді? Өлең  сөздерінің астарын түсініп, өлең  мазмұнын өз  сөздерімен   
мазмұндап айтуға үйренді.  

Ынтымақтастық 
атмосферасы болды ма?

Оқушы мен оқушы арасында, оқушы мен мұғалім арасында сабақ 
бойына жүйелі байланыс  болып отырды. 

Жоспарланған уақытты ұстандым 
ба? 

Сабақта  жоспарланған  жұмыстар өз уақытында  орындалып 
отырды. 

Жоспардан қандай шегіністер 
жасадым және неліктен?

Сабағым жоспардан ауытқыған  жоқ. Жоспарлаған жұмыстарымды
толықтай жүргізіп шықтым.

Қорытынды бағамдау: 
Сабақтың ең ұтымды кезеңдері:
1. Топтық жұмыста, өлеңді талдау жұмыстарында  оқушы  сұраққа жауап іздеп,  түсінгенін жүйелі 

баяндап, ұтымды  жеткізе  білді. 
2. Сабақты жақсартуға септігін тигізген екі сәт.
1.«Мынау  кімнің қаламы» әдісінің сұрақтарына жауап беруде  оқушы тақырыпты өмірмен 

байланыстырып қызығушылығын арта   түсті. 
 2.«Банкадағы сөздер»  әдісі арқылы оқушылар  сабақты   мектеп  өмірімен  байланыстыра  білді. 
 3.« Кезбе тілші » әдісінде оқушы  тақырып бойынша түсінігін қайта жайып салды.

* * * * * * *
БҚО, Казталов ауданы, Казталов ауылы

Казталов аудандық балалар саз мектебінің 
сольфеджио пәнінің мұғалімі  Байгунакова  Розагул Гумаровна

«МУЗЫКАЛЫҚ КӨРКЕМДІК»

Музыкалық көркемдік – көпшілікке айтарымыз - ляззат алар көркемдіктен хабар беру.
Адам баласының сезім мүшесімен түрлі дыбыс қасиеттерін тыңдап, олардың бірінен-
бірін ажырата  білу бойға  біткен ерекше дарындылығы бар. Әркім күнделікті өмірде
қаншама  жағымды  ,  жағымсыз  дыбыстарды  естіп,  сезім  мүшелерімен  қабылдап
отырады. Соның ішінде адамның дауысын бірінен-бірін ажырату қабілеті өте жоғары.
Мысалы,  10  жыл  бірге  оқыған  балалар   ауылға  бөлек  кеткен  соң  да  өзіне  таныс

жолдасының дауысын еске түсіріп, қайта жаңғырта алады. Міне, адам баласының өзіне тән даусының тембры,
әсемділігі, сөйлеу, жүру, өлең айту ерекшелігімен қатар, дауыс пен дыбыс  ерекшеліктері де көп уақытқа дейін
есте  сақталады.  Әр  халықтың  өз  мәдениетіне  сай  музыка  аспаптары  бар.  Осы  музыка   аспаптарының  да
өздерінше бас ерекшеліктері мен музыкалық сазы болады. Оған сәйкес халық музыкасының да өзіндік ерекше
қасиеттері  мол.  Мысалы:  қазақтың  әндері  мен  күйлерін,  грузин,  өзбек,  украин,  үнді,  вентрдің  халық
музыкасымен салыстырсақ,  өзіндік  алшақ үн айырмашылығын байқаймыз.  Радио мен теледидардан беріліп
жатқан халық музыкасын қай халықтың музыкасы екенін тыңдаушылар ажырата алады.

Музыка  көркемдік,  әсем  саздар  шығаруында  музыканың  көптеген  заңдары,  ерекшеліктері,  көркемдік
қасиеттерінің бір салада, бір бағытта үн қосып, адамға эстетикалық азық беруі – өзінше бір табиғи құбылыс.
Музыканың негізгі әсемдік үн беретін көркемдік қасиеттерін айтар болсақ, олар мыналар: мелодия, гармония,
ритм, метр, темп, регистр, тембр, фоктура, тональность,интервал және лад т.б.

Мелодия – грек халқының екі сөзінен пайда болған. Мелос –ән және одс-айту деген сөздердің қосындысы ән
айту деген ұғымды анықтайды. Әннің мелодиясы текстімен сәйкес үндеседі.

Мелодия – музыканың жаны, негізгі арқауы. Адам ән айтқанда, музыкалық аспаптар баян, қобяз, скрипкада
ойнағанда, мелодияның дыбысы естіледі.Орыстың музыка зерттеушісі А.Н.Серов мелодияның атқаратын рөлі
жайлы былай деген:  «Мелодия да  негізгі  көркемдік музыка дыбыстары ішіндегі  таң  қалдыратыны,  бұнсыз
барлығы өнсіз, түссіз, жансыз...»

Көлемі үлкен музыкалық шығарманың да, әндердің де қайсысында болмасын, құлаққа жағымды мелодиясы
болады. Композиторлар А.Жубанов пен Л.Хамидидің «Абай» атты операсынан абайдың ариясын мысалға алуға
болады.  Егерде  музыкалық  шығарма  тыңдаушыға  ұнаса,  оның  есінде  көп  сақталады.  Құлағынан  кетпей
ызындап тұрғандай болады. Мелодия , негізінде әр жақты болып келеді. Ол музыканың негізі болғандықтан,
басқа әсемдік беретін салаларымен тығыз байланыста болады. 

Дыбыс-мелодияның  ең  бір  кішкене  бөлігін  айтамыз.  Негізгі  дыбыстарымыздың  барлығын  фортепиано
музыкалы аспаптан байқау қиян емес. Бұнда ең төменгі дыбыс пен ең жоғары дыбыстарды кездестіру болады. 

Дыбыстар көп болғандықтан олар оқтын-оқтын түрлі жоғарлықта қайталанып отырады. Музыкадағы негізгі
дыбыстар жетеу,  олардың өзіне тән аттары бар:  до,  ре,  ми,  фа,  соль,  ля,  си.  Ал қалған дыбыстар көмекші
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дыбыстар деп аталады. Олардың аттары до-диез немесе ре бемоль, фа-диез немесе соль-бемоль деп аталады.
Осы айтылған дыбыстардың өзіне тән жоғарылығы болады.

Интервал (аралық) деп биіктігі әр түрлі екі  дыбыстың ара қашықтығын айтамыз. Интервалдардың өздеріне
тән аттары бар: секунда – ең жақын екі дыбыстың ара қашықтығы, терция – үш дыбысты қамтиды, кварта –
төрт дыбыстан,  квинта – бес  дыбыстан,  секста  – алты дыбыстан,  септима – жеті  дыбыстан,  октава  – сегіз
дыбыстан алынып, екі  дыбыстың арасын мелодия үнмен жалғастырады. Интервалдардың мелодияға беретін
әсемдік  қасиеттері шексіз. Мысалы: «Совет одағының гимні» - кварта интервалымен, «Қазақ ССР-нің гимні»,
«Интернационал» мен «Марсельда» әндері осы интервалмен басталады. Қазақтың халық әні «Япурай» секунда
интервалымен  басталса,  композитор  Вармаловтың  «Қызыл  сарафан»  романсын  секста  интервалымен  ,
композитор А.Жубановтың «Қарлығашы» квитамен әуендете жөнеледі. 

Лад – деп тұрақты және тұрақсыз дыбыстардың үндесуінен пайда болған үндесу қатынасын айтамыз. Негізгі
дыбыстар  тұрақты  және  тұрақсыз  болып  бөлінеді.  Әрбір  мелодия  сол  тұрақты,  тұрақсыз  дыбыстардың
байланысынан туады. Түрлі әндерді ырғағына келтіріп ойнау үшін оның заңдарын білу керек. Күнделікті айтып
жүрген  әндеріміз,тындап  жүрген  музыкалық  шығармаларымыз,  көңілді,  шатты,  марш  екпінімен,  көтеріңкі
немесе көңілсіз, күнгірт, қайғылы және мұнды болып орындалады. Міне, осыған  байланысты музыкада негізгі
екі лад бар. Біріншісі – мажор (қатаң) дыбыстар үндестігі арқылы шатты сезімді, ашық көңілді білдіретін лад,
екіншісі минор (ұяң) дыбыстар үндестігі арқылы күнгірт, жұмсақ, мұнды ой туғызатын лад.

Глинканың «Руслан және Людмила» операсының увертюрасы, Бизенің «Кармен» операсының увентюрасы,
Хамидидің  «Қазақ  вальсі»  мажор  ладтарымен  жазылса,  Чайковскидің  «Алтыншы  симфониясының»  соңы,
Вердидің  «Гравиата»  операсының  кіріспесі,  Абайдың  «  Қараңғы  түнде  тау  қалғып»,   Соловьев  Седойдың
«Москва маңындағы кештер» сияқты шығармалары минор ладтарымен жазылған.

Гармония – деп аккордты көп дыбыстардың бір-бірімен үндесуін айтамыз. Мелодияға көркемдік үн беретін –
гармония. Музыкалық шығармалардың барлығына кең дауыс, әсем үн беріп тұрған музыканың әсемдік әсемдік
тілінің бірі  –  гармония.  Гармония үлкен-кішілі  музыкалық шығармалардың эмоциялық жалынды мазмұнын
терең сезініп түсінуге көмек береді.

Тональность (қалыптылық) деп лад дыбыстарының өз ара бірлестігінің қандай биіктікте тұрғанын білдіретін
ұғымды  айтамыз.  Қандай  музыкалық  шығарма  болмасын  ,  әр  уақытта  бір  тональностыда   жазылады.  Ол
жазылған  тональностерінің  аты  сол  шығарманың  ішіндегі  дыбыстардың  негізгі  тұрақтыларыының  атымен
аталады. Мысалы Шопеннің ноктюрні до-минор тональдігінде десек, бұл шығармадағы негізгі тұрақты дыбыс
до болады да, лад жағынан  минорлық лад болады. Міне, музыкалық  шығармаға әсем және көркемдік сән
беріп, оны толықтырып отыратын әсемдік тілдің бірі тональность боп есептеледі.

Ритм (ырғақ) деп дыбыстардың әр түрлі ұзақтық ара қатынасын айтамыз. Ритмнің музыкада атқаратын рөлі
өте зор.  Музыканы үйренуге негізгі көңіл аударатын нәрсенің бірі – ритм. Адамның күнделікті өмірінің бәрі әр
түрлі ритмнен тұрады. Адам жүрісінің, сөзінің қозғалыстарынң нотаға түсіретін болса, музыка ырғағы әр түрлі
болып келеді. Нәрлей айтсақ, ритм музыкалық шығарманың тамыры деп аталады. 

Темп  (жылдамдық,  шапшаңдық)  деп  музыкалық  шығарманың  ойналу  жылдамдығы  желісін  айтамыз.
Композитор қандай музыка жазбасын,  әр уақытта оның ойналу немесе  айтылу жылдамдығын шығарманың
басында көрсетеді. Музыкалы шығармалардың ойналу барысында темп өте көп болғанымен, олар негізгі үш
бөлумге  бөлінеді.  Бірінші  -–өте  жай,  салмақпен  ойналатын  шығармалар,  екіншісі  –  орта  жылдамдықпен,
үшіншісі шапшаң және тез  жылдамдықпен орындалатын  шығармалар.

Тембр (әсем, сүйкімді) деп музыкалы аспаптар мен адам дауыстарының өздеріне тән әсемдік ерекшеліктерін
айтамыз.  Қандай  музыкалық  аспаптар  болмасыг,  оның  өзіне  тән  ерекшелігі  бар.  Қобыз  бен  домбыра,
фортепиано  мен  аккордион,  балалайка  мен  гармон,  труба  мен  клорнеттің  өздеріне  тән  дауыстарының
ерекшелігі бар. Атап айтсақ , СССР халық әртісі К.Байсейтованың тамаша дауысын  радиодан тыңдаса, екінің
бірі  бұл  айтып тұрған  Күляш деп  тани  кетеді.  Ал симфониялық халық аспаптар оркестрінде орындалатын
музыкалық  шығармаға  қатысты  барлық  аспаптардың  тембрлері  бар.  Сондықтан  үлкен  оркестрді  тембрдің
энциклопедиясы деуге болады.

Полифония  деп  екі  немесе  бірнеше  тәуелсіз  мелодиялардың  бір  мезгілде  теңдес  ойнауын  айтамыз.
Полифонияның жәрдемімен  композитор шығарманың  мазмұнды терең және әр  жақты етіп көрсете  алады.
Мысалы, үш дауысты болып өңделген халық әні «Қара торғай» мен Чайковскийдің 

 « Пиковая дама» операсынан Лиза мен Полинаның дуэті осы полифонияның заң тәртібімен жазылған. Бұл
дуэтте екі дауыс бір-біріне бағынышты емес, екеуі жеке – жеке өзіндік әсемділігі бар мелодиялардан құралып,
бір толық ойды білдіріп тұрады. Осындай екі, үш, төрт т.б.  дауыстардан пайда болатын көркем шығармаға
әсемдік, сәндік үн беретін музыка жанрының бірі – полифония.

Музыкалық  фраза.  Біз  күнделікті  өмірде  адамдардың  бір-бірімен  тілдесіп  сөйлесетінін  білеміз.
Адам сөйлескенде азды-көпті сөздерді, сөйлемдерді пайдаланады. Музыканының негізі, мелодияның құрылысы
да дәл осындай болып келеді. Музыканы тыңдай отырып, мелодияның өзі бірнеше бөлімдерден құралатынын
байқаймыз.  Музыкалық  тілмен  айтқанда  осы  мелодияның  бөлімдерін  фраза  деп  атаймыз.  Мелодияның
әсемділігі мен көңілге қонымдылығы, сезімділік әсері фразаның құрылысына байланысты болып отырады. 

* * * * * * *
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  ГИПЕРБЕЛСЕНДІ БАЛАЛАРДЫ ЖАТТЫҒУЛАР МЕН 
ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ ТЫНЫШТАНДЫРУ

БҚО,  Казталов ауданы “Нұрбалапан”  бөбекжай – балабақшасының 
инклюзивті білім беру кабинетінің психологі 

Ахметова Галия Қазбекқызы
               
Жаңа  ғасыр  білім  беру  жүйесіне  жаңа  міндеттер  жүктеп  отыр.  Білім  берудің

мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым - қатынас пайда болды.
XXI ғасырда ерекше қажеттіліктері бар балалардың толыққанды өмір сүруіне жаңа

мүмкіндіктер ұсынылып келеді.  Нақтырақ айтқанда, олар кәдімгі мектепке дейінгі
мекемелерге бара алады. Осы кезде инклюзивті білім беру жүйесі ерекше балалар
үшін қоғамға ықпалдасудың жаңа тәсілі ретінде қарастырылатынын айта кеткен жөн.

Бұл жүйенің басты ерекшелігі балалардың диагнозын қиындық деп қабылдамай, керісінше оны танып білудің
жаңа мүмкіндігі деп қарастыру. Халық арасында осы түсінік қалыптаса бастаған кезде, ерекше жандарға жаңа
мүмкіндіктер ашылады. Дегенмен, мектептердің жағдайы ерекше қажеттіліктері бар оқушыларды қабылдауға
әлі дайын емес.

Гипербелсенді баланы тәрбиелеу оңай емес. Р. Кэмпбелл айтуы бойынша ата-аналар төмендегі 3 қателікке
жол береді:

- олар ақыл айтып, бақылап жүріп, онымен әңгімелесуді ұмытып кетеді,
- бала тәрбиесінде қатаңдық таңытпай, оның тәрбиесін үнемі қадағалап отырмайды,
- ашуын бақылауда ұстаудың дағдыларын үйретпейді.
 «Ашуды бақылауда ұстау» атты кітап авторлары баланың ашулы кезінде ата-аналарға тиімді және тиімсіз

қарым-қатынас түрлерін мысал ретінде ұсынады:
Тиімді:
- балаға тынышталуға мүмкіндік беру;
- баланың дәлелдерін зейінмен тыңдау;
- өзінің сезімдерін анық және дұрыс жеткізу;
- қалыптасқан жағдайдан шығудын дұрыс жолдарын көрсету;
Тиімсіз:
- баланы жазғыру;
- оны мұқатып, келтірген дәлелдерін күлкіге айналдыру .
Зейін  жетіспеушілігі  синдромы бар  балаларды  емдеу  мен  бақылаудың  жүйесінің  әлі  де  зерттелмеуі  бұл

аурудың патогенезінің анықталмағанымен байланысты. Оны емдеудің дәрімен емдеу және дәрі-дәрмексіз емдеу
әдістері белгілі.

Дәрі-дәрмексіз  емдеу  әдістерінің  қатарына  психотерапиялық,  педагогикалық,  нейропсихологиялық
коррекция жатады.  Гипербелсенді  балаға  12 баладан артық емес топта,  сабақ ұзақтығы 30 минутқа дейінгі
уақыт аралығы және бірінші партада отыру ұсынылады. Себебі бұл баланың мұғалімге қарап отырып, зейіннің
шоғырлануын  қамтамасыз  етеді.  Ата-аналармен  психотерапиялық  жұмыс  жүргізу  барысында  баланың  іс-
әрекетін «бұзықтық» деп қабылдамай, оған түсіністікпен және сабырлы көзқараспен қарау керектігі айтылған
жөн. Сондай-ақ ата-аналар гипербелсенді баланың күн тәртібінің сақталуын, яғни ұйқыға, демалуға жеткілікті
уақыт  бөлінуін  қадағалау  керек.  Осы  орайда  гипербелсенді  балалардың  ашушаң,  қозғыш  екенін  естен
шығармай,  адамдар  көп  жиналатын  іс-шаралардан  алыс  ұстағаны  дұрыс.  Мұндай  балаларда  зейін
шоғырлануында  қиындықтары бар  болғандықтан  белгілі  уақыт  аралығына  бір  тапсырма  беру  керек.  Ойын
кезінде баланың достарының салмақты болуы шарт.

Зейін бұзылуы мен гипербелсенділік белгілері бар балаларды тиімді емдеу үшін бала мен оның ата-анасына 
әртүрлі психологиялық әдістерді қолдану, сонымен қатар дәрімен емдеу арқылы қол жеткізуге болады . 
Дәрігерлер гипербелсенді баланы сабырлы тұрғыда тәрбиелеу үшін түрлі үйірмелерге қатыстырған жөн деген 
пікірде. Сурет салу өнері мен мүсін жасату, спорттық жаттығуларға ден салу олардың бойындағы орасан зор 
күш-қуатты шығарып тұруға көмектеседі. Оның бойындағы мол күш-қуат қоры 13-15 жасқа дейін сейілмейді, 
сол аралықта ата-анасы баланы жақсыға бағыттаса жақсы азамат болып есейеді де, құлықсыз қараған жағдайда 
өмір жолы қиын адамдардың қатарын толтырады. Гипербелсенді бала алғыр және қиялы ұшқыр боп жетіледі. 
   Әр топта гипербелсенді балалар бар. Олар тек өжет емес, шулы немесе жылдам қимылдайтын балалар. 
Мұндай балалар ұзақ отыра алмайды, білімге деген ұмтылысы тұрақты емес, өз эмоцияларын, тілегін ұстап 
тұра алмайды және өзінің жүріс-тұрысын басқара алмайды. Егер осындай балалар сіздің тобыңызда  кездессе, 
гипербелсенді тәрбиеленуші мен хореликтерді айыра білу керек. Осы тектес проблеманы педагогтермен, 
психологпен  ұжымдасқан түрде шешкен жөн және осыдан кейін ғана невропатологтың көмегіне жүгіну керек.  
Гипербелсенділіктің себептері мұрагерлікпен берілуі мүмкін, баланы іштен жарып алғаннан кейін немесе шала 
туылудың, туу кезіндегі зақымдардың, өмір сүру жағдайы мен қоршаған ортаның және т. б. салдары болуы 
мүмкін. Гипербелсенді баланы емдеудің қажеті жоқ, жай ғана оны артық белсенділіктен арылтыңыздар. Әр 
топтарда тек тыңдайтын, тәртіпті, жауапты, байсалды балалар оқығандығын бәріміз қалаймыз. Бұл біздің 
әрқайсымыздың арманымыз! Бірақ не істеуге болады? «Мұндай балаға қысым жасамаңыз! Оның еш пайдасы 
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жоқ. Сонымен қатар оған жоғары талаптар қоюдың және қарым-қатынас орнатуда артық жұмсақтық танытудың
қажеті жоқ! Қалай болғанда да артық кетпеңіз. Мұндай тәрбиеленушіге әртүрлі жағдайларда өзін-өзі ұстаудың 
барлық қағидалары нақты түсіндірілуі керек. Сонымен қатар тыйымдардың, шектеулердің санын барынша 
азайтқан дұрыс!» Мен меңгерген тағы бір қағида: гипербелсенді балаға үнемі айналу, қимылдау ауадай қажет, 
себебі оның жеткіліксіз физикалық белсенділігі аса жоғары сезімталдыққа алып келуі мүмкін. Мектеп жасына 
дейінгі жастағы балалардың гипербелсенділік белгілерін түзетуге арналған экспериментті ұйымдастырудың 
жолдары бірнеше әдістерін қарастырсақ.

Психотерапияның маңызды салаларының бірі қазіргі таңда арт - терапия болып табылады. Алғашқы арт -
терапия түсінігі енгізілген кезде оны тек сырқат, ауру немесе демалыс үйіндегі емделушілерге ғана қолданған
болса,  қазіргі  кезде  оның  қолданыс  аясы,  шеңбері  кеңеюде,  яғни,  бұл  терапия  баланың  шығармашылық
қабілетін дамытып қана қоймай,  баланың бойындағы ресурстарының  мүмкіндігін  түсініп,  ашуға  да  жағдай
жасайды.

Арт-терапия бейнелік өнер арқылы жанның дамуы мен емдеудің табиғи және қолайлы әдісі.  Арт-терапия
терминің ғылымға 1938 жылы Адриан Хилл енгізді. Арт-терапия ағылшын тілінен аударғанда шығармашылық
терапия деген ұғымды білдіреді.

Осы  терапия  әдісінің  бір  түрі  -  қуыршақ-терапиясы.  Қуыршақ-терапияның  рөлі  түрлі  аспектілерде
қолданылады.  Қуыршақ-терапия  сөзін  қазақшаға  тікелей  аударғанда  «қуыршақ  арқылы  қамқорлық  жасау,
емдеу» деген мағынаны білдіреді.

Аталған терапияның түрі қазіргі таңда үлкен жетістіктерге ие. Қуыршақ арқылы адамның ішкі болмысын
тануға болады. Дәлірек айтқанда, баланың немесе ересек адамдардың ішкі дүниесімен сырласуына мүмкіндік
беретін ем түрі.  Ұсынылып отырған саусақтарға  киілген қуыршақтар балалардың психикалық денсаулықты
жақсарту,  әлеуметтік  бейімделуді  дамыту,  танымдық  белсенділігін  арттыру,  қызығушылығын  және
шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру, баланың эмоцияналдық және адамдық дамуын арттыру, денсаулық
жағдайларын қалыптастыруда ең тиімді әдісі  болып табылады. Бұл әдісті пайдалану - уақытша психикалық
дағдарысқа  ұшыраған  немесе  дамуында  ауытқуы  бар  балалармен  жұмыс  жасайтын  мектепке  дейінгі
мекемелерге ең пайдалы жұмыс түрі.

Ойын  терапиясы  –  арт  терапияның  ерекше  түрі.  Бұл  терапияның  жүргізу  балалардың  әлеуметтік  және
психологиялық мәселелерді жеңу үшін, жеке және эмоционалды дамуы үшін арнайы ойындар қолданады. Егер
бала ойынға белсенді және бар ықыласымен қатысса емдеу әсерлі болады.

Ойын баланың психологиялық ахуалын сақтауға, оның қоғаммен қарым-қатынасын анықтауға, ересек өмірге
дайындайды. Ойын балаға белгілі дағдыларды меңгеру үшін, сонымен қатар қарым-қатынасты, өмірге деген
құлшынысын  арттырады,  эмоционалды  және  физиологиялық  жағдайын  жақсартады.  Ойын  психологиялық
күйзелістен шығу үшін емдеудің бір тәсілі ретінде қолданылады.

Бала  ойынға  өз  еркімен  қатысып,  ойыннан  қуаныш  рахатын  көру  керек.  Әсіресе  бұл  гипербелсенді
балалардың  қатысуымен  ойын  өткізу  барысында  эмоционалды  әсерін  мөлшерлеп,  өзін  қалай  сезінетінін
бақылау керектігін айта кеткен жөн.

Құм терапиясы - адамға өзінің жан дүниесіндегі өз «Менін» танытуға, өзіне өте маңызды, жан тебірентерлік
және құпиясының ашылуына көмектеседі.

Құмның адам ағзасына  тигізер  әсері  мол.  Әсіресе  балалардың  ұсақ  қол  моторикасын дамытып,  олардың
психикасын реттейді. Саусаққа тиген құм түйіршіктері әрбір ұйықтап жатқан қолдың жасушаларын оятады,
жүйкесін  тыныштандырады.  Құмның бала психикасының жағымсыз  қуатын жоқ қылатын сезімталдық жай
күйді реттейтін қасиеті бар. Құм балаларға магнит сияқты әсер етеді. Ол суды сіңіру қасиетіне ие. Ғалымдар
құм  барлық  ауыр  психологиялық  энергияны сіңіріп,  адамның  энергетикасын  тазалап,  эмоционалдық  күйді
орнықтырады дейді.

Сондай-ақ музыка терапиясы мен бейнелеу терапиясының біріктіріліп өткізілуі арқылы арт-терапия бойынша
шығармашылық тапсырма беруге болады.

Тыныштандыруға  арналған  әуен  қосылады.  4-5  топқа  балаларды топтастырып,  «Менің  бақытты балалық
шағым» тақырыбы аясында тапсырма беріледі. Балалар тек саусақтарымен сурет салады. Бұл баланың миының
психикалық қызметінің (зейін, еске сақтау, ойлау қабілетін, сөйлеу) дамуына және қол мен саусақ икемділігін
дамытуға арналған тапсырма. Берілетін уақыт әуен біткенше. Әр топтың жұмысы қорғалады. Жұмыстың бұл
түрі көп жағдайда балалардың көңілінен шығып жатады.

Рольдік әдіс
           Топтағы белгілі рольдердің немесе қызметтердің көмегімен балаға өзінің қажеттілігін, пайдалылығын, 

қатыстылығын сезінуге мүмкіндік беру. Мысалы, осындай баланы өзіңіздің  көмекшіңіз етіп тағайындаңыз. Ол 
сізге сабаққа арналған көрнекілік материалдарын, керек-жарақтарды және т. б. таратуда қуана-қуана 
көмектеседі. Оның топта жұмыс істеуіне режиссердің, топ көшбасшысының, бастамашысының, аниматордың, 
актердің ролі көмектеседі, яғни белсенді қызмет міндеттеріне немесе оқу қызметіне қатысты көзқарастарға 
негізделген рольдер мен қызметтер. 

Ойын түрінде оқыту әдісі
          Ойын әдістері сабақтың мақсаттары мен міндеттеріне байланысты қолданылады. Олар 

тәрбиеленушілер үшін үнемі қызықты. Көптеген қызмет түрлерінде: ән айтуда, тыңдауда, композицияда 
балалар музыкалық ойындарды аса қызығушылықпен ойнайды. Ойын барысында тәрбиеленушілердің барлық 
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психологиялық типтері өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін ашады.                                                                  
Сұр қоян жуынады. 
Мақсаты: Қимыл қозғалыс қабілеттерін арттыру, тілдерін дамыту, ептілікке тәрбиелеу. 
Шарты: Балалар шеңбер жасап тұрады. Қоян болған бала ортаға шығады. 
Балалар: Қоян, қоян тұршы, 
Беті, қолды жушы 
Айнаға қарашы 
Шашыңды тарашы 
Енді бізді қушы. 
Қоян қимылмен көрсете отырып жасап, тұрады. Енді бізді қушы дегенде, балаларды қуа жөнеледі. 
Ойын 4-5 рет қайталанады.                                                                                                                

Аттар 
Мақсаты: балаларды ойынның шартын бұзбай ойнауға, белгі бойынша, мәтіннің сөзіне сай қимыл-қозғалыс 
жасауға дағдыландыру, зейіндерін, байқағыштықтарын, жүгіру мен жүру дағдыларын дамыту. 
Шарты:Балалар екі бірдей топқа бөлінеді. Біреулері – аттар болады, басқалары – шабарман болады. 
Шабарманның қолында -ауыздық. Аланның басқа жағында- аттар жайылатын жер, бұнда аттар тұрады, басқа 
жағында шабармендар. Тәрбиеші: «Шабармандар, тұрыңдар, тезірек аттарды дайындаңдар!»- дегенде 
шабармандараттан түсіп, аттарды жайылымға жіберіп, өздерінің орындарына барады. «Шабармандар, 
аттарыңды ұстаңдар»,- дегенде әрқайсысы өздерінің аттарын ұстайды. «Аттарыңды ат қораға апарыңдар»,- 
дегенде апарады. Ойын 3-4 рет қайталанады. 
Ұсыныс: ойында жүгірумен жүгірудің түрлерін кезектестіруге болады.Ойынды түрлендіруге болады: ат 
шабуы, орманға саяхат, т.б.. 

Тыныстау гимнастикасы әдісі
Гипербелсенді балалардың жүрек соғысы көбіне жиі болады, кекештеніп немесе өте жылдам сөйлейді. 

Мұндай жағдайда тыныстау жаттығулары көмектеседі. Оны кейіпке ену арқылы орындауға болады, ал тікелей 
мұғалімнің тура нұсқаулары немесе ұсыныстары бойынша орындалмайды. 1-ші жаттығу. Балаға ыдыстағы 
өсімдікті немесе базадағы гүлді иіскеуге мүмкіндік беру. Және де мұны ойнақы түрде орындау керек. Гүлді 
әртүрлі көңіл-күймен иіскеуді ұсыныңыз. «Балалар! Біздің гүліміздің иісін анықтайық! Бірақ оны күліп тұрып 
жасайық. Күліп тұрып тереңнен тыныстау..., деміңді шығар, демал, деміңді шығар!» немесе: «Дәл осыларды 
мұңды түрде қайталаймыз! Демал, деміңді шығар! Ал енді күліп тұрып демаламыз, мұңайып демді 
шығарамыз». Осылай бірнеше рет қайталаймыз. 2-ші жаттығу: «Қысқа тыныс алу қимылдарын орындаймыз, 
оны орындау кезінде өзімізді бу шығарушы шәйнек ретінде елестетеміз. Осыны дем шығарған кезде «у-у» 
дыбысымен орындаймыз».

Гипербелсенділік белгілері баланың бойынан жасөспірім шақта мүлде жоғалып кететін жағдайлар да көптеп
кездеседі.  Баланың ағзасының өсіп,  жетілуіне  байланысты кейбір белгілер  мүлдем жоғалады.  Алайда зейін
жетіспеушілігі мен гипербелсенділік синдромының 30-70% ересек адамдарда да байқалады.

Гипербелсенді  баланың  қоғамға  бейімделуін  қамтамасыз  ету  үшін  жанұяның  және  мектепке  дейінгі
мекеменің, қоғамның ынтымақтастығы қажет.

Егер де біз балалардың бойындағы гипербелсенділікті барынша азайту жолында дұрыс жұмыс жүргізетін
болсақ, сонда ғана дені сау, жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелей алмақпыз.

* * * * * * *
БҚО , Казталов ауданы, Казталов ауылы

Казталов аудандық балалар саз мектебінің 
І санатты хор пәнінің мұғалімі  Мергалиева Гаухар Рыскалиевна

Ән – хор айту дағдылары

Сабақтың тақырыбы: Ән – хор айту дағдылары
Сабақтың мақсаты:
1. Ән – хор айту дағдыларымен таныстыру, дауыс жаттығуын жасауға дағдыландыру.
2. Оқушыларды дауыс үйлесімділігіне баулу, музыкалық сауаттылығын дамыту.

3. Ән мазмұны арқылы туған жерін сүюге, құрмет тұтуға тәрбиелеу.
Сабақтың типі: аралас сабақ
Сабақтың түрі: дәстүрлі сабақ
Сабақтың әдісі: көрнекілік, сұрақ - жауап, жаттығу
Көрнекілігі: Суреттер, тірек - сызбалар
Қолданылатын технологиялық құралдар: интерактивті тақта, баян
Пәнаралық байланыс: әдебиет
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
1. Әнұран тыңдау
2. Оқушыларды ән айтуға бейімдеп отырғызу
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ІІ. Өткен сабаққа шолу жасау.
1. Ән тыңдау. «Прекрасное далеко»
Хор дегеніміз не? (Анықтама беру, тақтадан сызба арқылы түсіндіру)
Хор – әншілердің қосылып, ән салатын үлкен тобы
2. Аралас хордың дауыстарын атаңдар.
Сопрано – әйелдердің жіңішке, биік даусы
Альт – әйелдердің төмен даусы
Тенор - ерлердің биік даусы
Бас – ерлердің жуан даусы
3. Дауыс жаттығуын орындау.
А) Лад дыбыстарын жоғары, төмен гамма бойынша орындау
Ә) Жабық ауызбен жасау
Б) А, о, ля, лё, лю дыбыстары арқылы жаттығулар жасау.
В) Негізгі дыбыстарды ұстап тұру. До, ми, соль
4. Тренинг. «Мимика»
Қуанышты бет - әлпетпен айту
Ренішті бет - әлпетпен айту
ІІІ. Жаңа сабақ.
1. Тыныштандыру сәті. Музыка тыңдау.
2. Ән айту ережелерін еске түсіру
3. Ән – хор айту дағдылары
1) Әнді отырып орындағанда, орындыққа жартылай, екі аяқты жерге тең басып, қолды екі тізенің үстіне қойып, 
түзу еркін отыру.
2) Тұрып орындағанда екі аяққа тең тұрып, қолды жанына түсіріп, еркін тұру
3) Басты тым жоғары көтермей, тым төмен түсірмей, өз деңгейінде ұстау
4) Әнді орындағанда иықты көтермей денені еркін ұстау керек.
5) Хор шығармасын біркелкі көркем орындау, үшін мұғалімнің қол қимылын түсініп, ұқыптылықпен іске 
асыру.
6) Хор шығармасын орындағанда әнші өзгелерден ерекшеленбей, бірін - бірі тыңдап біркелкі орындау.
4. Ән үйрену. «Гүлдей жайна Қазақстан»
а) Әнді тыңдату
ә) Авторы жайлы мағлұмат беру
Әні: И. Нүсіпбаевтікі
Сөзі: Н. Әлімқұловтікі
б) Сөзінің мағынасын түсіндіру.
5. Дәптермен жұмыс.
Жаңа сабақты бекіту.
Әңгіме кестесін толтыру.
ІҮ. Қорытындылау.
1. Ән - хор айту дағдыларына нелер жатады?
2. Аралас хордың дауыстарын атаңдар.
Ү. Үйге тапсырма беру

* * * * * * *
БҚО, Казталов ауданы Бірік ауылы, 
«Ақтілек» бөбекжайының тәрбиешісі 

Жубанова Бибигуль Омирзаковна

Тақырыбы:«Ойлы болсаң, озып көр!»
Мақсаты: мақал – мәтел, жұмбақтар айту арқылы көркем, ұтымды сөйлеуге, қиыннан

қиыстыра білуге үйрету, ой-өрісін кеңейту. Өз ана тілін  құрметтеуге, өз тілін мақтан ете
білуге тәрбиелеу. Өз ойларын әдеби тілде жеткізе білуге баулу, ой жүйріктігін дамыту.

Ұлы Абай атамыздың «Адам ата - анадан туғанда есті болмайды, естіп, көріп, 
ұстап, татып ескере жақсы - жаманды таниды. Сондайдан білгені, көргені, тоқығаны көп болған адам 
білімді болады»- деген нақыл сөзін ескере отырып, сайысымызды  бастайық.

І. Кіріспе: Қай заман болсын адамзат алдында тұратын басты міндет – адал, білімді, еңбек сүйгіш ұрпақ
тәрбиелеп өсіру. Бұл міндетті әр халық салт - дәстүріне орай іске асырады. «Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» 
дегендей халқымыздың салт-дәстүрінің өзіндік мән-мағынасы зор.Яғни әр халық ғасырлар бойы сыннан өтіп, 
сұрыпталған озық салт - дәстүрлерін жас ұрпақты тәрбиелеуде пайдаланып келген.Мақал-мәтелдер дегеніміз 
сөз арқылы ықшамды, жинақталған, өтімді түрде айтылатын күрделі ойдың қорытындысы, бейнелі тіл 
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байлығымыз. Қоғамда болып жатқан елеулі өзгерістер, салт-дәстүріміз, әдет-ғұрпымыз, мақал –мәтелдердің 
шығуына негіз болған. Мақал- мәтелдердің бала тәрбиесінде маңызы өте зор. 

Әр сұрақ 10 ұпаймен бағаланады, жартылай жауап 5 ұпаймен бағаланады.
Ойын шарты: Ойынға қатысушыларды  екі топқа бөлеміз:
1.«Білгіштер» тобы     2. «Тапқыштар» тобы
І тур. «Тапқыр болсаң, тауып көр»? (сұраққа мақалмен жауап беру)
ІІ тур. «Тәрбиенің тамыры салтымызда» (салт-дәстүрлердің мағынасын ашу)
ІІІ-тур. «Айшықты сөздер»  (тіркестердің мағынасын бір сөзбен ашу.)
IVтур. «Мағынасын аш»  (Ойланып, мағынасын аш)
V тур. «Күлдіргі жұмбақ»  
Жүргізіші: 1 Қазылар орнықтырар әділдікті,

                        Қай топтың жауаптары кәдік шықты.
                       Ойлы болсаң, озып көр» сайысында.
      Жеңіске жетер дейміз нағыз мықты-дей келе әділ баға беретін әділқазы мүшелерімен таныстырып өтейік.

Әділқазы мүшелері:
ІІ.Негізгі бөлім
Жүргізуші:  Жарық көрмей жатсаң да ұзақ, кең тілім.

                       Таза терең өткір, күшті, кең тілім.
                       Таралған балаларын бауырына
                       Ақ қолыңмен тараларсың сен тілім -дей келе сайысымыз бастаймыз.

І тур.  «Тапқыр болсаң тауып көр»
Шабыт тасып шалқысын,

Көңілді кеш жасайық.
Мұнда қызық табылар,
Білімдеріңді сынайық – деп ойынымыздың бірінші айналымын бастаймыз.

Сайыстың шарты бойынша қойылған сұраққа мақалмен жауап береді. Әр сұрақ 10 ұпаймен бағаланады, 
жартылай жауап 5 ұпаймен бағаланады.

 «Білгірлер» тобына
1. Қар жана ма? /Қалауын тапса қар жанар/
2. Инемен құдық қазуға бола ма? /Оқу инемен құдық қазғандай/
3. Аппақ қарға бола ма? /Қарға сүйер баласын аппағым деп/
4. Тастың жеңілі бола ма? /Тас түскен жеріне ауыр/
5. Елу құлағы бар, кім? /Ел құлағы елу/
6. Тауық түс көре ме? /Тауықтың түсіне тары енеді/
7. Білетінің қанша, білмейтінің қанша? /Білетінім тоғыз, білмейтінім тоқсан тоғыз/
8. Оттан да ыстық болып тұрған не? /Отан – отанда ыстық/
«Тапқыштар» тобына
1. Адам денесіндегі қорқақ, батыр мүшелер? /Көз қорқақ, қол батыр/
2. Көрдім, көрмедім дегендер неше сөз бола алады? 
      /Көрдім деген көп сөз, көрмедім деген бір сөз/
3. Бір рет өлуге де болады, немесе мың рет өлуге де болады? 
     /Батыр бір рет, қорқақ мың рет өлер/
4. Отқа түсіп күймеуге бола ма?  /Отан үшін отқа түс күймейсің/
5. Өрге шыға алмайтын қандай сөз? /Өтірік өрге жүзбес/
6. Балға  тең тәттілер не екенін білесіз бе? /Баланың тілі бал, ананың сүті бал/
7. Намыстан,қамыстан ажал табушылар? /Ерді намыс, қоянды қамыс өлтіреді/
8.Қой мен қасқыр ойлана ма?/Қойдың ойлағаны – амандық, қасқырдың ойлағаны - арамдық /

- Әділқазы алқасынан бірінші  сайыстың қорытындысын сұраймыз. 
ІІ тур.  «Тәрбиенің тамыры салтымызда»  
Қазақта «Алты жыл аш болсаң да, атаңның салтын ұмыт па» деген мақал бар. Келесі бөліміміз  ата-баба 

дәстүрі мен салты туралы.
1. Шілдехана – сөзі қандай ұғымды білдіреді. 

Сәби дүниеге келген соң бір жеті бойы ана мен баланы күтіп, оның көңілін көтеріп, оның қасына дастархан 
жаю әдеті. Қазақ елінің әр түкпірінде бұл рәсім әр қалай өтеді. Сол күні баланы шілде суына шомылдырып, 
сыңғырлаған тиындар салады, балаға денсаулықпен бірге байлық та тілейді. Шілдехана өткізілетін күні ана 
әбден сорпаланып өзінің шілде терін шығаруы тиіс.
2.Ерулік- біздің халқымызда «ЕРУЛІК»-деген тамаша дәстүр бар. Бір ауылға басқа жақтан көшіп келіп 
қоныстанған жанұяны көршілері шақырып, үй-жайын көрсетіп, елге келдің жатырқамай аралас-құралас 
болайық деген ниетпенен дастархан жайып ас беретін болған. Бір айта кетердігі бұндай шақыруға бала-
шағасымен сол жанұяны түгел шақыратын болған.Осы қарым-қатынасты «ЕРУЛІК БЕРУ»-деп атаған. Халық 
арасындағы "Ерулікке қарулық"- деген сөз осыдан қалса керек.
3.Баланы атқа мінгізу салты – баланың буыны бекіп, 4-6 жасқа келгенде ат үстінде өзін-өзі ұстап отыра 
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алатын жағдайға жеткенде, атқа мінгізу салтын жасап, ат құлағында ойнайтын денсаулығы зор, мықты, шымыр 
жауынгер, еңбекқор, қиыншылыққа төзімді ұрпақ тәрбиелеудің бір түрі.Балаға ер-тұрмандарын сыйлап 
(ашамай, жандарба, тоқым, жүген, ноқта), атқа мінгізіп той жасайды. Бұл әрекет ер баланың ендігі азамат 
болуға дайындалғанының белгісі болып саналады.
4.  Шарғы - ұзатылған қыздың, яғни қалыңдық болған қыздың өзіне тетелес сіңлісіне немесе өзінен кіші, 
немесе туыс сіңлілеріне басына тартатын орамалын береді. Бұл ендігі кезек сенікі, бақытыңды тап, бақытты 
бол, жұғысты болсын деген ырым. Бұны шарғы салу деп атайды.
Шарғы салынған қызға жеңгелері, апалары, жезделері, құрдастары бірге қосылып, шашын тартып, аяқ бөлігінің
санын инемен шаншып, ол белгі аяғыңды тіктеп жүр, тайма деген сөз. 
Жақсы тілектер айтылып, қызды он рет сол жағымен айналдырып, одан кейін он рет оң жағымен айналдырып, 
шәй ішіп құттықтасады.

5.Қырқынан шығару – бөбек дүниеге келген соң 40 күннен соң оның алғаш рет шашы мен тырнағы 
алынып, бесікке салу рәсімі орындалады. 40-күннің өзі ананың бой көтеріп, денсаулығы түзелген кезде болады. 
Жалпы осы уақыт ішінде ананың да, баланың да денсаулығы өте мықты күтімді қажет етеді. Анаға кіндік шеше 
көмек беруі тиіс. Бұл дастархан басына тек әйел адамдар келіп қатысады

6. Сүйінші – қуанышты хабар әкелушіге берілетін сыйлық  . Дүниеге жас нәресте келуін, келін түскенді, 
алыстағы сағынған адамның келгендігін, жоғары атақ, үлкен сыйлық берілуін, т.б. қуанышты сәттерді алғаш 
хабарлаушы сүйінші сұрайды. Сүйіншіге бағалы зат немесе ақша береді.

Қуанышты хабар жеткізуші адам «сүйінші-сүйінші» деп келеді. Мұндайда қуанышты үй иесі «қалағаныңды 
ал» дейді. Немесе оған риза болатындай сыйлық ұсынады. Бұл қуанудың, ризалықтың белгісі. Сүйінші 
сұраудың да, оның сүйіншісін алудың да ешқандай сөкеттігі жоқ.

ІІІ-тур. «Айшықты сөздер»
Жүргізуші:   Білген сайын келеді біле бергім,

                       Біле беру емес пе тілегі елдің.
                       Белден ассаң, алдыңда бел көрінсе,
                       Қызыққаннан келмей ме жүре бергің.
                      Сондықтан да келеді біле бергім
                      Білімдіні сүйерін білім елдің,- дей отырып,  үшінші айналымды бастаймыз.

Ойынның шарты бойынша берілген тұрақты тіркестердің мағынасын бір сөзбен ашу.
«Білгірлер» тобына
1. Төбе шашы тік тұрды /Қорықты./
2. Көз ұшында көрінбеді /Алыста/
3. Қолды болды . /Ұрланды/
4. Жүрек жұтқан . /Батыр/
5. Қоян жүрек . /Қорқақ/
6. Көзі ілінбеді . /Ұйықтамады/
7. Көзге түртсе көргісіз . /Қап қараңғы/
8. Кеудесіне нан пісті. /Өзгеден өзін жоғары ұстау/

«Тапқыштар» тобына
1. Бетінен оты шықты . /Ұялды/
2. Араларынан қыл өтпейді . /Тату/
3. Күлін көкке ұшыру . /Құрту/
4. Жүрек жалғап алды . /Тамақтанды/
5. Көз шырымын алу . /Ұйықтау/
6. Көзді ашып - жұмғанша . /Лезде/
7. Беті бүлк етпеді . /Ұялмады/
8. Ит терісін басына қаптады . /Ұрысты/

IVтур. «Мағынасын аш»
Жүргізуші:  Шабыт тасып шалқысын,

                       Көңілді кеш жасайық.
                      Мұнда қызық табылар,
   Білімдеріңді сынайық –деп ойынымыздың төртінші  бөлімін бастаймыз. Ойланып, мағынасын айтуларыңыз  
керек.

«Білгірлер» тобына  
1. Тілдің ұшында тұр. /ұмыту, жеткізе алмау/ 
2. Қас пен көздің арасы. /лезде, тез, жылдам/ 
3. Ауыз жаласу. /жақтасу, болысу/ 
4. Арасынан қыл өтпейді. /өте тату/ 
5. Айдарынан жел еседі. /асқақтап дәурен сүру/ 
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6. Көкірегі қарс айрылды. /қайғыру, өкіну/ 
7. Қабағынан қар жауды /ашуланды/
8. Бетінен оты шықты /ұялу/
9. Ит өлген жер /алыс/
10. Төбе шашы тік тұрды /қорықты/

«Тапқырлар» тобына 
1. Қабағын қырау шалу. /қартаю/ 
2. Қалпақтау үшу. /құлап түсу/ 
3. Қалтасына сену. /байлығына сену/ 
4. Кең балақ, жалпақ етек. /қолынан іс келмейтін олақ/ 
5. Иін тірескен. /өте көп/ 
6. Жалғанды жалпағынан басу. /молшылықта түк ойламау/

7.Төбесі көкке жетті /қуанды/
8. Ине шаншар жер жоқ /бос жер жоқ/
9. Қой аузынан шөп алмас /жуас/
10. Көзді ашып-жұмғанша /тез, лезде/
3. Таяқ сілтем жер /жақын/

VI.  «Күлдіргі жұмбақ»
«Білгірлер» тобына
1. Кім барлық тілде сөйлейді?    Жауап: Жаңғырық

2. Тышқан аулағышты бес әріппен қалай жазуға болады?  Жауап: Мысық.
3. Дүниедегі ең шапшаң нәрсе?    Жауап: Ой - қиял.

«Тапқыштар» тобына
1. Егер түнгі сағат 12 - де жаңбыр жауса, мұннан соң 72 сағаттан кейін күн ашылып шуақ түсе ме?
Жауап: Жоқ, бұл түн мезгілі.
2. Қай кезде аспан жерден төмен тұрады?
Жауап: Аспан суреті судан көрінген кезде.
3. Қандай бөшкеге су құюға болмайды?
Жауап: Іші толы бөшкеге.

Марапаттау.
Бұл жағдайда қай топ озық шықты? Кімнің жүйрігі  бәйге алады екен? Соны білмекке қазылар төрелігін

тыңдап көрелік.
Әділ қазы алқалары екі топтың бағаларын есептеп, жеңіске жеткен топты марапаттайды.
ІІІ. Қорытынды бөлім.
Жүргізуші:  Біреу озса сайыста,біреу артта қалады. 

                       Ренжімей тараса, озбағандар жарады. 
                      Жарыс заңы ежелден- жеңімпазды анықтау, 
                       Озат болу шарты сол – еңбектену, жалықпау-деп  сайысқа  қатысушы сайыскерлер өздерінің 
сөздік қорын байытып, қазақтың мақал – мәтелдерін, жұмбақтарды, салт-дәстүрлерді  жақсы білетіндіктерін 
көрсете білді. Осы салт-дәстүрлерімізді,  мақалдармен шектелмей, мемлекеттік тілімізді құрметтеп, шешендік 
сөздерді көбірек біліп, тілге шешен, сөзге жүйрік болуға ұмтылайық!

* * * * * * *
АСЫЛ СӨЗДІҢ ТӘРБИЕЛІК ТҮЙІНІ

Қарағанды қаласы №81 ЖББОМ қазақ  тілі  мен әдебиеті
пәні мұғалімдері:  Туркенова Бибинур Мухаметжановна 

Еримова Маржан Мадетовна

Қазақ  халқының ұрпақ  тәрбиесі  бай,  рухани әлемнен  тұратын ауыз  әдебиетінің  тамырынан  бастау  алып
келеді. Ғасырлар бойы екшеліп, саф алтындай жинақталған ауыз әдебиетінің бір саласы мақал-мәтелдердің бала
тәрбиесінде  алатын  орны  ерекше.  Үйде  ата-анадан,  мектепте  ұстаздан  үйренетін  өнегеден  баланың  тәлім-
тәрбиесі  қалыптаспақ.  Сондықтан шәкіртке әр  сөзімен  әсер  етіп,  үлгі  көрсеткен ұстаз  өз  шәкірттеріне түзу
жолды сілтемек. Ел аузында, көбіне сөйлеу тілінде қолданылатын сөздердің бай да, мазмұнды саласы-мақал-
мәтел, идиоматизмдер, ойлы фразалар болып келеді. «Сөз асылы- мақал » дейді халқымыз. Оның айтушылары
да, тұтынушылары да – көпшілік. 

Мақал  -  логикалық,  образдық  ойдың  қосқанаттасқан  ғажап  табысы,  тәжірибеден  туған  қанатты,
философиялық   сөздер.  Мақалда  этикалық,  философиялық,  коллективтік  мазмұн  бар,  мақал  сөздердің
қорытындылары әрдайым айтар ойдың түп қазығындай міндет атқарады.
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Мақал-мәтелдер қоғам өміріндегі әлеуметтік құбылыстарды, адам мінезін, табиғат пен тіршілік сырын, оның
қайшылығын таныта отырып, адамға терең ғибрат берген.  Мақал - осындай құбылыстарға берілген баға, ойдың
тобықтай  түйіні  ғана  емес,  өзінше  бір  ереже.  Мақал-мәтелдер  адам  іс-әрекетінің  себебін  тікелей  бақылау
арқылы өзінше түйіндейді. Олар ғылыми бақылаудан гөрі өзінің кездейсоқтығымен, арнайы ұйымдастырылып
жоспарланбауымен ерекшеленеді.  Алайда өмірде жиі қайталанатын сансыз бақылау,  күнделікті  тәжірибенің
өлшемі ретінде қорытыла келе, психологиялық ойдың мәйегіне айналады.

Көшпелі  ата-бабаларымыз  сонау  ерте  заманнан  бастап-ақ  мақал-мәтелге  ерекше  мән  беріп,   оларды
ақылымен байыптай алатын адамдарды дәріптеген, қастерлеген. Ондай адам ата-баба даналығының көзіндей
саналып, мақал-мәтелмен нәрленген ой түйіндері нанымды болған.

Мақалдарымызда  бала  тәрбиесіне  баса  мән  берілген.  Ұстаздық  қызметте  шәкірт  тәрбиелеу  барысында
білімділік,  біліктілікпен бірге мақал-мәтелдер де тәрбиенің басты тетігі  болып табылады. «Баланы жастан»,
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің», «Қызды асырай алмаған күң етеді, ұлды асырай алмаған құл етеді»
деген сияқты мақал-мәтелдердің мәні жас ұрпақты жақсылыққа баулу болмақ.

Оқушыларға өнер-білім , тіл мен әдебиетімізді үйретуде мақал-мәтелдің мәні аса зор.  Білім – өнер, еңбектің
бір түрі болса, аз сөйлеп, көп тыңдаған, көп оқып өз білімін байытқан бала ғана өмірден өзіне тиесілі сыбағасын
алмақ.  Ұл мен қыздың мінезі  қандай болу керек дегенге  халық мақалы бұлжымас нұсқау береді.  «Атаның
баласы  болма,  адамның  баласы  бол»,  «Бір  кісі  мың  кісіге  олжа  салар»,  «Әдептілік  –  адамдықтың  белгісі,
тұрпайы мінез -надандықтың белгісі» деп келетін мақал-мәтелдердің  тәрбиелік,  этикалық мәні қашанда өз
күшінде. 

Бала  ұғымына  лайықты пайдалы кеңестерде  айналадағы  дүние  мен  адамның  өзара  қарым-қатынасын  әр
қырынан қамтыған сан-алуан ақпараттар аз емес. Мақал-мәтелдердегі оқу мен еңбек, ойын мен өнер, адамның
әр түрлі жақсы қасиеттері, елін сүю, ата-ананы құрметтеу, үлкенді сыйлау осы сияқты саналы сөздердің бала
санасына біртіндеп құйыла беретіндігі. Халық ұғымымен ақылдылық – баға жетпес қазына. «Түйедей бойың
болғанша,  түймедей  ойың  болсын»,  «Ақыл  азбайды,  білім  тозбайды»,  «Ақыл  жастан,  асыл  тастан»  деген
сияқты. Алдағы іс-әрекеттің нәтижелілігі де ақылға байланысты. Сонымен қатар мақал-мәтелдер сөз салмағын
ойлана айтуға үйретеді. Мысалы: «Ойнап сөйлесең де ойлап сөйле», «Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі». Осы
айтылғандардың  барлығы  ақыл-оймен  зерделіліктің  сөйлеу  мәдениетімен  тығыз  ұштасып  отыратындығын
меңзейді.  Халқымыз ойға олақ, сөзге шорқақ жанды әжуалап, аз сөйлеп, көп ойлап логикаға жүгініп отыру
керектігін ерекше ескертеді. Мәселен, «Тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады», «Сөз сүйектен, таяқ еттен
өтеді», «Шешеннің тілі – шебердің бізі» . 

Жас  ұрпақты  жағымды  мінез-құлыққа  тәрбиелеумен  қатар  ұстаз,  тәлімгерлерге  де  бағышталған  мақал-
мәтелдер  де  бір  төбе.  Баланың  алғашқы  тәрбиешісі  ата-анасы  болғандықтан,  олар  өздерінің  ақыл,
парасаттылығымен, бар болмыс, бейнесімен балаға үлгі бола білу керек. «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы»,
«Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер», «Әке балаға сыншы» дегендей.

Қазақ  тілі  және  қазақ  әдебиеті  сабақтарында  халық  даналығынан  шыққан  асыл  сөз,  мақал-мәтелдерді
мейілінше молынан орынды қолданып, оқушы санасына сіңіріп отыру әдістемелік тұрғыдан басты міндетім
болып саналады. Жүйелі сөз жүйесін табар демекші, оқушының әр сауалына оңтайлы мақал-мәтелмен жауап
беру де олардың пәнді оқуға деген қызығушылықтарын арттырып, жігерлендіретіндері анық. Ал сабақ үстінде
сергіту сәті ретінде мақал-мәтелдерге байланысты жарыстар мен сайыстар ұйымдастыру, түрлі тапсырмалар
беру де өз нәтижесін береді. 

Сыныптан  тыс  ұйымдастырылған  шараларда,  интеллектуалдық  ойын  түрінде  мақал-мәтелдермен
байланыстырып  өткізу  де  өте  қызықты,  тартымды  болмақ.  Мәселен,  «  Мың  бір  мақал»  ,  «Сөз-мерген»
сайыстарын сабақ барысында да, сыныптан тыс шара ретінде де жиі-жиі өткізіп отыру - бала санасына оқу мен
тәрбиенің қонымдылығын, нәтижелілігін арттыратын әдіс.

Рухани-адамгершілік  тәрбие  -  бұл дұрыс  дағдылар  мен  өзін-өзі  ұстау  дағдыларының  нормалары,
ұйымдағы қарым-қатынас  мәдениетінің  тұрақтылығын қалыптастырады.  Жеке  адамның  адамгершілік
санасының  дәрежесі  оның  мінез-құлқы мен  іс  әрекетін  анықтайды.  Осы  әдет-дағдыларды  қалыптастыру
барысында  тәрбиені  тек  ақыл  айту  арқылы  ғана  емес,  орынды  мақал-мәтелдерді  қолдана  отырып  берудің
тиімділігі зор болмақ. Себебі анық айтылған әсерлі сөз ғана оқушы санасында қалады.

Осы қасиеттердің барлығы – адамның адамдығын көрсететін асыл қасиеттер. Ендеше ел тізгінін ұстайтын
жас ұрпақты оқыту мен тәрбие беру барысында оқыту мен тәрбиенің оңтайлы  әдістерін тиімді түрде таңдай
отырып, білімді де, тәрбиелі ұрпақ етіп шығару- біздің борышымыз.

Пайдаланылған әдебиеттер 
- Е.Балтабай. Қазақ энциклопедиясы негізінде патриоттық тәрбие беру. «Ұлағат». 2002.
- Ө. Тұрманжанов. Қазақ мақал-мәтелдері.Алматы. «Білім» 2007.
- Сөз мәйегі. «Қазақ энциклопедиясы»  2007.
- Т.Жұмажанова. Әдебиетті оқыту әдістемесі. Алматы. «Білім» 2009.

* * * * * * *
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Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы Шетпе селосы
Берекет Жұмалиев атындағы орта мектептің

орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Баймаганбетова Багила  

Тема: Cложноподчиненные предложения с придаточными времени  
Цели урока: 

2. Дать понятие о сложноподчиненном предложении с придаточным времени; повторить блок: 
сложноподчиненные предложения, сочинительные и подчинительные союзы:
3. Развивать познавательный интерес учащихся, речевую и мыслительную деятельность; развивать 
умения и навыки находить в текстах сложные предложения:
4. Воспитать патриотические и эстетические чувства, любовь к природе, окружающей среде, чувство 
гордости за свою Родину.

Метод: репродуктивный,     
      Тип урока: комбинированный 
     Межпредметная связь: математика, казахский язык и чтение
     Оборудование: портрет М.Пришвина интерактивная доска, таблицы,  конспекты.
  Ход урока
I Оргмомент 
1. Проверка посещаемости учащихся 
2. Психологический настрой учащихся 
II Опрос домашнего задания

 Проверка домашнего задания 
 Фронтальный опрос
- Какие предложения называются сложными?
- Какие предложения называются сложноподчиненными ?
- Чем отличаются сложносочиненные предложения от сложноподчиненных предложений?
- При помощи каких союзов соединяются сложноподчиненные предложения?

III Работа по таблице (повторение союзов) 

Равноправные                                            Неравноправные 
Сочинительные
и,да(=и), ни...ни, тоже, а, но, да,(=но) однако(=но), 

зато ,же, или, либо, то...то. 

Подчинительные 
Чтобы,когда,едва, потому что, так что, если, 

хотя, кое, как будто

IV Новая тема 1.Работа с текстом      Перед чтением текста стоят вопросы 
o В каком значении употреблено слово «Золотой»
o Почему рассказ называется «Золотой луг»?
o Какие еще произведения М.М. Пришвина вы читали?

III. Чтение текста учеником 
IV. Беседа по содержанию текста «Золотой луг» по вопросам, данным в учебнике:  

1. Какая забава была у детей, когда созревали одуванчики?
2. Почему одуванчик стал для детей одним из самых интересных цветов?

Дать определение СПП с придаточными времени
V. Работа в тетрадях .
1. Выписать из текста 2 сложноподчиненных предложения с придаточными времени и составить 

линейную схему (когда ...)...[- =]    
VІ. Работа с учебником упр.123(устно)
(перевод с каз-яз на русский)
Когда моя сестра закончила институт, вернулась в родной поселок.
Когда они пришли ко мне, мы начали игру
VIІ. Творческое задание: упр.127 составить из двух простых предложений сложноподчиненные 

предложения с придаточными времени
VIIІ. Обобщение новой темы.

1. Что поясняют придаточные времени?
2. На какие вопросы они отвечают?
3. С помощью каких союзов прикрепляются придаточные времени?
4. Где могут находиться придаточные времени?

ІХ. Домашнее задание: Вып упражнение 128. Выписать из текста «Лес» спп с придаточными времени, 
правило выучить

Х. Комментирование оценок
* * * * * * *
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ОҚО Шымкент қаласы №103 жалпы орта мектебі 
математика пәнінің мұғалімі Ахметчеева Гүлбану Бахадыровна

Тақырыбы Аралас сандарды азайту

Күні,айы: Мұғалімнің аты-жөні: Ахметчеева  Г.Б

Сабаққа қатысқан оқушылар саны: Сабаққа қатыспаған 
оқушылар саны:

Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

5.1.2.19
натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындау;
5.1.2.20
аралас сандарды қосу және азайтуды орындау

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар:
Есептер шығаруда оқушылардың ойлау қабілетін дамыйды, жылдам шешім 

қабылдауға дағдыланады
Аралас сандарды азайту туралы білімдерін тереңдету; білімін есептер шығаруда 

пайдалана білуге, түсінігін математика тілінде жүйелеп жеткізе білуге баулу
Оқушылардың басым бөлігі:
Тақырыптың мазмұнын жетік түсінеді
Ойлау, есте сақтау қабілеттерін, өз беттерімен жұмыстануды дамыту.
Кейбір оқушылар:

5. Аралас саннан  аралас санды, натурал санды, бөлшекті және натурал саннан
аралас санды  азайта алады, түсінігін математика тілінде жүйелеп жеткізе біледі.

                                                                      Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңдері Жоспарланған жұмыс

Сабақтың басы (МК) .  Оқушылармен амандасу.Сыныпты түгендеу. Сабаққа
дайындау, оқу құралдарын алу
1) Бөлшектің негізгі қасиеті? 
2) Бөлшекті қысқарту дегеніміз не? 
3) Бөлімдері бірдей  бөлшектер қалай қосылады? 
4) Бөлімдері әр түрлі бөлшектерді қосу. 
5) Бөлімдері бірдей аралас сандарды қосу ережесі. 
6) Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту ережесі.
7) Бөлімдері әр түрлі бөлшектерді азайтуды түсіндір                                             

Сабақтың ортасы (МК,Ұ). 
Әр топ постерге қандай сандарды азайтып үйренгендерін жазады, бір оқушы 
оқиды.
1. Азайтуды орында:
6 - 3;  
А) 3         Ә) 3           Б) 2        В) 3.
2. Азайтуды орында:
8 - 2;  
А) 6         Ә) 6           Б) 6     В) 6 .
3. Азайтуды орында:
10  – 4;  
А) 6         Ә) 6           Б) 6     В) 5 .
4. Азайтуды орында:
13 - 8;  
А) 5         Ә) 5         Б) 13     В) 8 .
5. Азайтуды орында:
11-7;
А) 4         Ә) 3           Б) 4     В) 3 .

Сабақтың соңы Аралас сандарды азайтыңдар:
1)12 - 7 = 5 = 5;
2)7 - 3 = 4 = 3  = 3; 
3) 9 - 6 = 3 = 3;
4)4 -2= 2=1.
 (Әр топ өз нөміріне сәйкес бөлімді тақтада жазады).
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Жеке жұмыс: «Кім жылдам?» ойыны. 
. Өрнектің мәнін табыңдар:

 8 -(7 -а), а=6;
8 -(7 -6)= 8 -1=7 = 7 .
№701.Жұлдызшалардың  орындарына  тиісті  сандарды  қойыңдар.  Айырманы

толықтырып есептеңдер:
1)6 - 4 =*;         6 - 4 =2=2 .
2)*-1=8 - 1= * ;    9-1=8 - 1= 7 .

Тақырыпты қайталап бекіту
      Сұрақ-жауап
      а) Аралас сан немесе бұрыш бөлшек;
      ә) Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру немесе керісінше;
      б) Аралассандарқалайазайтылады;
      в) Натурал саннанаралассандыазайту:

(Қ)Сабақты қортындылау мақсатында мұғалім оқушылармен кері байланыс 
орнатады.Оқушылар сабақ барысында нені білгенін, қалай жұмыс істегенін ,не 
қызықты әрі жеңіл болғанын, не киындық туғызғаны туралы ой-пікірлерін білдір

 «Бағалай білейік»  (оқушыларға таратылған стикерлерге өздерін бағалауға 
мүмкіндік беру. Баға қойылған стикерлерді, плакатқа өз есімдерінің жанына 
жапсыртып, неге ол бағаны қойғандығын анықтау)

«Рефлексия» жүргізу. (оқушыларға интербелсенді тақтада, алдарына таратылған
парақшаларға бүгінгі сабақтың ұнаған, ұнамағанын , сабақ соңындағы көңіл-күйін 
білу мақсатында алынады )

                                                                Қосымша ақпарат

Қорытындылау Төмендегі бөлікті сабағыңыз туралы өз ойыңызды жазуға 
қолданыңыз.Өз сабағыңыз бойынша сол жақ бағандағы сұрақтарға 
жауап беріңіз.

1.Сабақ барысында өзгертулер енгіздіңіз бе?
2.Жүргізген жұмыс түрлері қаншалықты тиімді болды?

Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсартар еді?
1.
2.

Атырау облысы, Индер ауданы
"Балдаурен" мектепке дейінгі бөбекжайы

тәрбиеші: Сағидуллина Самал Батырханқызы

Білім беру саласы: Таным
ҰОҚ: ҚМҰҚ
Басқа оқу қызметімен байланысы: сөйлеуді дамыту, айналаны қоршаған ортамен таныстыру

Тақырыбы:Жыл маусымдары. «Қуыршақты серуенге шығу үшін киіндіреміз» дидактикалық ойыны.
Мақсаты:Жыл маусымдарын айыра және дұрыс атай білуге үйрету, себеп- салдарлық байланысын белгілеу, 
қағаз парағында берілген заттар мөлшерін орналастыру. Үшке дейін санау машығын, логикалық ойлау 
қабілетін дамыту. Зейінділік пен  ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Әдіс- тәсілі: көрсету, түсіндіру, сұрақ- жауап, тірек сызба
Керек құралдар: қуыршақтар, үлестірмелі суреттер

Оқу қызметінің кезеңдері Тәрбиешінің қызметі Балалардың қызметі
Мотива
циялық-
қозғаушылық

Шаттық шеңбері
Біз бақытты баламыз, 

Айтқан тілді аламыз
Достарымызды көргенде ,
Қуана қарсы аламыз

Балалар шаттық шеңберіне 
тұрып, амандасады

-Қазір қыс мезгілі.
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Ұйымдас
тырушылық-
ізденістік

Рефлек
циялық- түзетушілік

Балалар айтындаршы, қазір қандай 
жыл мезгілі?

-Қыс мезгілінің ерекшеліктері қандай?
-Ендеше біз қалай киінеміз?
Музыканың дыбысы естіледі

Таңқалдыру сәті
-Балалар бізге қуыршақ қонаққа келді.
-Кәне онымен амандасайықшы
-Қуыршақтың есімі Айнаш екен
-Балалар қараңдаршы қуыршақтың 

киімі қандай әдемі ия
-Көйлегінің түсі қандай екен?
-Шашының түсі қандай?
-Әрине шашының түсі сары
-Балалар, қуыршақ қалай киінген?
-Күн суық ғой тонып қалады ғой, 

қане, қуыршақ  Айнашқа қыста қандй 
киімдер киюге болатынын мына сызбаға
қарап көрсетейік

Кәне, қандай киімдерді киіндіреміз?
Балалар тірек сызба арқылы  керек

заттарды қосады

(Қуыршақ тәрбиешіге сыбырлап 
бірдеңе айтқан сияқты болады)

-Бүгін Айнаштың туған күні екен!

Музыка ойналып аю мен 
қоянкеледі, торт әкеледі

- Айнашқа үлкен торт ала келіпті, 
қараңдаршы қандай әдемі.

-Балалар, қуыршақ нешеу, енді аюмен 
қоян келді, олар нешеу?

Сергіту сәті
Ұзын құлақ сұр қоян
Естіп қалып сыбдырды
Ойлы қырлы жерлермен 

Ытқып- ытқып жүгірді
Қарап еді артына
Келе жатқан томпаңдап
 Көжегі екен өзінің

Үлестірмелі материалдармен 
жұмыс

-Енді балалар, біздер қуыршақтарға 
ыдыстар қойып, ыдыстарға кәмпиттер 
салайық

-Өте жақсы, ыдыстар нешеу, кәмиттер
ше?

-Ал енді балалар, аю мен қоянға 
сыйлыққа мойынорағыш сыйлайық.Енді 
мойынорағыштарды салыстырайық. 
Мойынорағыштарды салыстыру үшін 
оларды беттестіреміз. Аюдың 
мойынорағышы ұзын әрі кең, қоянның 
мойынорағышы қысқа әрі тар. 
Мойынорағыштарды мойындарына 
байлау

-Қар жауады, күн салқын 
болады, сулар қатып мұз болады, 
боран соғады т.с.с

-Үстімізге күртке, басымызға 
телпек, аяғымызға етік, 
қолымызға жылы қолбақ киеміз.

Балалар қуыршақты көріп 
қуанады.

Балалар қуыршақпен 
амандасады.

Балалар қуыршақтың атын 
қайталайды

Қуыршақтың киіміне көңілдері 
ауады.

Киімдерінің түсін айтады. 
Шашы қысқа шашының түсі 

сары
-Қуыршақ жұқа киінген, тоңып 

қалады
Балалар тірек сызба арқылы  

керек заттарды қосады
Қонақтармен амандасады
Балалар тапсырмаларды 

қызыға орындауға қатысады
Сергіту сәтін өлең сөздің 

қимылдарына сай орындайды

Балалар ыдыстарды алдарына 
қояды, кәмпит салады

Ыдыстар үшеу, кәмпиттер де 
үшеу

Балалар мойынорағыштарды 
салыстырады

Балалар ойынға белсене 
қатысады.
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Д.О: «Не  жасырынды?»
-Балалар, қонақтар сендермен ойын 

ойнағысы келіп отыр, қане сендер 
көздеріңді жұмыңдар, ал көздеріңді 
ашқан кезде қай қонақ жоқ екенін 
айтасыңдар.

Қуыршақ Айнаш:
-Балалар ,мен енді қыста қандай киімдер
киетінін , түстерді, қоянның 
мойынорағышы қысқа, аюдың 
мойынорғышы ұзын болатынын  білдім, 
сендерге көп- көп рахмет! Сау 
болыңдар.

Қонақтар қоштасып шығып кетеді
-Балалар бізге қонаққа кім келді?
-Тағы да нелер келді?
-Қуыршақтың аты кім екен?
-Қуыршақ бізден не туралы сұрады?
-Бүгінгі ҰОҚ жақсы ат 

салысқандарыңа рахмет

Бізге қуыршақ қонаққа келді
-Қуыршақтың аты Айнаш
-қуыршаққа қандай киім 

киетінін көрсеттік

Күтілетін нәтижелер: Жасайды: Жыл мезгілдерін атайды
Түсінеді: Қағаз бетінде бағдарлай білуді, салыстыруды
Қолданады: Үлестірмелі материалдармен жұмысты

* * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, 
А.С. Макаренко атындағы №41 мектеп-лицейі, 

бастауыш сынып мұғалімі Баймбетова Жанар Әшімқызы

Сабақтың тақырыбы:  Табиғатпен кескіндемедегі жасыл түсті танып білейік
Сабақтың мақсаты:
а) Білімділік: Бояу түстері жайлы терең мағлұмат беру, оқушылардың
білімдерін қалыптастыру.
ә) Дамытушылық: Түстерді бір-бірінен ажырата білуге жаттықтыру. Сурет
салғанда бояуды дұрыс қолдана білуге үйрету.
б) Тәрбиелілік: Сурет салдыру арқылы оқушыларды тазалыққа,
ұқыптылыққа үйрету.
Сабақтың көрнекілігі: Түсті бояулар жайлы көрнекілік құралдар. Бояу түрлері, түрлі қарындаштар, көркем 

суретті альбомдар, дидактикалық құралдар.
Негізгі бояу түсі:

• қызыл,  көк,  сары.
Сабақтың өту барысы:

- Ұйымдастыру кезеңі.
- Үйге берілген тапсырманы тексеру.
- Жаңа тақырыпты түсіндіру.
- Тапсырмаларды орындау.
- Сабақты бекіту.
- Үйге тапсырма.

Сабақтың барысы:
Табиғатта жылы және суық түстер ғажайып үйлесім тапқан. Шөлдің сары құмы мен көгілдір аспан және 

Антарктида мұзы, көлдер мен теңіздердің көк суы және күн батқан сәттегі қызғылт түсті тау шыңдары. 
Жануарлар мен есімдіктер әлемі де жылы және суық түстерден тұрады.

Мына суреттерге назар аудар. Оларда бейнеленген денелердің түстері қандай?
— Әрине, жасыл түс, — дейсің. Алайда суреттердегі жасыл түс бірдей ме? Көріп түрғаныңдай, олардың 

түстері әр түрлі! Әлде бұл басқа түс пе? Жоқ, бұл расында да жасыл түс, ал оның реңктері әр түрлі. Реңк — бұл 
бір түстің бірнеше түрге түрленуі. Әрбір бояу түсінің көптеген реңктері болады. Бір түстің реңктері бір-біріне 
ұқсас болады. Дегенмен бір бояу түсі қалайша әр түрлі реңктерге құбылады? Оны түсіну үшін қоспа түстер 
қалай алынатынын еске түсірейік. Мысалы, жасыл түс қандай түстердің қоспасынан тұрады? Есіңе түсірсең, 
жасыл түс сары мен көк түстердің қоспасынан алынады.
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Палитрада жасыл түс шығару үшін қылқаламға алдымен сары бояуды көбірек, көк бояуды азырақ алып 
араластырамыз. Содан кейін керісінше, сарыны азырақ, ал көкті көбірек қосамыз. Олардан алынған түстерді 
салыстырғанда әр түрлі реңктерді көресің.

Сен түстердің жылы және суық болатынын білесің. Сондай-ақ реңктер де жылы және суық түсті болады. 
Суретке солдан оңға қарай қарағанда жасыл түс жылы және суық реңктердің қайсысына қарай ұлғаяды? Ал 
оңнан солға қарай қарағанда ше? Қай реңктерде көк түс басым, ал қайсысында сары бояу көбірек?

Бояу түстері сияқты реңктер де жылы және суық болып бөлінеді. Егер кез келген түстер реңктерінде сары 
немесе қызыл түс басым болса, олар жылы реңктер болғаны. Ал көк түс басым болса, онда реңктер суыққа 
жатады. Палитрада жасыл бояуға біртіндеп қызыл бояуды араластыра отырып, жасыл түстің қалай өзгеретінін 
бақыла.

Мұндайда жасыл түс қай бағытта өзгереді?
Фотосуретке назар аудар. Байқадың ба, табиғатта жасыл түстің көптеген реңктері кездеседі екен! Әр түп 

шөптің, әр жапырақтың түсі қайталанбастай ерекше! Сондықтан сен ағаштың, гүлдің суретін салған кезде осы 
қағиданы есіңде сақта!

Фотосуреттердің қайсысында жасыл түстің суық, қайсысында жылы реңктері басым екенін анықта. Жаздың 
жайма шуақ күнінде немесе күздің қоңыр салқын кезінде табиғат аясына шығып, ағаш жапырақтары мен 
шөптердің реңктерін зер салып, бақыла.

Күлгін түс те екі түрлі – қызыл және көк түстерден құралады.
Күлгін түске көк түсті көбірек қосқан сайын суық түске қарай өзгереді.
Мына суреттегі гүлдердегі күлгін түстің қайсысы жылы, қайсыбірі суық екенін айт.
Тек қоспа түстерде ғана алуан түрлі реңктер болмайды. Сонымен қатар негізгі түстер: қызыл, сары және 

көктің де көптеген реңктері кездеседі. Мына түстер шеңберіне қарашы. Оған қарап бір түс екінші түске 
реңктерін өзгерту арқылы ауысатынын бақылай аласың. Түсаралық реңктердің санын көбейту арқылы 
түстердің ауысуын аса байқалмайтындай етуге болады.

Сонымен қатар кез келген түсті басқа түспен араластыруға болады, сөйтіп көптеген реңктер түрлері алынады.
Негізгі түстердің де орасан көп реңктері болады. Суретке қара.

Үйге тапсырма беру: Әр түрлі түстерді қолдану арқылы табиғат көрінісін бейнеле.
* * * * * * *

Шығыс  Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Қарақол ауылы,
«Қарақол орта мектеп-бақшасы» КММ балабақша 

тәрбиешісі Мухтарова Динара Мухтаровна

Білім оқу салалары: Қатынас
Бөлімдері: Тіл дамыту
Тақырыбы: Үй жануарлары
Мақсаты: 
Білімділік: балалардың үй жануарлары туралы білімдерін толықтыру.
Дамытушылық: жұмбақ, тақпақ, мақал-мәтелдерді қайталай отырып, сұрақ-жауап арқылы ақыл-ойын, тілін 

дамыту, сөздік қорын байыту.                                                                                                                                             
Тәрбиелік: жануарларға қамқорлық жасауға, еңбексүйгіштікке баулу.

Көрнекіліктер: ойыншықтар, суреттер (үй жануарлары).
Әдіс-тәсілдері: әңгімелеу, түсіндіру, сұрақ-жауап.

Әрекет
кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың
іс әрекеті

Мотивациялық
қозғаушы

- Сәлеметсіңдер ме, балалар!
Ал енді біз қонақтармен сәлемдесейік:
Амандасу үлкенге,
Тәрбиенің басы ғой.
Ал, қәнекей бәріміз,
Сәлем дейік үлкенге.
Сәлеметсіздер ме, қонақтар!

Балалар қонақтармен 
сәлемдеседі.
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Іздену-
ұйымдастырушы

лық

- Балалар мен сендерге жұмбақ жасырамын, 
кім шешеді екен?

Иір-иір денесі,
Сахараның кемесі.
Ащы шөптер тамағы,
Шөлге шыдап бағады.  Бұл не?
 Адамға серік,
Күзетке берік.   Бұл не? 
Үй жануарлары жайлы түсіндіру.
Үй жануарлары – қолға үйретілген жануарлардың

түрлері. Сондықтан бұларды қолға үйретілген 
жануарлар дейді. 

Олар: сиыр, жылқы, түйе, қой, ешкі.
Балалар, жануарларды таяқпен ұруға және тебуге 

болмайды.
Дидактикалық ойын: Үй жануарлары мен 

жабайы жануарларды ажырату және төлдерін табу.  

Балалар мұқият тыңдап,
жұмбақтың жауабын табады.

Жауабы: түйе                               

Жауабы: ит

Үй жануарларын адамдар күтіп 
баптайды.

Ойын шартын мұқият тыңдап, 
жануарларды ажыратады.

Сергіту сәті:
Ал,балалар,тұрайық,
Алақанды ұрайық.
Оңға қарай иіліп,
Солға қарай иіліп,
Бір отырып,бір тұрып,
Біз тынығып алайық.                                                  
Дидактикалық ойын: «Жануарлар қалай 

дыбыстайды?»
Билингвальді компонент: қой – баран, сиыр – 

корова, жылқы – лошадь, түйе – верблюд. 

3. Қой немен қоректенеді?  
4. Сиыр немен қоректенеді?  
5. Жылқы немен қоректенеді?  
6. Түйе немен қоректенеді?
7. Сендердің үйлеріңде қандай үй жануарлары
бар?

Жұмбақ шешу: 
Кішкене ғана бойы бар,
Айналдыра киген тоны бар.

Үстінде екі тауы бар,
Кезекті бір жануар.                                                     

Балалар жаттығуды қайталап 
орындайды

Қой – мә-ә-ә деп дауыстайды
Сиыр – мө-ө-ө деп дауыстайды
Жылқы – е-е-е-е деп 

дауыстайды

Балалар топпен және жеке-жеке
қайталайды.

–Шөп жейді.                                 
–Су ішеді.

Балалар сұраққа жауап береді.

Жауабы: қой

Жауабы: түйе

Рефлексивті
түзетуші

6. Біз қандай үй жануарларын білеміз?
7. Біз оларды қалай күтеміз?
8. Біз олардан нелер аламыз?
9. Мадақтау арқылы қорытындылау.

- Қой, сиыр, жылқы.
- Су береміз, шөп береміз.
- Ет, сүт, айран, қымыз, т.б.

Күтілетін нәтиже:
Білу керек: Әр бала үй жануарлары қандай екенін, олардың пайдасы туралы.
Үйрену керек: Жануарларға қамқор болуды. 
Істей алады: Үй жануарларының калай дыбыстайтынын.

* * * * * * *
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Шығыс  Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Қарақол ауылы,
«Қарақол орта мектеп-бақшасы» КММ дене шынықтыру 

пәнінің мұғалімі Кожахметов Нұржан Түсүпбекович

Сыныбы: 6 
Сабақтың тақырыбы: Баскетбол ойынының негізгі ережелері
Сабақтың мақсаты: 

10. Оқушыларың денсаулығын нығайту, қозғлыс, іскерлік дағдыларын дамыту;
11. Ерік-жігер қасиеттерін қалыптастыру;
12. Оқушыларды ептілікке, икемділікке, жылдамдыққа, әсемдікке тәрбиелеу.

Сабаққа керек құрал жабдықтар: доптар, пирамидкалар, плакаттар, қақпалар  т.б.
Өткізілетін орны: спорт зал

№ Сабақтың мазмұны Уақыты Әдістемелік нұсқау
I Дайындық бөлімі

 Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу.
Рапорт қабылдау, қауіпсіздік ережелерін айтып өту. 

Саптағы жаттығулар.
 Жүру, оның түрлері:
- қол белде, өкшемен;
- екі қолды жоғары көтеріп,а яқтың ұшымен;
- аяқтың сыртқы жағымен;
- аяқтың ішкі жағымен.
 Жүгіру, оның түрлері:
8. жеңіл жүгіру;
9. оң, сол иық алдыға жүгіру;
10. тізені алдыға биік көтеріп жүгіру;
11. аяқты артқа сермеп жүгіру.

4. Жалпы дамыту жаттығулары:
Бастапқы қалып: аяқ иық кеңдігінде, қол белде
Мойынды оңға, солға 4 реттен айналдырамыз. 
Бастапқы қалып: қол иықта, иықты алға, артқа 4 реттен 

айналдыру.
Бастапқы қалып: сол қол белде, оң қол жоғарыда
1-2 сол жаққа иілу.
3-4 оң жаққа иілу.
Бастапқы қалып: қолды екі жаққа соза ұстап 900 иілу
1-2 қолды артқа қарай керу.
3-4 солға бұрыла қолды түзете, артқа керу.
Бастапқы қалып: аяқ иық деңгейінде, қол белде
1-4 белді оңға қарай айналдыру.
1-4 белді солға қарай айналдыру.
Бастапқы қалып: аяқ иық деңгейінде, қол белде
1-қолды жоғары, артқа иілу.
2-алдыға иіліп қолды аяқ ұшын тигізу.
3-қолды алдыға соза отыру.
Бастапқы қалып: қол белде, аяқ иық кеңдігінде
1-4 оң аяқпен секіру.
1-4 сол аяқпен секіру.

10-12 мин

2 мин

30 сек
30 сек
30 сек
30 сек

1 
айналым

1 
айналым

1 
айналым

4-5 рет
4-5 рет

4-5 рет

6-8 рет

6-8 рет
10-15 рет

Оқушылардың спорттық 
киімін тексеру.

Бұйрықтардың дұрыс 
орындалуын қадағалау.

Арақашықтықты сақтау, 
денені тік ұстау.

Орнында жаттығу 
жасағанда дұрыс сапалы 
жасау.

Жаттығуларды тек сол 
жақтан бастауларын 
қадағалау.

Толық отыру.
Тізені бүкпеулерін 

қадағалау.
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I

II Негізгі бөлім                                              
Ойынның негізгі ережелері:

5. Бұл ойын АҚШ-та 1891 жылы пайда болған. 
Баскетбол жылдамдық пен ептілікті көп қажет ететін 
басекелестік ойыны, өйткені спорттық сайыс кезінде 
қарсыластар бір-бірімен бәсекеге түседі. Баскетболды 
әрқайсысында 5 ойыншысы бар екі команда ойнайды. Әр 
команданың мақсаты – допты қарсылас команданың 
шығыршығына салудан және екінші команданың допты өз
шығыршығына салуына кедергі келтіруден тұрады. Ойын 
уақыты аяқталған кезде көп ұпай жинаған команда 
«жеңімпаз» болып есептеледі. Ойын алаңында допты 
баскетболшы 6 метр жерден себетке дәл түсірсе – 2 ұпай, 
6 метрден қашық жерден түсірсе – 3 ұпай, айып алаңы 
сызығынан дәл түсірсе, команда есебіне 1 ұпай қосады. 
Көп ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. Ойын алаңы, 
беті тегіс, қатты болуыу тиіс. Ойын әрқайсысы 10 
минуттық 4 кезеңнен тұрады.   
6. Баскетбол ойынының әдіс тәсілдерін үйрену.

25-28
минут Баскетбол сабағындағы 

қауіпсіздік ережелері.

Ойын аумағы 28х15м. Әр
команданың құрамасында 5
ойыншыдан ойнайды.

Жүгіру, секіру, бұрылу 
арқылы орындалады.

Екі қолмен кезек-кезек 
алмастырып алып жүру.

Тізені бүгіп, екі қолды 
сәл артқа жіберген 
қалыптан жоғары қарай екі 
аяқпен бірдей жерден 
серпіле секіру.

I
II

Қорытынды бөлім
- Тынысты қалпына келтіру;
- Сапқа тұрғызу;
- Бағалау;
- Үйге тапсырма.

3-5 мин
Дұрыс тыныс ала білу, 

сапта арақашықтық сақтап, 
түзу тұру. Кеткен 
қателіктер мен 
кемшіліктерді түзетіп, 
ескертулер жасау.

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы 
М.Ғабдуллин атындағы жалпы орта мектебі

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Серманизова Сауле Алмасовна

Тема урока: Р.Брэдбери  «Зеленое утро»

Раздел 2. Человек и природа
Тема урока Р.Брэдбери  «Зеленое утро»
Цели обучения, 

которые 
достигаются на 
данном уроке

АИ1 Жанр
АИ 9  Творческое письмо

Цели урока АИ1. определить жанр произведения  и его признаки, выделяя особенности этого 
жанра (фантастический рассказ),  и  отличие от других жанров литературы;

АИ9.  написать эссе, выразить  отношение к прочитанному,  героям, событиям, 
используя изобразительные средства.

Критерии 
оценивания

АИ1
-отвечает на вопросы по теории литературы,
-выделяет основные жанровые признаки;   
АИ 9 
-дает оценку поведению, поступкам героя/ев,
-использует художественно-изобразительные средства (не менее двух) для 

произведения впечатления на читателя,
-пишет в соответствии с жанром, выражая мысли,
-соблюдает связную структуру в соответствии с типом и стилем речи, эффективно

развивает идеи  в логической последовательности.
Языковые
цели

Учащиеся могут  использовать термины и понятия: жанр,  элементы рассказа, 
композиция (завязка, развитие действия, кульминация, развязка),  приемы автора, 
форма, сюжетная линия, герой, единство времени, места, действия и т.д.

Привитие 
ценностей

Любовь и бережное отношение к окружающему миру, чувство ответственности, 
патриотизм воспитывается в процессе ознакомления  с содержанием произведения. 
При изучении произведения нужно создать условия для понимания взаимосвязи и 
взаимозависимости человека и природы; показать недопустимость потребительского
отношения к природе.

30



Навыки
использования 

ИКТ

Поиск информации в Интернете, работа по интерактивной доске. Возможно 
использование ИКТ для поиска  значения  литературных терминов из словарей

Предварительные 
знания

 Обучение производится на базе знаний и ресурсов, полученных в процессе 
изучения прозаических произведений. Это второй урок по произведению      Р. 
Брэдбери «Зеленое утро»,  класс знаком с содержанием, композицией, персонажами 
произведения. Учащиеся должны были найти и  выписать из  рассказа строки, 
которые можно назвать гимном дереву.

                                                                                 План

Запланирова
нные сроки Запланированные мероприятия

Ресурсы 

Начало
урока

   5 мин.

Стадия вызова
1.Вхождение в тему  и активизация внимания.
4.Проверка домашнего задания  
Работа в парах.(5\5-каждый отвечает на 5 в.)                              

Учащиеся отвечают на вопросы тестов. 
Взаимооценивание:  «Две звезды и одно пожелание»
Целеполагание
Учащиеся будут определять жанр произведения, признаки жанра,

а  также  напишут  эссе  по  рассказу.  До  урока  ознакомились  со
статьей о жанре рассказа. 

Презентация 
к уроку

Приложение 1.

Середина 
урока

 35мин

Стадия осмысления
Теория литературы.
 Фантастика – от греческого «способность к воображению». 

Литературное произведение, описывающее вымышленные, 
сверхъестестественные события.

-Почему рассказ  Рэя Брэдбери относятся к этому литературному 
жанру?

Дифференциация 
Групповая работа 

1. Общее  задание  для  всех  групп: перечислите  основные
жанровые  признаки  рассказа.

Примерные вопросы для обсуждения в группах:
1 группа:

1. Где происходит действие?  
(фантастично  (условно)  место  и  время  действия:  действие

происходит на Марсе.
2. Как вы думаете, что такое научная фантастика?

2  группа:
1. Есть ли польза от научной фантастики? 
2. Как рисуется будущее в произведении? (будущее рисуется
как действительность сегодняшнего дня)

3 группа:
1. Можно ли  отнести  рассказ  Р.  Брэдбери  к  жанру научной
фантастики? 
2. найдите фрагменты, соответствующие элементам 
композиции:

4 группа:
        1.   Где и как используется автором прием фантастики?

(победа  добра  показана  наглядно  благодаря  приему  фантастики:

http://fantasticsto
ries.ru/zhanr-
fantasticheskogo-
rasskaza

определение
жанра
фантастического
рассказа
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Элементы композиции
Завязка 
Развитие действия
Кульминация 
Развязка 
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волшебная сила заключена в необыкновенном марсианском дожде,
сделавшем  марсианское  утро  сразу  зеленым,  потому  что  за  ночь
деревья  стали  «зеленые-зеленые,  огромные,  пышные...  могучие
деревья высотою с дом»)

       2. В каком образе выступает волшебная сила?  
5 группа:

       1.  В  чем  отличие  эпического  жанра  от  лирического  и
драматического.

      2. Какие фантастические произведения вы читали?  Что в них
является вымыслом, а что – реальностью?

Критерии оценивания:
-отвечает на вопросы, обосновывает свою точку зрения, приводя 

примеры; 
-выделяет  жанровые признаки  (форма, композиция, сюжетная 

линия, герои, единство времени, места, действия и т.д.)

Выступление  спикеров.  Оценивание  по  критериям.
Комментарий учителя.

Задание:   Перед написанием творческой работы составьте план и
подберите 3-4  цитаты, на основе которых можно построить эссе или
отзыв к фильму. 

Творческое письмо: 
1. напишите отзыв на просмотренный фильм по рассказу 
Р.Брэдбери  

или 
2.   эссе по выбору на одну из тем: 

•  «О чем нас хочет предупредить Р. Брэдбери?»;
•  «Человек – царь природы?»;
•  «Я выбираю звезды».
Учащиеся должны выразить личное отношение к героям и 

событиям изученных произведений, а также произведений, 
прочитанных самостоятельно, использовать изобразительные 
средства языка (олицетворения, метафоры, сравнения и др.)

Оценивание по критериям: 
-дает оценку поведению, поступкам героя/ев;
-использует художественно-изобразительные средства (не менее 

двух) для произведения впечатления на читателя;
-пишет в соответствии с жанром, выражая мысли;
-соблюдает связную структуру в соответствии с типом и стилем 

речи, эффективно  развивает идеи  в логической последовательности
Ф Оценка одноклассников. Комментарий  учителя.

https://www.yout
ube.com/watch?
v=iPjGjUiIb0w

фильм  «Зеленое
утро»

Конец урока
5 м

Рефлексия
-Некоторые на Западе считают Рэя Брэдбери врагом технологии, 

противником телевидения, автомобиля и самолёта. Как вы думаете, 
почему?

«Дерево моего успеха».
Предлагается  на  индивидуальном  дереве  успеха  с  помощью

условных  знаков  показать,  насколько  оказался  доступным  и
усвоенным тот  или  иной фрагмент  темы.  На дереве  расположить
листочки (выбрать цвет – красный, желтый, зеленый)

Домашнее  задание:   Творческая  работа  (письменную  работу
можно докончить дома) 

Дополнительная информация
Дифференциация Оценивание Метапредметные связи

Здоровье и безопасность
Связи с ИКТ

Связи с ценностями (воспит. элемент)
Группы  будут поддерживать  Наблюдение  за Межпредметная связь с историей, географ.
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друг друга. Дифференциация
осуществляется  по  дальтон – 

заданию индивидуально;
Создание креативного текста;
Составление  чернового 

варианта
Участие в диалоге, Дальтон-

технология

Обучением,
Взаимооценивание
Обратная  связь  с
одноклассником.

Обстановке в классе для работы в группах.
Навыки межличностного общения при
работе  в  группах (уважение,  тон голоса ) 

Ответ  по  очереди,  внимательное
выслушивание  других  и  ведение
записи для пересказа новой группе

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы
«Бірлік» жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Серикова Роза

Тақырыбы: Мұқағали Мақатаев ғасыр ақыны
Шын  дарын өз  заманының  шындығын  шығарма  арқауына   айналдырып, халық  көңіліне  ұяласа, ол  мәңгі

өмір  сүреді. Халық  сеніміне  ие  болу, оның  қас – қабағын  бағып, көңілі  қалағанын жырға  түсіру, сыр  ғып
шерту келешектің  жарқын  сәулесімен  нұрландыра  түсуі  сирек  кездесетін  бақыт. Оны  Мұқағали  ақынның
поэзиясынан   танып,   көруге   болады.  Қазақ   елінің   тәуелсіздік   алған   кезеңінде Мұқағали   Мақатаев
мұрасына  бұрынғыдан  әлдеқайда  басым  жаңаша  көзқарас  қалыптасты, ақын  мұраларын  танудың  жаңа  бір
кезеңі   басталды.  Ақын   шығармаларына   өзі   дүниеден   қайтқаннан   кейін   Қазақстан   Республикасы
Мемлекеттік  сыйлығы  берілді.

М.Мақатаевтың  поэтикалық  тiлi  ешкiмге  ұқсамайтын  даралығымен  ерекшеленеді.  Сөз-бейнелерiнiң
көрiктiлiгi,  әсемдiгi,  сұлулығы,  мағыналылығы,  айқындылығы  –  ол  қолданған  айшықтау-көрiктеу
құралдарының негiзiнде жатыр.

 Мұқағали  Мақатаев  өзiнiң  лирикасының  тiлi  арқылы  қазақ  поэзиясына,  қазақ  тiлiнiң  лексикалық
қазынасының баюына, одан әрi  дамуына үлкен жаңалық қосқандығы белгiлi болды.

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ поэзиясының дамуына орасан зор үлес қосқан ақиық ақын 
Мұқағали Мақатаев Алматы облысы, Райымбек ауданына қарасты  Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда 
дүниеге келген. Балалық шағы сұрапыл соғыс жылдарына тура келді.

Азан шақырып қойылған аты – Мұхаммедқали.  Әкесі қарапайым шаруашы:колхозда сушы, шалғышы болып
істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған, оның артынан бір қыз және үш ұл туған. Ақынның қарындасы мен
алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғыларының есімдері - Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің
алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс,  сондықтан Мұқағали әжесі  Тиынның қолында өсіп, анасын
жеңгесіндей қабылдайды. Мұқағалидің әкесі 1941ж Калиниград майданында қаза табады. Мұқағали өлеңді он-
он бір жасынан жаза бастайды. Алғашқы өлеңдері  аудандық газетте жарық көрген Мұқағали шығармалары
1960-1970 жылдары үздіксіз басылады, бұл жылдарды ақынның қазақ поэзиясының биік шыңына көтерілген
уақыты деп санауға болады. 

Мұқағали  поэзиясы – ұлттық  сананы  сілкіп  оятатын  қуатты  дәру, жан–жүйеңе   ізгілік  нұрын  шашатын
энергия   көзі.  Құт-береке   құюшы   құндылық. Оны   қара  өлеңнің  қарымы, мол   мүмкіндігі   арқылы
танытып   отырады.  Қара    өлең  –  Мұқағали   үшін  -  қазына   кені.  Ананың   ақ   сүті,  әкенің   жасындай
жарқылдаған  жігері, қайрат -күші.

                        Қалқам! Мен  Лермонтов, Пушкин де  емен,
                        Есенинмін  демедім  ешкімге мен.
                        Қазақтың  қара  өлеңі  - құдіретім,
                        Онда  бір  сұмдық  сыр  бар  естілмеген.
Бұл  шынайы  елжандылықтың  сөзі, асқақ  патриотизм үлгісі, кең- байтақ  Ресейге  дабысы   кетіп, әлемді

тамсандырған   орыстың   поэзия   орбитасында   күн    нұрындай   шұғыла   шашқан  Лермонтов,  Пушкин,
Есениндердің   атақ-даңқын  ардақтағанмен, абыройын  дара  қойғанмен, құлдық  ұрып  қол  қусырмайды,
табынып  тәңіріне  баламайды. Қайта  оның   есесіне  қара   өлеңді  биік  ұстайды, құдіретті  рухқа, ұлы  ұстазға
балайды. Оның  түпсіз  терең, сұңғыла  сыры  бар. Ол  қарапайымдылығында, бейнелеушілік   мүмкіндігінде,
шеберлігінің    шексіздігінде,  даналыққа   суғарылғандығында.  Қара  өлеңнің   күйсандығын  ойнай  білген,
сөйлете  алған  жан  ғана  даласына  тартып  туған   перзенті  болмақ. 

Мұқағали  -  эпик  ақын. Оның   көсіле  шапса,  жер   танабын   қуыратын   шынайы   жүйрік   екеніне  “Ару-
Ана ”  поэмасы  толықтай  көз  жеткіздіртеді.  Қызықты  оқиға,  сом  соғылған   образдар, сұлу   жыр, айшықты
сөз   қолданыстар   баурап  қуатты   ағыс  құрсауынан   шығармай,  жыр   аяғына   жеткізіп   барып  бірақ
байыз   таптырады. Басты  қаһарман - Құрман.  Ол - алты   болыс   Албанды   запыс  қылған,  “қарақшы “  деген
лақап   аты   бар   жан.  Өктемдікке,  озбырлыққа  қаны  қас.  Әсіресе   әділетсіздікке   төзбейтін, өз  дегенінен
басқаға   көнбейтін,  бірбеткей,  қара   нардай   қайратты, қара   ағаштай   қайсар,  жүрегі  түкті,  балуан   білекті.
Салқар   сенім  мен   берік   байламның   адамы.  Алғаш   біз   оны   бәйгеден   ат   келе  жатқанда,  той   иесі
атақты   байдан   жасқанбай   тұлпарынан   тұғыры   озатындығын   айтып,  бәс  тігісуге  шақырады.  Ерегіс
қоздырады,  тартыс   өршітеді.        
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Мұқағали  - тума  талант.  Шабытты  шағында  өлең  нөсерін  селдетіп,  жыр  топанын  тұрғызады.  Қиналып,
өлерменденіп  жазбайды. Арам  тер  боп  тыраштанып, тыртаңдамайды.  Жетінші  дәптердегі  он  күнде  27
өлең  жаздым  дегеніне  қарап-ақ  өлеңсіз  күні  өтпейтінін, жұтқан  ауа,  ішкен  ас пен  барабар    қорегіне,
қажетіне  айналғанын  аңғару  қиын  емес.  

         Мұқағали – ұлт  ақыны. Оның  өлеңдерінде  қазақ  қаны   атқақтап, қаракөздер  жүрегі  лүпілдеп  соғып
тұрады, ұлттық  намыс  отайлап  көрініс  береді. Бізге  сонысымен  құнды,  сондайлығымен  нәрлі.  

Мұқағали  -  үлкен  суреткер.  Суреткерлік  сегіз  қырлы, сансыз  сырлы  болуы  мүмкін. Соның  бір  ғана
көрінісі  кемел  қайыру  - Мұқағалиға  тән. Мәселен “Мен  күрсінсем,  күңіреніп  тау  жылаған”. Қандай  ғажап
шендестіру.  Адам  мен  табиғат  бір-біріне  әсер  береді, ықпал  етеді. Ақын  күрсінісі  мен  таудың  күрсінісі
үйлесім  тауып, үндесіп  кеткен.   

   Мұқағали  мұрасы – ұлттың  қоймаға  қосылған  асыл  қазыналардың  көмбесі. Ол  өзінің  қысқа  
ғұмырында  әдебиет  игілігіне  қомақты  дүние  жасап  кетті. Халқынан  алды, халқына бере де білді. Ендігі  
жерде  ақынның  “сыр  сандығын”  ақтарып  өсу  мен  өркендеудің  ұлағатты  үрдісіне  сай  пайдалану  міндеті  
еншімізге  тиіп  отыр. Мұқағали  мұрасына  біршама  баға  берілді  десек  те  әлі  жеткіліксіз. Алдымызда 
Мұқағалитануды қалыптастыру міндеті тұр. Жоғары  деңгейде  ғылыми  тұрғыда  зерттеп, зерделеуге  
мүмкіндік  ашылды. Кемімізді  толтырып, төрт  құбыламызды  түгендеуге  қазір  жағдайымыз  жетеді. 
Мұқағалиды  дәріптеу қазақ  әдебиетін,  күллі  қазақ  өнерін, ұлттық  құндылықтарымызды  санада  сақтау,  
қадіріне  жетудің бір үлгісі болмақ

Мұқағали  Мақатаев  шығармашылығынан  қазақтың  нағыз  ұлттық  поэзиясын  көреміз.  М.  Мақатаев
жырларындағы қазақтың жері  мен суы,  тауы мен даласы көрініс  тапқандығы өз  алдына,  өзгеше пайымдау
ерекшелігі,  өзіндік  өрнек  салар  тілі,  шалқыған  шабыты  сөзге  шебер  халықтың  ұрпағы  екенін  аңғартады.
Мұқағали Мақатаев өлеңдерінің өзегінен ақиқат өмір шындығын көреміз, көркемдік өрнегі өзгеше өрілген сөз
өнерінің үлгісін танимыз. Ол халықтың сипаттағы көркем бейнесін, сол арқылы адам болмысын, оның жан
дүниесін, сезімін, яғни, адам өмірінің асыл шындығын ерекше тебіреніспен толғайды. Ақын әрбір кейіпкерін
өзінің сезім елегінен өткізіп, сол күйде өзі тұрғандай етіп шебер бейнелейді. Сондықтан да оның қаһармандары
шынайы, оқырманды бірден баурап алады. Сол себепті де Мұқағали мұрасы сөз өнерінің дара мұнарасы ретінде
болашаққа апарар құнды қазына болып қала береді.
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* * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы «Дәуір» жалпы орта мектебі

Ағылшын тілі мұғалімі  Қозыбекова Жамал Амантаевна
Тема: What we value

Unit: Values  LESSON: What we value

Grade 5 Number present: 

Learning
objectives(s)  that
this  lesson  is
contributing to

5.S3  give an opinion at sentence level on a limited  range of general and curricular topics 
5.W4  write with support a sequence of extended sentences in a paragraph to give basic

personal information
5.C2  use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to peers

Lesson 
objectives

All students will be able to
 Discuss the meaning of values
 Learn topical vocabulary
 Write the description of a good person
 Make a card
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Most students will be able to
 Discuss the meaning of values and create their own list of values
 Learn topical vocabulary with opposites
 Write the description of a good person using at least 3 new words
 Make a card and give feedback to his partner 

Some students will be able to
12. Discuss the meaning of values and create their own list of values
13. Learn topical vocabulary and use them in their speech
14. Write the description of a good person using at least 5 new words
15. Make a card, express his/her feelings and give feedback to his partner

Success criteria Writing task:
Learners achieve if  they will write:

2. 50 words
3. with grammar accuracy (allowed to make 2 mistakes)
4. with spelling accuracy (allowed to make 2  mistakes)
5. using at least 5 new words

Cross 
curricular 

links

Psychology, Art, Technology, Society and Environment

Previous 
learning

Friendship

Intercultural 
awareness

Students will understand that values are common for people all around the world

Pastoral care Assure you met all learners’ needs
Give learners choice and voice
Create a learner-centered classroom with learner friendly atmosphere
Make sure that you contribute to learners’ social, emotional, physical and moral wellbeing

Health and 
safety

Make sure learners have been advised about good practice when using computers and 
similar equipment

Everyday classroom precautions
Plan

Planned timings Planned activities 

Lesson 1
10 min

20 min

Warm-up: 
Pass around a box filled with questions connected to the topic of the lesson.  Play 

music, when the music stops, the child with the box must pick out a question, read it 
and answer.  Suggested questions: Do you love your family? Do you have a best 
friend? What is money? What is health? What is happiness? How often do you help 
your mother? etc. 

Activity 1
The main idea behind this section is to allow students to realize what is “value”, that 

they do have values and to identify what some of these values are:
1. Begin the class by stating: "There are some things in life that are very important. I 
believe that education is very important. What are some things that you believe are 
very important?" List all the ideas that the students suggest.
They may suggest such things as "having a nice house" to "owning a new car." These 
may be tied in later with a work, education, or wealth value. Students often tend to be 
oriented to concrete concepts, and they may not suggest more abstract ideas such as 
"beauty" as something of real value.
If you feel that they do not offer many choices, you could list additional values from 
the list below: (Explain new words if necessary)

beauty language school
love country family
friends education being honest
knowledge health patriotism
power money respect
skill wealth help
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10 min

2. After students have verbalized as many "important things" as they can think of, 
explain that many of these "things" can be called "values." Hand out and read the 
beginning sentences of "What Is a Value?"
3. From the list of values on the chalkboard and on their handout, ask the students to 
consider which four are the most important to them. Let them explain which four they 
have chosen and why.

Activity 2: Discussion
Divide students into pairs, let them tell each other about their best friend at school, 

and out of school. Is it the same person? Then let them discuss these sayings. Do they 
agree with them?
6. Love me, love my friends
7. Opposites attract
8. A friend in need is a friend indeed
9. East or West home is best

Ask if there are any similar sayings in Kazakh or Russian. 

Lesson 2
20 min

15 min

Activity 1: Vocabulary
Draw on board two large flowers with 6 large petals. Draw in one a happy face in 

centre and the other a sad face in centre.
Discuss with learners what are good actions we value and what are not good actions. 

Give an example of each. Make sure learners know the difference between behaviour 
we value and behaviour that isn’t good. Use ‘not good’ rather than ‘bad’. 

Learners brainstorm good things a friend did for them. Encourage learners to use 
past simple verbs e.g.helped, made, gave, visited, watched, met, said

Record actions we value on happy flower petals and not good actions on sad flower 
petals. 

If learners are unsure, suggest some of the following and they write them into the 
correct flower petals: 

good = helps a friend; takes turns when playing a game; is a good loser; helps 
family at home; keeps bedroom tidy; doesn’t take people’s things without permission; 
puts rubbish in a bin

not good = not speaking to a friend; fights when playing; gets angry when loses; 
doesn’t help at home; takes people’s things; throws rubbish on floor

They record six good and six not good ideas in the petals on worksheet. 

Activity 2: Writing
Write a "Good person Recipe" telling someone else how to be a good person. 

Include the "ingredients" of good values and the steps for being a good person.
5 min Feedback

Learners give feedback about what they have learned today.

Lesson 3

10 min

Cards from the heart
It is the Project work to revise the topic “What we value” in a more entertaining way.
Getting started
Activity 1: Let’s talk about cards!
Before the class, prepare cards for different occasions or ask students to bring in

cards from home. Students discuss cards. What are they? When do we give them? How
do we feel when we give and receive them? Use the cards students have brought in and
any you have brought in to discuss the different occasions when cards are given: Thank
You,  Birthdays,  Anniversary,  Religious  Events,  New Year,  Invitations,  Valentine’s
Day, Missing You, Friendship, Bon Voyage, Graduation. Students identify what the
different cards are used for and when they are given. Which cards have students given
and received?  How did this  make  them or the  other  person  feel? Ask  students  to
brainstorm why you might send someone a Thank You card. Discuss which values are
reflected  in  sending  such  a  card,  for  example,  showing  you  appreciate  someone’s
kindness, being thoughtful.

Activity 2: Let’s make cards! 
Show students step by step how to make them. Guidelines can be obtained from the

following website: http://www.wikihow.com/Make-Handmade-Greeting-Cards
Some basic steps to make a card are: 
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20 min

10 min

Step 1: Fold the piece of paper or cardboard in half to make the inside of the card. 
Step 2: Plan a design (draw or stick a picture)
Step 3: Inside the card write what you value in the person you give it.
NB:  Safe  work  practices  need  to  be  agreed  upon  such  as  not  running,  being

responsible and passing scissors correctly and not pointing scissors at anyone, using
glue carefully, sharing resources and working cooperatively together. Invite students
to use tools such as pencils and crayons, scissors, rulers, glue and sticky tape to join
and shape the materials  provided. Encourage students to be as creative as possible
using the resources.

Activity 4: Reflection
Students give their card to each other. Discuss the process of card making, giving

and receiving and how it fits in with values. Ask questions such as:
• How does your card show you care for someone?
• How does your card show your true feelings?
• Why did you choose the colours, materials and words on your card?
• What do you like about other students’ cards? Why?
• How are you going to give this card to your special person?
•After you have given this card to your special person, think about what happened.

How did they react? What did they say to you? How did you feel?
•What have you learned about values?

Additional information:

Differentiation – how do you plan to give more 
support? How do you plan to challenge the more 
able learners?

Assessment – how are you planning to 
check students’ learning?

Health 
and safety 
check
ICT links

o Differentiation by support for all the 
activities
o Learners express their own opinion

o Giving the feedback
o By observing

o Heal
th promoting 
techniques

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives realistic? 

What did the learners learn today? What was the learning 
atmosphere like? Did my planned differentiation work well? 
Did I stick to timings? What changes did I make from my 
plan and why?

Use the space below to reflect on your lesson. 
Answer the most relevant questions from the box 
on the left about your lesson.  

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1: 
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы «Дәуір» жалпы орта мектебі
Ағылшын тілі мұғалімі  Ауашева Раушан Пернебаевна

Theme of the lesson: Consolidation of vocabulary and some grammar points.

Unit 1: 7.1A: Hobbies and Leisure 
Revision and consolidation game lesson
Grade: Number present:

Theme of the lesson: Consolidation of vocabulary and some grammar points.

Lesson objectives 7.S3  give an opinion at sentence and discourse level on an increasing range of general 
and curricular topics
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7. S5 Keep interaction with peers to negotiate, agree and organise priorities and plans 
for completing classroom tasks.

7.C3 respect different points of view
7.UE15 use common verbs followed by infinitive verb/verb + ing patterns
7.UE2  Use a growing variety of quantifiers for countable and uncountable nouns 

including too much, too many, none any, enough. 
7.UE10  Use present continuous forms for present and future meaning and past 

continuous on a range of familiar general and curricular topics.
Success criteria All students will be able to:

Revise taught material
Most students will be able to:
Demonstrate learned vocabulary about hobbies with sure
Some students will be able to:
Use taught vocabulary and grammar with accuracy

Value links Respect for self and others, Cooperation

Cross curricular 
links

Social Studies

ICT skills Working with smart board

Previous learning Speaking and vocabulary on Hobbies
Plan

Planned timings Planned activities

Beginning
2 min

Middle
5 min

28 min

End
5 min

ORGANISATION MOMENTS (  WC):    
Teacher informs learners that the aims of this lesson are to revise the material that was

taught in this unit. 

REVISION. CONSOLIDATION. (  GW)
Rules for Jeopardy game
There are 2 kinds of games. Teacher can feel free to choose any or play during the 

whole lesson.
1. Students play jeopardy in groups.
2. They have to choose a category and a point value.
3. Teacher clicks on the chosen box for the question.
(The teacher may want to set a time limit for answering the question)
4. To see if a student or group is correct, click again for the answer.
5. Click the Back to Board button on the slide to return to the main board.
5. If the student or team is correct, they are awarded the point value of the question
6. Continue until all questions have been answered.  The team with the most points

wins.
FEEDBACK: Your impression!
Sts write their impression of the whole unit and share ideas with their classmates.
3 – new words you have taught at the lesson;
2 – adjectives to describe the lesson
1 – one activity you like

Additional information
Differentiation – how do you plan to give more 

support? How do you plan to challenge the more able 
learners?

Assessment – how are you planning to check 
students’ learning?

Task format: Learners can contribute at their own 
language level for this activity, as it is relatively open-
ended. This gives each learner a chance to be successful. 

Reflection at the end of the lesson and teacher 
summary provides support for progress and achievement,
and challenge to thinking and setting future objectives.

Oral assessment and support

Reflection

Were the lesson objectives/learning objectives 

Use the space below to reflect on your lesson. 
Answer the most relevant questions from the box on 
the left about your lesson.
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realistic?
What did the learners learn today?
What was the learning atmosphere like? 
Did my planned differentiation work well? 
Did I stick to timings?
What changes did I make from my plan and why?
Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1: 
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ МЕН ТИІМДІЛІГІ

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы
М.Ғабдуллин атындағы жалпы орта мектебі

Педагог-психолог Иманова Таңшолпан Каратабановна

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп аталатын жолдауында елбасымыз Н.
Ә. Назарбаев негізгі бес нәрсеге басымдық берген болатын. Соның ішінде төртінші басымдық – адами капитал
сапасын  жақсарту.  «Ең  алдымен,  білім  беру  жүйесінің  рөлі  өзгеруі  тиіс.  Біздің  міндетіміз  –  білім  беруді
экономикалық  өсудің  жаңа  моделінің  орталық  буынына  айналдыру.  Оқыту  бағдарламаларын  сыни  ойлау
қабілетін  және  өз  бетімен  іздену  дағдыларын  дамытуға  бағыттау  қажет.  Сонымен  бірге  ұлтжандылықты
дамытуға баса көңіл бөле керек. Қала мен ауыл мектептері  арасындағы білім беру сапасының алшақтығын
азайту қажет», (1) – деген елбасы Н. Ә. Назарбаев тек қана қала ұстаздарының ғана емес, ауыл ұстаздарының да
әлеуетін арттырып, білім дағдыларын еселей түсуге тың мүмкіндіктер ашты. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра
отырып  сын  тұрғысынан  ойлау,  зерттеу  жұмыстарын  жүргізу,  тәжірибе  жасау,  АКТ  –  ны  қолдану,
коммуникативті қарым – қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты,
шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс – тәсілдерді
курс барысында ұғындық. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі.
Спиральділік қағидаты бойынша құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960)
атты  еңбегінде  қарастырылған  танымдық  теорияға  негізделеді.  Оған  оқу  мақсаттарын  зерделей  отырып
тапсырмаларды,  сабақтарды  құрастыру  барысында  көз  жеткіздік.  Бағалау  жүйесі  де  түбегейлі  өзгеріске
ұшырап, критериалды бағалау жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала
белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен
бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады.
Бұл  бағалау  жүйесінің  артықшылығы,  баланың  ойлау  қабілетін  дамытып,  ғылыммен  айналасуға  ықыласын
туғызады. Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау жүйесі жойылды. Қалыптастырушы бағалау күнделікті
оқыту  мен  оқу  үрдісінің  ажырамас  бөлігі  болып  табылады  және  тоқсан  бойы  жүйелі  түрде  өткізіледі.
Қалыптастырушы  бағалау  үздіксіз  жүргізіле  отырып,  оқушылар  мен  мұғалім  арасындағы  кері  байланысты
қамтамасыз етеді және балл немесе баға қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға мүмкіндк береді.  Жиынтық
бағалау  оқу  бағдарламасының  бөлімдерін  (ортақ  тақырыптарын  және  белгігі  бір)  оқу  кезеңін  (тоқсан,  оқу
жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою
арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады.
Критериалды бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде
пайдаланылады  .  Кіріктірілген  білім  беру  бағдарламасында  қазақ  тілі  пәнінің  берілу  жайы  да  өзгеше.
Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылу жетілдіруге бағытталған.
Бұл төрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір- бірімен тығыз байланысты.
Айталық, қарапайымнан күрделіге қарай шиыршық бойымен дамып, өрлей түскені жай ауызекі тілде ғана ойын
жеткізуден, күрделі мәтіндер құра білу дағдылары шыңдалып, тілдік құзыреттіліктері шыңдала түседі. 

Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің келешек ұрпаққа қандай білім беретіні туралы мәселе қайта қаралуда.
Осы мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және «Оқытудың тиімді
әдістері  қандай?»  деген  сияқты негізгі  сауалдар  туындайды.  Бұл  сауалдар  оқу  бағдарламасымен  және  оқу
бағдарламасын жүзеге асыруда пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды
жаһандану,  сондай-ақ,  ұлттық  экономикаға  да  ықпал  етуде  және  қазіргі  уақытта  экономикалық  дамуды
қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық бәсекелестік артты. Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл
экономикалық дәлелдерге қоса, қазіргі жиырма бірінші ғасырда басқа да негіздер бар: байланысқа бейімділікті
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арттыру;  әлеуметтік  өзгерістер;  ауа  райының  өзгеруімен  байланысты  мәселелер;  бүкіл  әлемдегі  халықтың
қарқынды өсуі; заманауи әлеммен өзара табысты байланысу үшін қажетті және келешек күннің әлемімен өзара
байланысу үшін қажетті дағдыларды қазіргі таңдағы мектеп жасөспірімдері талап ететін шектеулі ресурстарға
деген сұраныстың өсуі. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар
ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі
оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту
нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға
тиіс»  деп  атап  көрсеткеніндей,  қазіргі  таңда  елімізде  жаппай  білім  беру  мазмұны  жаңартылуда. 
Жаңартылған бағдарлама бойынша әлемдік  білім беру жүйесі  бәсекеге  қабілеттілікке қарай білім алушыны
баулу, қоғамнан өз орнын таба білетіндей сапалы маман болуына бағытталынған. Ал осы уақытқа дейін біздің
елімізде жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар күтілетін нәтижеге көз жеткізбей, түрлі әсер етуші
факторлар ықпалымен мамандық таңдап, ақыр соңында сол оқыған мамандықтары бойынша жұмысқа тартыла
алмай  отырғаны  бәрімізге  белгілі.  Орта  білім  мазмұнын  жаңарту  аясында  әзірленген  оқу  бағдарламалары
оқушылардың  бір  сыныптан  екінші  сыныпқа  өтуі  кезінде  білімі  мен  дағдылары  қайталанып  тексеріліп
отыратын спиральділік қағидаты бойынша құрылған оқу бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу үдерісінің
алға  ілгерілеуі  айқан  көрінуі  үшін,  оқу  мақсаттары  өзара  тоғысқан  бөліктер  мен  бағыттарға  біріктірілген.
Айталық,  қарапайымнан  күрделіге  қарай  шиыршық  бойымен  өрлей  түскені  жай  эссе  жазудан  әңгіме  тіпті
повесть жаза алатындай дағдыға ие болып, тілдік құзыреттіліктері шыңдала түседі.

Мұғалімдердің пайдаланатын оқыту әдісі оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз ету
үшін маңызды. Осы орайда жаңа бағдарламаны меңгеру барысында ерекше есте қалған мына әдіс-тәсілдер
сабақтың  тиімді  өтуіне,  оқушы  бойында  қажетті  4  дағдыны  (тыңдалым,  айтылым,  жазылым,  оқылым)
қалыптастыруға  ықпал  ететіні  сөзсіз:  «Қабырғадағы  роль»,  «Ыстық  орындық»,  «Пікірлер  сызығы»,
«Саналылық аллеясы»,  «5 сұрақ,  5  жауап»,  «5 қадам»,  «Драма  әдісі»,  «Маңыздылық аймағы»,  графикалық
органайзерлер – «Дара диаграмма», «Қос диаграмма», «Оқиға тауы», «Хикая картасы», «Стоп кадр» т.б 

Мұғалімдер пайдаланатын әдіс оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Педагогикалық әдістерді 
жетілдірмей тұрып, оқу бағдарламасын өзгерту білім беру стандарттарына қатысты реформалау шараларының 
мүмкіндіктерін және нәтижелілігін төмендетеді. 
Жаңартылған бағдарлама бойынша әр мұғалім төмендегідей нәтижелерге қол жеткіздік:
• жаңартылған оқу бағдарламасының құрылымына; 
• жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұны мен жүйесіне; 
• оқу бағдарламасының және оны іске асырумен байланысты құжаттамалардың мақсаты мен рәсімделуіне; 
• білім беру бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді меңгеруге; 
«Адамның көңілі шын мейірленсе, білім – ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір
шала байқалады», - дейді Абай (3). Ғаламдық деңгейде өркениет атаулысы – білім мен ғылымға арқа мүйей 
бастағанын дүйім жұртқа алғашқылар қатарында айту, жадында жаттатқызу – халқымыздың аяулы 
перзенттерінің бірі – ұлы Абайға бұйырғаны әрі заңдылық, әрі қажеттілік болатын. 
       Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды 
сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа 
бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі – тұман». XXI ғасыр – ғылым ғасыры. 
Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. Ал осы жалпы еуропалық стандартқа сай жаңа 
білім беру – жеке тұлғаның жан – жақты дамуына әкелетін бірден – бір жол!

* * * * * * *
БАЛА ПСИХОЛОГИЯСЫНА ЗАМАНАУИ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  КЕРІ  ӘСЕРІ

Оңтүстік Қазақстан облысы  Мақтарал ауданы
«Бірлік» жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Педагог-психологы Баймуратова Шолпан

Қазір  адамдар  қызмет  орнында  да,  үйде  де  компьютермен  жұмыс істей  береді.Оның  өмірімізге,  кеңінен
енгені соншалықты, бала біткен ойыншықпен емес,компьютермен ойнап, өзінің өміртанымын ғаламтордағы
желі  ішінде қалыптастырады.  Қазіргі  күнкөріс  қамы мен заман  ағымының күрделілігі,  көптеген  ата-аналар
тәулік бойы балаларының тыныс-тіршілігіне бақылау жасай алмай, олар шектен тыс бейнемонитордың алдында
отырғандықтан  денсаулығына  зор  зиянды  әсер  алады.  «21  ғасыр-компьютер  ғасыры»  деп  атап,  айдар
тағуымыздың өзі осыны дәлелдеп отыр. Қазіргі таңда мектеп жасына дейінгі баланың өзі жазу–сызуды білмесе
де,  компьютердің не екенін  жақсы біледі.  Демек,  бала  заманына қарай  өседі.  Технология тілін  жатық біле
бермейтін әке–шешелері «қазіргі балалар іштен біле туады» деп те айтып жатады. Компьютерге осыдан 10 жыл
бұрын тек қалталылардың ғана қолы жетсе, бүгінгі күні оны әрбір үйден көруімізге болады. Сондықтан болар
компьютерлік ойындар балалардың құмартып ойнайтын ойындарының біріне айналды.

Енді  мамандар  зерттеулеріне  сүйене  отырып,  бұл  озық  технологияларды  ұзақ пайдаланудың  бала
психологиясына кері әсерлерін саралап көрсек. 

Біріншіден, шамадан тыс ақпараттар тасқыны баланы енжарлыққа душар ететін көрінеді. Интернетті өзінің
бірінші серігі, ал компьютерді «досы» етіп таңдаған жан айналасындағы адамдармен еркін араласу қабілетін
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лезде  әлсіретіп  алады  екен.  Бұл  туралы  мамандар:  «Өзгенің  адами  мұң-мұқтажын  түсінбейтін,
айналасындағылардың  жан  қиналысын  сезіне  бермейтін,  яғни  жүрегі  селт  етпейтін  халге  жетеді»,–дейді.
Адамдармен, тіпті өзінің жақын-жуықтарымен, әке-шеше, бауырларымен араласудан қашқақтайтын ондай бала,
абайламаса, шынайы мынау өмірді виртуалды, жансыз «өмірге» айырбастап жіберетіндей дәрежеге жетеді екен.
«Компьютерге  байлану»  ауруы  негізінен  кімдерде  пайда  болады?»  деген  сауалға  мамандардың  жауабы:
«негізінен,  шынайы  өмірде  өз  -өздеріне  сенімсіз,  сондай-ақ  тұрмыста  кездесетін  қиын  түйіндерді  шеше
алмайтын  адамдар  және  әке-шеше  қарауынан  тыс  қалған  жас  балалар  аталған  ауруға  бейім».
Олар:«компьютерден тыс жерде тірлік ету уақытты босқа жоғалтқанмен бірдей»,–деп есептейді екен. Қазіргі
жаңа  технологиялардың  ішіндегі  ең  көп  қолданылатының  бірі  ол-компьютер.  Бүгінгі  өмірді  компьютерсіз
елестету мүмкін емес. 

Компьютер адамзаттың өркениет жолымен дамуына ықпал ететін басты құралдардың бірі екені даусыз. Қай
салада  болмасын  компьютер  кеңінен  қолданылып,  адамдар  тіпті  онсыз  өмір  сүруін елестете  алмайтындай
дәрежеге жетті. Ал компьютерлік ойындар балалардың құмартып ойнайтын ойындарының біріне айналып, оған
деген  тәуелділігі  күннен-күнге  артып отыр.  Дүниежүзілік  Денсаулық  Сақтау  Ұйымы  құмар  ойындарын
психиканың бұзылуына  әкеліп  соқтыратын,  адам  ағзасына  қауіпті  ойындардың  қатарына  енгізді.
Психологтардың  зерттеуіне  қарағанда,  компьютерлік  ойын  үстінде  адамның  ойлау  қабілеті,  эмоциясы
төмендеп,  тек  көру  қабілеті  мен  рефлекстері  жұмыс  істейтінін  анықтаған.  Қияли  әлемге  жіпсіз
байланғандардың көпшілігі күнделікті өмірде көптеген қателіктерге бой алдырады екен. Себебі, компьютердегі
бейнелер шынайы өмірге мүлдем ұқсамайды. Сондықтан, балаларды компьютермен емес, адамдармен қарым-
қатынас  жасауға  үйрету  керек.  Компьютерден  басқа,  қазіргі  жастар  ұялы  телефонға  да  тәуелді
болды.Қазақстандағы 2,5 миллионнан аса оқушының қазіргі кезде ұялы телефон ұстамайтындары кемде-кем
шығар. Баланың  «соткасы»  күні  кешке  дейін  қалтасында  жүретіндіктен,  ата-аналар  ұл-қызының  қалайша
әлеуметтік  желінің  шырмауына  түсіп  қалғанын  байқамай  қалып  жатыр.  Ақпараттық  технологиялар
қаншалықты  қарыштап  дамыған  сайын,  олардың  кері  әсері  соншалықты  үдеп  барады.  Ұялы  телефон  хат
алысып,хабарласатын  байланыс  құралы  ретінде  өмірімізге  етене  жақын.  Соңғы  уақыттарда қарапайым
байланыс  құралынан  функционалдық  әлеуеті  жоғары  көп  қолданбалы  құрылғыға  айналуы  оған  деген
сұранысты да арттыра түсті. Әсіресе, смартфон мен 3G-4G технологияларының кәдеге жарауы бізді өзіне одан
сайын тәуелді  етті.  Ұялы телефон байланыс құралы ғана емес,  әлеуметтік  желіге тікелей шығатын құралға
айналды. Оны сөйлесуге емес, әлеуметтік желіге кіру үшін қолдана бастады. Осы әлеуметтік желілер ішіндегі
ең атақты да, көп қолданатын бірі ол «maіl.ru» желісі болып табылады.

Бүгінде «maіl.ru» қызметіне жүгінбейтін адам аз. Әсіресе жастар арасында «агентшілердің» қатары күн санап
көбейіп келеді.  «Maіl.ru»  компаниясының деректеріне жүгінсек,  «м-агент» қызметін айына 9 миллион адам
пайдаланады, ал оған бір уақытта 2 миллионнан аса адам қосылады екен. Компьютерді былай қойып, енді қалта
телефонына  еніп  алған  бұл  байланыс  желісінің  тиімділігі  айтпаса  да  түсінікті.  Әлеуметтік  желілер  бала
психикасын уландыратыны сөзсіз. Тәулігіне 24 сағат болса, бала оның 12-13 сағатын осы қалта телефонмен
өткізеді.  Мектеп оқушыларының көбі,  оны сабақ үстінде пайдаланады. Әуен тыңдайды, клип көреді,  кейде
сондағы әуенге еліктеп ұйқылы-ояу маужырап сабақта отырады. Ал сергек отырғандарының өзі бір-біріне агент
арқылы «хат» жазып, сабаққа тіпті көңіл бөлмейді. Бұл тірлік, өкінішке орай, үйге келген соң да қайталана
береді. Көптеген балалар, жастар түнде ұйықтар алдында ұялы телефонмен ойын ойнауға, әлеуметтік желілерде
жазба оқуға құмар. Бұл бір жағы, телефонға шектен тыс тәуелділіктен туындаса, екінші жағы, ұйқысыздыққа
ұшыраған  тұрғындарының  телефонды  ермек  ете  тұру  пиғылынан  туған  теріс  әдет.  Сондай-ақ  мұндай
тұтынушылардың басым бөлігі көзі жұмыла бастаған бетте телефонды жастықтың жанына қоя салып, ұйқыға
кетеді.  Телефон радиациясынан өзге  ағзаларға  қарағанда  адамның басы анағұрлым көп  зақым алады  екен.
Мұндай  бұрыс  дағды  адамдарды  бас  ауру,  бас  айналу,  көз  қарауыту,  зеңу,  ұйқысыздық  дерттеріне
шалдықтырып,  уақыт  озған  сайын  ауру  белгілері  созылмалы,  қайталанатын  сипат  алады.  Ал,  бұл  әрине
психикаға өзәсерін тигізеді. Ұялы телефонға тәуелділік бұл қазіргі заманның ең өзекті мәселелері деп  айтуға
болады, себебі балалар шың өмірде емес виртуалды әлемде, әлеуметтік әлемде өмір сүреді.

Қорыта келгенде, жаңа технологиялардың жақсы жақтары ғана емес, сонымен қатар зиянды жағы бар екеніне
көз жеткіздік. Компьютерсіз, ұялы телефонсыз,интернетсіз біздің өмірімізді қазіргі таңда елестету мүмкін емес.
Бірақ, осы технологияларды керек кезде және дұрыс пайдалана білу керек. Өз еліміздің ұрпақтарымызды осы
тәуелділіктен құтқару керекпіз, виртуалды әлемнен шығарып қоғамда өмір сүруге шақыру керекпіз.

Осы виртуалды әлемнің тәуелділігінен баланы құтқару үшін ата-аналарға келесідей ұсыныстарды ұсынамыз:
— Күнде баламен жеке сөйлесуге уақыт бөліңіз;
-Жас мөлшері әртүрлі адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіңіз;
-Бала компьютер тұрған бөлмеде жатпауы керек және оның түнде компьютер алдында отырмауын қадағалау;
-Баланы компьютер, ұялы телефонды т.б пайдаланудан шектеу;
-Тиімді демалысын қамтамасыз ету;  -Қызығушылығын басқа іс-әрекетке ауыстыру;
-Баланың спортпен айналысуын қадағалау;  -Балаға көп көңіл бөліңіз;
-Өнерге, мәдениетке, ғылымға құштарлығын тәрбиелеу, уақытын тиімді пайдалануды ұйымдастыру;
-Баланы бақылау, тексеру, бағалау;
-Тәртіптікке, ұқыптылыққа, жауапкершілікке, ойшылдыққа, сергектікке, естілікке, т. б. баулу.

* * * * * * *
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ОҚО Мақтаарал ауданы  Нұрлыбаев ауыл әкімшілігі Ырысты ауылы
«С.Торайғыров атындағы жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің  бастауыш сынып мұғалімі Болатова Роза  Шукировна

 Сабақтың тақырыбы: Жалқы және жалпы есім.
Сабақтың мақсаты: Жалқы және жалпы есім туралы түсінік беру. 
Білімділігі: 1. Жаттығулар орындай отырып, жалқы және жалпы есімдерге сұрақ 

қоя білуге төселдіру.
Сабақтың дамытушылығы: Деңгейлік тапсырмалар орындау арқылы ойлау 

қабілеттерін дамыту. Сөздік қорларын молайту.
Сабақтың тәрбиелігі: Ұқыпты, көркем жазуға тәрбиелеу.

Сабақтың әдіс-тәсілі: Түсіндіру сұрақ-жауап, өзіндік жұмыстар.
Сабақтың көркемділігі: Кесте, интерактивті тақта, слайдтар.
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ.
Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылардың назарын сабаққа аудару. Қажетті оқу құралдарын 

түгендеу.
Көркем жазу минуты. 1 слайд.
                                                          Біз әдепті баламыз
                                                          Қолға қалам аламыз
                                                         Таза жазып дәптерге
                                                         Кілең бестік аламыз. 
Бас әріппен жазылатын сөздер: Астана, Алматы, Айсұлу, Атырау, Айжан, Айдын, Ақтөбе.
Үй тапсырмасын тексеру: 390-жаттығу оқу талдау.
Білімдерін тексеру: Зат есім туралы топтастыру стратегиясы.
                                  Анықтамасы 
Не?            Зат есім                     Кім? Кімдер?     Нелер
           Жалпы есім жалқы есім
2салайд.
Кесте бойынша түсіндіріледі.
                                                          Оқулықпен жұмыс.
391-жаттығу. Суретке қара, олардың астындағы сөздерді оқы. Сұрақтарға жауап беру тапсырылады.
392-жаттығу. Жаңылпашты бірнеше рет оқып, жатқа айт.
Кісі аты мен жер атын тап. Олардың жазылуы туралы байқағаныңды айт. Ережені тұжырымдау. 
Сергіту сәті.
                                                             Өзіндік жұмыс. 
                                                              3слайд. 3ұпай.

1.Сөздерді оқы. Кісі, жер-су аттарын теріп, үлгі бойынша бөліп жаз.
Қарағанды, Ақтау, Үсен, Атырау, Раушан, Жадыра,Жезқазған, Ақсу, Гауһар, Балқаш, Есіл.
Кісі атаулары: Үсен,
Жер-су атаулары: Қарағанды,
                                                             4слайд. 4ұпай.

2. Сөйлемдегі жалқы есімді тауып, бас әріппен жаз.
    Менің ағам алматыда тұрады. Оның баласы самат екінші сыныпта оқиды. Ағамның үйі абылайхан 

даңғылы мен бөгенбай батыр көшесінің қиылысында орналасқан.
                                                             5слайд. 5ұпай.
                                                             Тақтаға  жазу.

3. Жалқы есіммен сөйлемдерді толықтырып жаз.
   Менің туған жерім- . Менің атым-                           . Әкемнің аты-                 
Сыныптас досымның аты- . Үйде кішкентай күшігім бар. Оған                  деп ат қойдым.       

өте ұнайды.
Бекіту: Бүгін не білдік? Жалқы есім деген не? Мысалдар келтіру.
394-жаттығуды көшіріп жаз.
Сабақты қорыту: Оқушылардың ұпай санын тексеру. Бағалау.
Үйге тапсырма: 395-жаттығу тапсырылады.   

* * * * * * *
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ОҚО Мақтаарал ауданы Нұрлыбаев ауыл әкімшілігі
Ырысты ауылы «С. Торайғыров атындағы жалпы орта мектебі» 

мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі 
Билисова Мейрамкул Артыкбаевна

Пәні: сауат ашу
Сынып: 1

Қатысқандар саны: 13
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Табиғатқа саяхат. Ә дыбысы мен әрпі.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту  
1.8 Берілген тақырыпқа  әңгіме құрап айту
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Сабақтың мақсаттары Барлығы:Табиғатқа саяхат. Ә дыбысы мен әрпі туралы жаңа білімді 
меңгереді.

Көбі:Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Бағалау  критерийлері Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады. 
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады.

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 

Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы

АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.

Тілдік құзыреттілік Ата, дедушка

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
Ынтымақтастық 

атмосферасын 
қалыптастыру

5 минут

– Балалар, қазір қай сабақ?
-Кезекші кім?
-Сабаққа дайынбыз ба?
Олай болса сабағымызды бастаймыз.
Топқа бірігу
«Дыбыс» тобы
«Әріп»    тобы
«Буын»   тобы
Психологиялық дайындық
Аққу болып ұшамыз
Көлге келiп қонамыз
Көлдiң бетiн құшамыз
Қайта самғап ұшамыз.
Үй тапсырмасын сұрау
1-топ Шана мәтінін  оқу
2-топ  Мазмұнын айту
3-топ жаңылтпашты жатқа айту

Сабақтың ортасы
16минут

Жұмбақ шешу арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашамыз.
Бұрап қойған сағаттай,
Айғайлайды таң атпай  (Әтеш)
Ертегі айтып береді
Сені жақсы көреді
Мейірімді ол кісі
Ғажап оның күлкісі  (Әже)
Қандай әріптен  басталып тұр?Демек,
Жаңа сабақ : Әә дыбысы мен әрпі
«Кір жаю» әдісі арқылы ой қозғау 
Дыбыс дегеніміз не?
Әріп дегеніміз не?
Буын дегеніміз не?
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Топтық  жұмыс
Адасқан сөздерден сөйлем құрап оқу және буынға бөліп айту
1-топ  әдемі     
2-топ  сәбіз    
 3-топ  Әсет    
Топтық жұмыс
№1 Мәтінді «Аққала жасау» ойыны арқылы оқитын боламыз.
Аққаланы сипаттап айт

Сергіту сәті
1 минут

Оқушылар шеңберді айнала билеп жүріп, алдындағы
оқушының атын ақ параққа  жазады.Бір-біріне   сыйға береді. 

Аяқталуы
8 минут
Қызықты тапсырма
8 минут

Дәптермен жұмыс
Топтық жұмыс 
№2 «Ойлан,тап» ойыны
Кәрі-жас.
Ащы-тұщы.
№3 Жұмбақты оқып,шешуін тап.
Таңмен көзін ашады,
Әлемге нұрын шашады.
Мына суреттердің қайсысы осы жұмбақтың шешуі болады?

Сабақты бекіту
«Балмұздақ таяқшасы» әдісі 
Сонымен балалар Әә қандай дыбыс?
Сөздің қай буындарында кездеседі? 
Ә әрпі бар сөздер айт?

Сабақтың соңы
2 минут

Саралау – 
оқушыларға көбірек 
қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті
жоғары оқушыларға 
қандай тапсырмалар 
қоюды жоспарлап 
отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексереміз

* * * * * * *
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ОҚО Мақтаарал ауданы Нұрлыбаев ауыл әкімшілігі
Ырысты ауылы «С. Торайғыров атындағы жалпы орта мектебі» 

мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі
Танабаева Асемкул Хожамкуловна

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық 
іс-әрекетін қалыптастыру жолдары

Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр 
боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді 
талап етіп отыр. Мектеп құрылымында болып жатқан өзгерістер, білім беру 

мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі, көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты 
мәселелер орындаушылардан шығармашылық бастамалық, жұмыстың жоғары сапасын және кәсібилікті талап 
етеді.
Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу 
үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам 
бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз 
орнын табуға көмектеседі. Бұл үлкен жауапкершілік артатын күрделі мақсат. Оны шешу үшін ең алдымен 
оқыту мазмұны жаңартылып, әдіс-тәсілдің озығы өмірге келуі, олар әрбір азаматтың жеке басының қасиеттерін,
қабілеттерін дамытып, шығармашылығын, талантын ұштайтындай болып ұйымдастырылуы қажет. Сонда ғана 
мектептерден өз өміріне өзгеріс енгізе алатын, өз бетінше өмір сүру жолдарын таңдай алатын азаматтар 
тәрбиеленіп шығады. Мектептің тірегі де, жүрегі де, білімнің тұтқасы да – мұғалім. Бала тағдыры қолына сеніп 
тапсырылып отырған басты тұлға да ұстаз екені де баршаға белгілі.

Баланы бастауыш сыныптардан бастап шығармашылық ойлауға, қалыптан тыс шешімдер қабылдай алуға, 
практикалық әрекеттерге дайын болуға әкелудің жолдарын көрсету керек. Шығармашылық — бүкіл тіршіліктің
көзі. Адам баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктері 
шығармашылықтың нәтижесі. Бұған бүкілхалықтық, жалпы және жеке адамның шығармашылығы арқылы 
келдік. Әр жаңа ұрпақ өзіне дейінгі ұрпақтың қол жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, өз іс-әрекетінде 
сол жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада таңғажайып табыстарға қол 
жеткізеді.

К.Д. Ушинский пікірін П.Ф. Каптерев одан өрі дамыта отырып, педагогикалық үрдіс оқушы мен мұғалімнің 
бірлескен әрекеті: бір жағынан, бұл - мұғалімнің бағыттаушы, ал екінші жағынан - оқушының өзіндік ішкі 
әрекеті. Ол оқушының белсенді білім игеруі мен қызығушылығына, талпынысына ерекше мән берді. Каптерев 
оқушының білімді игерудегі ішкі процестерін зерттеуді бірінші орынға қойды. Ең маңыздысы, бұл процестерге 
жағымды жағдайлар жасау дейді.[№ 4, 29бет]

Қазақ мектептерінде дидактикалық міндеттерді шешуде Ы.Алтынсарин үлкен үлес қосты. Алтынсариннің 
мұғалім міндеттері туралы, қалай оқыту керек, қалай оқу керек деген талаптары біздің зерттеулерімізде маңызы
болды. Ы.Алтынсарин бойынша оқытудың жеке әдіс — тәсілдеріне:

а) оқыту әдісі - бұл баланың білімге құштарлығын оятатын, кейіннен өз бетінше білім көтеруіне бастайтын 
жол;

ә) сабақта баланың ой-әрекетін жаттықтыру. «Маңыздысы, оқушының өз бетінше ойлана білуі.».
Тәуелсіз елдің тірегі – білімді ұрпақ, өркениет біткеннің өзегі – білім, ғылым, тәрбие дейтін болсақ, осының 
барлығының бастауы – бастауыш мектеп. Ал бастауыш буынның негізгі міндеті баланың жеке басын бастапқы 
қалыптастыруды қамтамасыз ету, оның қабілеттерін дамыту, адамзаттың асыл қасиеттерін оқушы бойына 
сіңіру.

Кейбір зерттеулерде оқушының танымдық белсенділігі – бұл интеллектуалды және кәсіптік дайындыққа 
бағытталған үздіксіз оқу үрдісі, оқу тиімділігі мен оқытудың ғылымилығы деңгейін оптималдандыру ретінде 
түсіндіреді.[№ 1, 10бет]

Баланың шығармашылық іс-әрекеттерін, ұлттық мәдениет пен рухани құндылықтарын тәрбиелеу ана тілі 
арқылы жүзеге асады. Осы пәннің маңызы туралы Ж.Аймауытов былай дейді: «Оқытатын пәндердің бәріне 
бірдей керекті, бәрін қаусырып, орап алатын пән - ана тілі екені даусыз. Ана тілін жақсы меңгеріп алмай, өзге 
пәндерді түсіну мүмкін емес. Ана тілін үйрену – сөздерді жаттау, олардың жүйесін, өзгеру заңдарын білу ғана 
емес, тіл үйренумен қатар, бала тілдің сансыз көп ұғымдарын, ойларын, сезімдерін, сұлу үлгілерін ойлау 
жүйесін, ой пәлсафасын да меңгереді». Ал ана тілін оқыту арқылы шығармашылық іс - әрекетті қалыптастыру 
дегеніміз - өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылу, іздену. Осыған орай В.В.Давыдов: «Бастауыш мектепте 
шығармашылық қабілеттіліктерді оқу әрекетінде көрінеді, даму өнімі - оқуға құштарлық, ынталылық» - дейді. 
Ал шығармашылық қабілет әр баланың табиғатында болуы мүмкін.

Біздің міндетіміз оқушыға оның бойында көрінбей тұрған мүмкіншіліктерін ашып көрсету. Осы міндеттерді 
орындауға мұғалімге бірден-бір керегі – дұрыс, тиімді әдіс-тәсілдерді таңдап пайдалану.Мен өз тәжірибемде 
жаңа технологияларды қолдану арқылы біраз нәтижеге жеттім. Бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда 
оқушының өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. Мұғалім оқушының
өзін ізденуге жетелейді, ойлауға үйретеді, түрлі іс-әрекетке бағыттайды.
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Оқушылардың танымдық ізденімпаздығы қалыптастыруға бағытталған шақтар түрлері төртке бөлінеді: 
«танымдық, коммуникативтік, шығармашылық , әдіснамалық».

Оқушылардың танымдық ізденімпаздығы арттыруда шығармашылық сипаттағы сабақтар түрлерін өткізудің 
маңызы зор. Мұндай түрдегі сабақтардағы түрлі оқу жұмыстары оқушының шындық белсенділігін арттырып, 
оқу мен ойлау әрекетінің тиімді амал-тәсілдерін, яғни материалының негізгі ұғымдары мен тұжырымдарын 
айыру, жаңа материалды өткен материалмен салыстыру оларды белгілі жүйеге топтастырады және 
қорытындылау жасау сияқты амалдарды дайындауға үйренеді.

Шығармашылық сабақтардың жоспарын жасауда оқушының шығармашылық әрекетінің бағдарына 
сәйкестендіріп, олардың қабілеттері, ескерілуі тиіс. Оқушылардың шығармашылық әрекетін тудыратын 
сабақтарды өткізу жоспары мен кезеңдерін қарастырамыз.[№ 6, 17бет]

Шығармашылық сипаттағы сабақтардың жоспарын жасау үшін тақырыбы, мақсаты, әрекет түрі және 
нәтижелері бір-біріне жуық байланысты сабақтарды топтастырып, таңдап алуға болады. Жалпы бағдарламада 
көрсетілген пәндік сабақтардың әр тарауында жететін жетістіктері негізінде оқушылар білім алуда нәтижеге 
жетеді.

Оқушылардың шығармашылық әлеуетін көтеруді мұғалім алдына мақсат етіп қояды. Мұғалім оқушы күйіне 
кіріп, олардың тақырыпқа қатынас әрекетін ойлайды, өтілетін сабақтың проблемасына қажет жағдайда 
жоспарланған сабақ мазмұны мен оқыту әдістеріне түзетулер енгізеді.

Сабақ тақырыбы бойынша мұғалім оқулықтар, кітаптар, әдістемелік кітаптар, басқа да материалдармен 
танысады. Мұғалім өзіне, оқушыларға мықты болатын мәселелерді іздестіреді. Осы мәселелер жөнінде 
көптеген материалдарды қарастырып, мамандардың пікірлерін ескере отырып, табу қажет.

Оқушыларды шығармашылық іс-әрекетке баулып, олардың белсенділіктерін, қызығушылықтарын арттыра 
түсу үшін әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады:
1. Балаларға белгілі тақырыпта әңгіме оқып, оқушыларға басқаша аяқтауға кілт боларлық сюжет ұсыну;
2. Әңгіменің, ертегінің сюжетін бастап беру, аяқтауды оқушыларға тапсыру;
3. Ертегіні ұжым болып тыңдау;
4. Ұнатқан кейіпкерлеріне мінездеме беру;
5. Қиялдау арқылы сурет салғызу, ролмен ойнату;
6. Арнайы тақырыпта пікірталас тудыру.
Сыныбымыздағы әр оқушының пән бойынша ізденімпаздық деңгейлері анықтаймын. Сонымен қатар пәнге 
қабілеттілігі, қызығушылығы анықталады. Шығармашылық әр оқушының жеке қабілеттері мен мүмкіндіктерін,
танымдық іс-әрекеттері мен дағдыларының дәрежесін көрсетіп береді.[№ 3, 8бет]
Шығармашылық жұмыстарды тәжірибемде мынадай тәртіппен орындаймын: мақсаты жұмыс барысы, алынған 
нәтижелері бойынша өзіндік ұстауы, сондай-ақ оқушылардың пікірлері енгізіледі, таңдаулы жұмыстардың 
авторларына қорғау қорытындысы бойынша марапаттау рәсімі жүргіземін, жұмыс мектеп көрмесіне қойылады 
немесе шығармашылық жұмыс жинақта жарияланады т.б.
Оқушылар өздері таңдаған шығармашылық жұмыстарды ықыласпен тыңдайды. Кейбір оқушылар жыл бойына 
әр түрлі пәннен 10-15 шығармашылық жұмыс орындағанын тәжірибемде кездесті.
Шығармашылық жұмысты мына жоспар бойынша көркемдеймін:
1. Тақырып, оқушының және жетекшінің аты - жөні, сыныбы, мектебі, жылы.
2. Тақырыптың өзектілігі.
3. Негізгі идеясы, мақсаты.
4. Жұмыс мазмұны, жоспары.
5. Жұмыс орындауда туындалған проблемалар, қиындықтар және оның шешілуі.
6. Жұмыс қорытындысы және оның практикалық мәні.
7. Жұмысқа өзіндік талдау, өзіндік баға беруі.
Шығармашылық ай қорытындысы бойынша ғылыми жұмысқа қабілетті оқушылар іріктеліп, белгілі бір 
тақырып бойынша ғылыми жұмыстар беріледі.
Осындай шығармашылық жұмыс барысында оқушының бұрыннан білетініне жаңа мәліметтер қосылып, 
тәжірибесін практикада қолдану білігі қалыптасады. 4-сыныпта Асқар Алпысбайдың «Желтоқсанда үзілген 
жауқазын» әңгімесін оқытқанда «Екі түрлі сипаттама» әдісін қолдану барысында оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығы артып, тілдік қоры дамыды. Өмірге деген көзқарасы, өзіндік ой-пікірі қалыптасты.
Екінші сыныпта Б.Сокпақбаевтың «Бурыл ат» әңгімесін өткенде жылқының жасына қарай аталуын және ат 
әбзелдерінің атауларын мынадай кестеге толтыруға болады.
Жылқы жасына, түріне қарай:
Құлын, жабағы, тай, құнан, байтал, сойтал, дөнен, бесті, қулық, бие, ат, сәурік Құнан - екі жасқа толып, үш 
жасқа аяқ басқан еркек жылқы мал
Дөнен – үш жасқа толып, төрт жасқа аяқ басқан жылқы
Ат әбзелдері:
Жүген, қамшы, тізгін, тартпа, үзеңгі, ер, тоқым, құйысқан, өмілдірік Үзеңгі – атқа міну үшін ер-тұрман 
әбзелінің аяқ салатын бөлігі
Тартпа – ер-тоқымды ұстап тұратын бел тартпа
Өмілдірік – аттың омырауында бел тартпаны ұстап тұратын әбзел
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Оқушылар жылқының жасына, түріне қарай қалай ажыратылатынымен, ат әбзелдерімен танысады және сөздік 
жұмысы да қоса жүргізіліп кетеді. Әр сөзге мұғалім көмегімен түсініктеме беріледі.
Баланың шығармашылық әрекетін ұйымдастыру барысында бала өзінің бұған дейінгі білетін амал-тәсілдерінің 
жаңа мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезетіндей жағдайға түсуі керек. Содан барып оның білім алуға деген 
ынта-ықыласы артады, білім алуға әрекеттенеді.
4-ші сынып оқушыларының танымдық қажетсінуін анықтау
мақсатында төменгідей тест пайдаландым:
Оқушылардың танымдық қажетсінуін анықтау.   Тест № 1
5- иә
4 - көбінесе
3- кейде, сирек
2 - білмеймін
1 - жоқ, сәйкес келмейді.
1. Мен білуге тырысамын.
2. Мен өз мүмкіндігіме, қабілетіме сенемін.
3. Жұмысым көп болмаса да, өзімді дамытуға көп уақыт арнаймын.
4. Өз пікірімді, көзқарасымды жеткізуге тырысамын, .
5. Танымдық сұрақтар туындағанда кеңінен отырып пікірлесемін.
6. Сабақта кездесетін кейбір кедергілер менің белсенділігімді реттейді.
7. Проблемалық жағдаяттар танымдық ізденімпаздығымды арттырады.
8. Өзімнің және жолдасымның әрекетін салыстырамын.
9. Ақыл-ой еңбегімен ұзақ уақыт айналыса аламын.
10. Кері байланысты іздеймін, бұл өзімді білу мен бағалауға көмектеседі.
11. Өз білімімді, тәжірибелерді өмірде іске асырамын деп ойлаймын.
12. Өзімнің қызығушылығыма байланысты достар іздеймін.
13. Мен мамандық таңдауға өз білімімнің дәрежесін ескеремін.
14. Мен танымдық ой-өрісімді дамытып отырамын және жақсы нәтижелерге
жетемін.
15. Жауапкершіліктен қорықпаймын.
Оқушылар өздерінің жалпы ұпай санын есептеп шығарады.
Егер сізде 45 ұпайдан жоғары болса, онда сіз қажеттіліктеріңізді белсенді орындайсыз;36-44 
ұпайөзіңіздідамытуға құлшынбайсыз, танымдық ізденімпаздықты қалыптастыружолғақойылмаған; 14-35 ұпай -
өзіңізді мүлдем дамытпайсыз, оқуға жауапкершілікпен, саналылықпен қараңыз. Өзіңіздің жеке тұлғаңыздың
дамуына көп көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Жоғарыда көрсетілген 15 критерий
бойынша әрекет етуге тырысыңыз.
Тест нәтижесінен оқушылардың 20%-і 45 ұпайдан жоғары, 48 %-і 36-44
ұпай жинаса, 32%-і 14-35 ұпай жиналды.
Танымдық қажетсіну ізденімпаздыққа апаратын жол екендігін, оқушы
шығармашылық әрекетке қажетсінбейінше сапалы білім алу мүмкін еместігі
белгілі болғандықтан, оқушылардың өзінің интеллектуалдық, жеке дамуына
кедергі келетін факторларды анықтау мақсатында төмендегідей тест
пайдаландым:
Тест №2
Төмендегі факторларды 5 балдық шкала бойынша бағалаңыздар:
5-иә
4-көбінесе
3-кейде
2-білмеймін
1-жоқ, қосылмайтын.
Ынталандыратын факторлар:
1. Болашақты жоспарлау
2. Алдына мақсаттар қою
3. Өзіңнің жеке дамуына талаптанушылық
4. Өз бетінше білім көтеру
5. Дербестігі мен саналылығының артуы
6. Пікірталастарға қатысу, өзінің пікірін айтуы
7. Мұғалімді үлгі ету
8. Оқу тапсырмасын орындауға әрдайым дайын болу
9. Сыныптастарының өзі жайында пікірлері әсер етеді
«Ана тілі» пәнінен орындаған шығармашылық жұмыстары оқушылардың ойлау, мәтін құрастыру қабілетінің, 
өлең шығаруға да төселіп қалғандықтан сөзідік қорының молдығын көрсетті. Өз тәжірибемде 
шығармашылығын амытуда мынадай мәселелерге көзім жетті.
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● Оқушының өз бетінше білім алуға деген құштарлығы оянды;
● Шығармашылықпен жұмыс істеуге дағдыланды;
● Оқуға ынта-ықыласы артты;
● Бір-бірінің ойын, пікірін сыйлауға үйренді;
● Өз бойларына жақсы қасиеттерді жинауға үйренді;
● өз ойын қағазға түсіруді үйренді;
● оқушының жеке басын, ұжымды сыйлауға үйренді.
Көрсетілген әдіс-тәсілдер бастауыш сыныптарға тиімді екендігіне көзім жетті. Осыларды пайлану арқылы 
оқушының білімге деген қызығушылығын оятып, терең ойлау қабілетін, белсенділігін қалыптастыруға болады. 
Бұған дейін оқушы мұғалім мен оқулыққа ғана бағынатын болса, енді ол сыни тұрғыдан ойланып, өз ойын 
дәлелдей алатын тұлғаға айналды. Оқушылардың тілін, ойын, еркін сөйлеуін дамытып, топпен жұмыс істеу 
кезінде бір-бірін тыңдай білуге үйретеді.
Әрбір мұғалімнің басты міндеті оқушының жеке басының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, талантын, 
шығармашылығын ашу. Ұлы ғалым Д.И.Менделеев мұғалімдердің ғылымның сарқылмас көзін ашудағы 
еңбектерін жоғары бағалаған. «Ғылымды сүйген және жақсы меңгере білген мұғалім ғана оқушыларына терең 
де мағыналы білім бере алады» деген. Болашақта өркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгерту, 
дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу – бүгінгі күннің мақсаты.[№ 7, 32бет]
Іс- тәжіребиелерді қорытындылай келіп, мынадай түйін түюге болады:
1. Осы шығармашылық тапсырмаларды пәндерге бейімдеп қолданудан, оқушылардың қызығушылығы артады.
2. Оқушылардың білім сапасы көтеріледі.
3. Оқушының дарынды тұлға, шығармашылық шеберліктері шыңдалғандығының нәтижесін көруге болады.
4. Қазіргі заман талабына сай тұлға қалыптасады.
5. Оқушылардың логикалық ойлауы, шығармашылық іс- әрекетке қабілеттері артады.
6. Әр мұғалім болашақ үшін қызмет істейді. Ол әр оқушыны жеке тұлға ретінде көріп, оның өміріндегі өз орнын
табуына, сынып ұғымын қалыптастыруға, ата- аналармен ынтымақтасуға көмегі тиері сөзсіз.

* * * * * * *
ОҚО Мақтаарал ауданы Нұрлыбаев ауыл әкімшілігі Ырысты ауылы

«С.Торайғыров атындағы жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің  бастауыш сынып мұғалімі Есенова Асия  Нурташовна

Сабақтың тақырыбы: Көбейту және бөлу. 64*48 3072: 64
Сабақтың мақсаты:
Екі таңбалы санға көбейту және бөлуге байланысты есептер, теңдеулер шешу, 
мазмұнды есептер шығарту арқылы есеп шығару дағдысын қалыптастыру, пәнге 
қызығушылығын арттыру.
Түрлі тапсырмалар беру арқылы ойлау қабілетін дамыту, деңгейге сай есептер 
орындату, ауызша есептеу дағдыларын арттыру, ойлау, есте сақтау қабілеттерін 
дамыту.  

Оқушыларды шапшаңдыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу, тез шешім қабылдауға үйрету.
Көрнекілігі: суреттер. карточкалар, слайдтар, проектор.
Сабақтық түрі: аралас сабақ.
Әдіс - тәсілі: түсіндіру, сұрақ - жауап, көрсету, талдау, ойын, оқулықпен жұмыс, топтық, ұжымдық жұмыс.
Пәнаралық байланыс: әдебиеттік оқу, дүниетану.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру: Психологиялық дайындық.
Ғылымның сырын ұғына,
Шығыңдар білім шыңына!
Ұқыптылық пен зеректік
Жеткізсін сіздей өренді
Математика сырына.
Жарайсыздар оқушылар, сонымен бір - бірімізге сәттілік тілей отыра топқа бөлінеміз. 3 - топқа бөлінеміз. 
Әртүрлі геометриялық фигураларға  байланысты,
« Үшбұрыш» тобы   «Шаршы» тобы  «Шеңбер» тобы
ІІ Үй тапсырмасын тексеру. Мен оны «Қалт етпей ,қағып ал» ойынымен тексеремін. №8 - есеп.
75*(2*5) =
750*( 2*5)=
720: (9*4)=
3600: (9*4)=
Топтарды бағалап жаңа сабақты бастаймыз.

Қызығушылықты ояту: Әр топқа сұрақтар беру.
1 - топ Үшбұрыш – Көбейту қандай амалмен тексеріледі?

2 - топ  Шаршы – Бөлу амалын қандай амалмен тексереміз?
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3 - топ  Шеңбер – Көбейту мен бөлудің  компоненттерін ата?
Жаңа сабақ: 64*48 көбейту және бөлу 3072: 64
№1 есепті слайдтан түсіндіре отырып, келесі есепті әр топтан бір - бір оқушыдан шығарып тақтада 
орындатамын, бағалап кетемін, дұрыс шығарған оқушыға бір күлегеш беріп отырамын. Және де орында 
тапсырманы орындатып бағалау.
№2 есеп:  «Түсініп шығар» ойыны.
Бөлуді орында және тексеру.
5561: 67=
2496: 48=
5561: 83=
2496: 52=
Әр топ өздері орындайды. Бірінші болған топ есепті оқиды.

№ 3 - есеп « Қателеспе» ойыны.
Қалдықпен бөлуді орында.
5627: 64 =
6489: 48 =
5512: 83=
2471: 52=
Сергіту сәті   «Жұмбақтар жасыру»

№4 - есеп «Ойлан, тап» ойыны.
Әр топ шешуін айтады, дұрыс тапқан топқа бағалау беріледі.

№5 - есеп «Логикалық есеп». Әр топ жауабын айту керек.
№6 - есеп теңдеуді шеш. Тақтамен жұмыс. 4 - топтың топ басшылары жарыс түрінде тақтада жазып шығаруы

керек.
№7 – есеп. Үлестірме қағазға жазып қоямын, соны 3 - топтың бір оқушысы, тақтаға шықпаған оқушы шығаруы 
тиіс.
№8 - есеп ауызша орындаймыз.
Сабақты бекіту. «Кім жылдам?» ойынымен көбейту кестесін еске түсіру арқылы сабақты аяқтаймыз.

Сабақты қорыту
Бағалау. Әр топтың күлегешін есептейміз. Көп күлегеш жинаған топ «Көбейту» тобы болды.
Үйге тапсырма:9-мысал  15 –бет

* * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласы А.Үсенов ауылы
«Алтын ұя» балабақша  Керимбекова Турсынкул Мутафаевна

Сауат ашу. Технологиялық карта
 Тақырыбы « Қ  қ» дыбысы мен әрпі

Білім беру салаcы «Қатынас»

Бөлімі: Сауат ашу және жазу негіздері

Тақырыбы: «Қ қ» дыбысы мен әрпі

Мақсаты:

«Қ» дыбысы және әрпі жайлы түсініктер қалыптастыру.
  «Қ» дыбысы мен әрпін оқуды, жазуды меңгерту; Балаларды 

адамгершілікке, ізеттілікке, білім алуға тәрбиелеу;  Ойын арқылы балалардың 
ойлау, есте сақтау қабілеттерін, оқуға, жазуға қызығушылықтары мен ынта-
талаптарын арттыру, ой қозғау, әңгіме құру арқылы сөздік қорын молайту.

Алдын ала жұмыс: ойын, сөздік, көрнекілік, сұрақ-жауап.

Сөздік жұмыс: Тақ,қалқа,қалақай

Қажетті құрал –
жабдықтар,көрнекіліктер

суреттер,  әр баланың алдында сөз белгісі,кішкене тау тас, дыбыстық 
талдауға арналған қызыл,көк дөңгелектер.

Іс-әрекет  түрлері Тәрбиешінің  әрекеті
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Себепті-
оятушы

Балалар сабақты бастамас бұрын, қонақтарға амандасып,бір-бірімізге сәттілік 
тілейік.

Амандасу үлкенге,
Тәрбиенің басы ғой.
Ал, кәнеки,бәріміз,
Сәлем дейік үлкенге
Сәлeмәтсіздер ме қонақтар!
Тәрбиеші  доп лақтырып  сұрақ қояды. 
«Ой  қозғау»
-Қазір  жылдың  қай  мезгілі?
-Күз  мезгілінде неше  ай бар?
-Қазір  қай  ай?
-Бір  аптада  неше  күн бар?
-Бүгін  аптаның  қай  күні?
-Сауат  ашу іс-әрекетінде  не үйренеміз?
Жарайсыңдар  орындарыңа отырыңдар.
Бүгін бізде сауат ашу сабағы ерекше сабақ болмақ. Бізге көптеген конақтар келіп, 

сендердің білімдеріңді, тәртіптеріңді, алғырлықтарыңды тексеруге келіп отыр. 
Ендеше өз өнерімізді көрсетіп, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта жаңа 
әріппен, оның дыбысталуымен танысамыз, ол әріпті сабақ барысында білетін 
боласыңдар. Сөздер оқып, дыбыстық талдау жасаймыз. Ал ендеше  сабағымызды  
басталық.

Балаларды  топқа  бөліп  отырғызу
«Мозайка»   әдісі арқылы  топтың атын ашу
1 Топ  «Дауысты  дыбыстар»
2 Топ  «Дауыссыз  дыбыстар»
3 Топ  «Әріптер»

Ұйымдастырылып
негізделген

І. «Қызығушылықты ояту»
Видео  көрсету. Өткен әріптерге шолу жасау.
 Дидактикалық ойын  «Кім байқағыш»
 Ойынның шарты:экранға шыққан сөдздердегі дыбыстардың орнын табу дауысты 

болса қызыл текшені,дауыссыз болса көк текшені қойып шығу.Кім байқағыш екенін
байқайық.

-Жарайсыңдар  балалар    тағы  тапсырмасын  дұрыс  орындадыңдар балалар.
Ойын: « Кір жинау»
-Балалар  кірді әдемілеп   жинасаңдар. Біздер қазір осы . 
Әр киімнің астында сұрақ бар
- Әріп дегеніміз не?
- Дыбыс нешеге бөлінеді?
- Дыбысты  не  істейміз?
Қандай  болып екіге  бөлінеді
-Дауысты дыбыстар деп неге атаймыз?
 –Дауыссыз дыбыстарды   қалай   айтамыз?
-Дауысты дыбыстар  қандай  текшемен  белгілене ді?
-Дауыссыз дыбыстар  қандай  текшемен  белгіленеді?
-Ал-ма сөзін оқып бер. Неше буын бар?
-Қарбыздың  суретін қою
-Бұл ненің суреті? 
-Қарбыз сөзі қандай дыбыстан басталып тұр?
Міне  балалар көп  кірді  жинап  алдық.
Дұрыс тауып айттыңдар  жарайсыңдар балалар.
Сергіту жаттығуы:
Қорбаңдаған аюдың құлпынайы көп екен
Теріп теріп алайық
Қалтамызға салайық
Қалтамызға сыймаса аузымызға салайық.
Дұрыс айтасыңдар бүгін біз Жаңа сабағымыз «Қ»дыбысы
Енді балалар кітабымызды ашайық «қ»
Дыбысымен танысамыз.
  «Қ»дыбысын қай үйге кіргіземіз?
Ауада көрсету
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тақтаға жазып көрсету
Құмда  жазу
 Ал, балалар қолдарына қалам алып ауаға жазыңдар. Енді оқулығымызға Қ 

әрпін жазыңдар!. 
Басында,ортасында,аяғында
Дидактикалық ойын:  

«Кім жылдам?»
1 Топ  «Дауысты  дыбыстар»  Лақ  сөзін жазу
2 Топ  «Дауыссыз  дыбыстар»  Қарға сөзін жазу
3 Топ  «Әріптер»  Тарақ сөзін жазу 
-Өте  керемет  балалар    жарайсыңдар.
 Қ  дыбысына байланысты 
«Білім  минуты» ойыны.
-Сабақты қорытындылау: Мына суреттердің атауларын табу
Бақа Қарбыз Қарға
-Қ дыбысы қандай дыбыс ?
 -Қ дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі?
 -Қ дыбысы бар сөздерді атайықшы?
 Меңгерген білімдеріңді өздерің бағалайсыңдар? Алдыларыңда тұрған жасыл, 

қызыл және сары бағдаршам  арқылы бағалау. Кім бүгінгі сабақты өте жақсы білсе 
ол жасыл  көтереді, ал кім сабақты  ештеңе түсінбедім деген қызылды көтереді. 
Сөйтіп балалар өздерін бағалайды.

Рефлексті түзеткіші Сабақты бекіту:  Сабақ ұнады ма?
Қонақтармен қоштасу
«Топ топ балақан»

Күтілетін нәтиже

Нені білу керек:  Қ қ дыбысы мен әрпі туралы түсінді, білді.

Нені игерді: Қ қ дыбысы бар сөздерге талдау жасау, айтылуы мен жазылуын

Нені біледі: «Қ» дыбысы мен әрпін оқиды, жазады 

ДАМЫТА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

ОҚО, Түркістан қаласы «Түркістан көмекші мектеп-интернаты» КММ
Түркістан көмекші мектеп-интернатының психологы

Калтаева Улжан Абибуллаевна
                         
Еліміздің болашағының көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы белгілі ұрпақ бейнесінен көрінеді. 

«Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз»,-деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев ұстаздар 
қауымына міндет артып отыр.

Қазіргі таңда озық тәжірибелерге сүйеніп, жаңа типті оқыту, баланың табиғи қабілетін дамыту үшін 
жағдайлар жасалынып, жан-жақты дамыту көзделген.

Оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын  биікке көтеруге бағытталған тың әдіс –тәсілдер жасалуда. Нәтижесінде  
тұтас педагогикалық үрдістер өзгертіліп, білім берудің тиіс деп табылған жаңа технологиялары дүниеге келуде. 
Педагогикалық жаңа технологияның баланың жетілген тұлға ретінде дамуы үшін маңызы зор.

Жаңа технология түрлерін сабақта пайдалану оқушылардың шығармашылық, интеллектілік қабілетінің 
дамуына, өз білімін өмірде пайдалана алу дағдыларының қалыптасуына әкелді.

Жаңа технологияның түрлері көп. Жаңа педагогикалық технология, ойын технологиясы, проблемалы оқыту 
технологиясы, сын тұрғысынан ойлау технологиясы, деңгейлік саралау технологиясы, жекелеп оқыту 
технологиясы, топтық технология, кезеңдеп оқыту технологиясы, жеке пәндік педагогикалық технология,  
өзіндік  дамыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы,  дамыта оқыту технологиясы.

Кейінгі жылдарда дамыта оқыту психология мен педагогика ғылымдарының келелі мәселелеріне айналды.
«Даму» ұғымының психологиялық анықтамасы- жаңару процесі, жаңаның өмірге келіп, ескінің жоғалуы 

деген мағынаны білдіреді. Барлық табиғат құбылыстары сияқты бала психикасы да үнемі дидактикалық жолмен
дамып, бір деңгейден екінші деңгейге өтіп отырады.
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 Баланың дамуын   Ж.Пиаже қарастырса, ойлаудың деңгейі мен типтерін  Л.В. Выготский, А.Н.Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн,  психологиялық функциясын А.А. Люблинская  зерттесе, іс-әрекет теориясын  А.Н.Леонтьев, 
П.Я.Гальперин  еңбектерінде жан-жақты  зерттеген.

Нәтижесінде дамыта оқыту  мәселесіне арналған 2 эксперимент жасалды.
Біріншісі  Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов
Екіншісі   Л.В.Занков  жасады.
Олар «дамыта оқыту»-деп оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс-тәсілдері баланың даму заңдылықтарына 

сәйкестендірілген оқытуды айтты.  Яғни оқыта отырып, жалпы дамыту. 
Дамыта  оқыту- баланың еркіндігін қалыптастырады,  өз бетінше ізденуге, шешім қабылдауға 

дағдыландырады, жекелік қасиеттерін ескере отырып,тұлғалыққа баулиды, яғни баланың психикасы дамиды  
деп көрсетті.

Оқыту мен дамытудың арасындағы тығыз байланыстың бар екендігін психология ғылымында зерттеп, 
баланың дамуындағы оқытудың рөлін, алар орнын анықтаған психолог Л.С. Выготский болды. Ол дамуды 
оқытумен тең, керісінше оқу мен даму екі бөлек деген көзқарасты қатты сынға алды.

Дамудың қол жетімді аймағы жақын аймақпен  байланысқан кезде барып дамуға өріс ашылатындығын 
дәлелдеп көрсетті.

 Л.В. Занков әдістемесі бойынша дамыта оқытуда- мұғалім жақын даму аймағында жұмыс істеуі керек. Ол 
оқушыға ақпарат беруші, ынталандырушы, бейне туғызушы, баланың кемшіліктері мен жетістіктеріне назар 
аударушы тұлға.

Л.В.Занков тұжырымдамасының дидактикалық принциптері:
-оқытуды түсінуге қиын етіп жүргізу
- теорияны жаттамай, ондағы мәнді байланыстыру, заңдылықтарды ашу
-оқушының ізденуі (мұғалім түсіндірмейді)
- оқу процесін оқушылардың сезуі
  мен нені білдім, менің түсінігім қалай өзгерді, мен өзім қалай өзгердім деген сұрақтарға жауап     береді.
-жүйелі түрде жұмыс жүргізілу керек.
  Қабілетіне қарай баланы бөлуге жол берілмейді. Бала басқа балалармен ынтымақтаса отырып дамиды.

Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов жасаған жүйе бойынша сабақ 3 құрамдас бөліктен тұрады деп көрсетті.
-оқу мақсаттарының қойылуы
-оны шешудің жолын бірлесе қарастыру
-шешімнің дұрыстығын дәлелдеу.

      Дамыта оқыту-дәстүрлі оқытуға соңғы уақыттарға дейін балама жүйе деп қарастырылды.
Дәстүрлі оқыту мен дамыта оқыту жүйесінің негізгі белгілерін салыстырмалы түрде қарастырсақ.

Педагогикалық процесінің
компоненттері

Дәстүрлі иллюстрациялық түсіндірме Дамыта оқыту

Мақсаты Оқушыларда білім, білік, дағды 
қалыптастыру

Байқампаздығын, ойлауын, 
практикалық әрекетін дамыту

Бастапқы мазмұны  Факторлар, мысалдар, тақырыптар, 
дәлелдер

 Заңдылықтарды, теорияларды, 
ұғымдарды қорыту

 Оқытудың формалар Жеке, топтық, фронтальді Бірлескен ұжымдық іс-әрекет.
Оқыту әдістері  Аызша түсіндіру, көрнекілік, 

практикалық
Проблемалық баяндау, 

ізденушілік, зерттеушілік, ойлау
Бақылау, бағалау  Оқытудың нәтижесін мұғалімнің 

бақылауы, бағалауы
Өзін-өзі бақылау, өзін-өзі 

бағалау, рефлекция
Принциптері Балада білім,білік, дағды алуға 

қажетті ақыл, сана бар деп есептеп, сол 
ақылға дайын білімді құю керек десе

Бала бойындағы табиғи 
қабілеттерді, ойлауды жаңа 
белестерге көтеруді көздейді.

Үйрететіні Жаттауға, есте сақтауға үйретсе,  Дербес жұмыс істеуге үйретеді.

Дәстүрлі оқытуда- көбінде мұғалім сөйлейді, оқушы тыныш отырып тыңдау керек болса,
Дамыта оқытуда- оқушының өз ойын, пікірін айтуға жағдай жасалады. Яғни сабақтағы тәртіп өзгереді.
Дәстүрлі оқытуда баға басты рөл атқарса, 
дамыта оқытуда- оқушылар өзін-өзі бағалайды,  «жақсы», «жаман» оқушы деген ұғым жойылады.
Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудан өзгешеліктері
-оқу мазмұнындағы өзгерістер
-мақсаттағы айырмашылықтар
-дидактикалық принциптері
-әдіс-тәсілдерінің өзгешелігі
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-оқытудың өзгеше ұйымдастырылуы
-мұғалім еңбегінің нәтижелілігін анықтау
-мұғалім мен оқушы арасындағы жаңашыл қарым-қатынас
    Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдовтың тұжырымдамасы бойынша дамыта оқыту арқылы оқушыны оқу 

пәндерінен оқып үйренуден теориялық дамытатын оқу іс-әрекетіне көшіру керек десе, Л.В.Занков 
тұжырымдамасы бойынша –оқытуда оқушыны жан-жақты дамыту міндеті көрсетілген.

 Осы бағыт бойынша психологтар оқу процесінде оқушының іс-әрекетін енгізу керектігін, маңыздылығын 
дәлелдеп көрсетті. Сол бойынша дамыта оқыту технологиясында оқушыға берілетін білім бұрынғыдай 
репродуктивтік жолмен емес, теориялық іс-әрекет арқылы берілетін болады.

Дамыта оқытудың 2 жүйесінің де оқу бағдарламалары мен оқулықтары бар, олар Ресей мемлекеттерінде 
қолданыста. Көбіне дамыта оқыту бастауыш сыныптарды оқытуда қолданылуда. Бастауыш саты-оқушы 
тұлғасы мен санасының қарқынды дамитын кезеңі. Сол себепті дамыта оқыту технологиясы бастауыш 
сыныптарды оқытуда басшылыққа алынып отыр. Қазіргі таңда жай мектептердегі оқулықтар осы дамыта оқыту
технологиясы негізінде жазылған.

  Қорыта келе, дамыта оқыту технологиясының бала психологиясының дамуы үшін тиімділігін ескерe 
отырып,   тәжірибемізде шығармашылықпен  қолданысқа енгізуге болады дегім келеді. Себебі осы тәсіл 
арқылы бала оқу бағдарламасын жақсы меңгермесе де, оқуға деген ынтасы пайда болады. Оқушы өз ойын 
ашып айтуға, өзгелердің пікірін тыңдауға, онымен санаса білуге, өзін өзгелермен салыстыра отырып, сыни 
тұрғыда қарай білуге үйренеді, бойына сенімділік ұялайады, жеке тұлғалық қасиеттер қалыптасады. «Мұғалім  
айтады, оқушы тыңдауы керек» -деген қағида  жойылып, мұғалім мен оқушы арақатынасы жақындай түседі. 
Сынып ішінде «жақсы», «жаман» оқушы деп бөлу болмайды, оқушы бойында сенімділік ұялап, бала   
танымдық әрекеттерге ұмтылады.

Сонымен қоса тағы бір ескерерлік жағдай бастауыш, орта, жоғары сыныптарға өткен кезде бала 
психикасында өзгерістер мен қиындықтар кездесетіндігі белгілі.  Дамыта оқыту әдістемесі  баланы бастауыш 
сыныптан бастап осыған дайындап, алдын алады.  Бала өзінің психикалық жағдайы туралы ойлай алуға, өзінің 
толғаныстарын тыңдай білетін, мінез-құлқын, жүріс-тұрысын реттеп отыра алатын қасиеттерді үйренеді.  Яғни 
дамыта оқыту арқылы баланың рефлексияға  қабілеттілігін арттыруға болады.. Сонда бала орта сыныпқа 
көшкен кезде қиындықтармен күресе алады, жеңіл өтеді, бұл тәсілді алдын алу шарасы ретінде қолдануға 
болады. 

 * * * * * * *
Оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласы әл-Фараби атындағы

№14 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі
Манашова Нұрбану Мұратқызы

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сынып: 4"А"

Пәні: Әдебиеттік оқу

Сабақтың тақырыбы: Атымтай Жомарт Қадір Мырза Әлі

Оқу мақсаты: Мәтінді түсініп  оқи  отырып,идеясын ашуға  мүмкіндік  беру.

Күтілетін нәтиже Оқығанды  талдай  білу арқылы автор ойын анықтап,өзіндік пікірін 
қалыптастыруға үйрету.

7 модульдің қолданылуы АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін  бағалау 
және оқуды  бағалау”, “Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету”,  “Оқытуды 
басқару және көшбасшылық”.

Қолданылатын әдіс-тәсілдер  «Сынық вагон» әдісі, «Болжау»стратегиясы, 
«Дұрыс,бұрыс»тұжырымдама кестесі, «Араласып кеткен оқиғалар»  
стратегиясы, «Ішіне,сыртына» стратегиясы

Қолданылатын ресурстар Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта, стикерлер, ноутбук

Барлық 
оқушылар:

Көпшілік оқушылар: Жекелеген оқушылар:

а/ Барлық 
оқушылар 
жомарттық туралы 
біледі.

Ә/ «Қолы 

а) Көпшілігі адам бойындағы жаман қасиеттерді 
танып, қорытынды жасай біледі.

ә) Автор туралы біледі

а)Басқа елдің заңдары мен  өз
еліміздің заңдарын салыстыра 
біледі.
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ашықтың жолы 
ашық» екенін 
түсінеді

Уақыты Кезең-
дері

Тапсырма Мақсаты Мұғалім 
не істейді

Оқушы лар не 
істейді

3 минут
Ұйымдас-
-тыру

Психологиялық ахуал
оқушылар жақсы 
қасиеттерді айта 
отырып топқа бөлінеді

 Қымбат маған ана 
тілім, бал тілім,

Қымбат маған дана 
тілім, ар тілім.

Ақ сүтімен бірге 
сіңген бойыма,

Ана тілім ардақ тұтар
алтыным.

  Топқа 
бөлінуді 
үйрену

дұрыс
орындауын
қадағалау.

Оқушылар 
психологиялық 
ахуал қалыптас  
тырады

Топқа 
біріктіру

1-топ: Жомарт 
2-топ:Қайырымды
3-топ: Қамқоршы
Деңгейге  қарай 

тапсырма беру
«A»  «B»  «C»

10 мин Үй 
тапсыр масы

Сабақты асықпен 
бағалау.

10 – «5»
8 – «4»
6 – «3»
 «Сынық вагон»  әдісі

Үй жұмысы
ның қалай 

орындал
ғанын 

тексеру. Сұрақ-
жауап арқылы

бағалау

Мұғалім 
бақылайды, 
бағалайды

Смайликтер
мен бағалау

Бір-бірінің 
ойларын 
тыңдайды

2 мин Қызығуш
ылық

ты ояту

«Болжау»  
стратегиясы.  
Қорқыттың нақыл сөзін 
оқып беру Сандықшаны
ашып көр  (Сөздік)

Оқушылар
дың сыни 

тұрғыда ойлау, 
визуалды 
қабылдау 
әдістері 
қолданыл

ды

Көрсетеді, 
бақылайды

Диалогты 
оқытуды 
қолдану.

Визуалды 
қабылдап, 
ойларын айтады

4 мин Негізгі 
бөлім

АКТ-ны 
қолдана білу

Интербелсе
нді тақтадан 
слайд көрсету,
толықтыру,

формативті 
бағалау.

Ізденеді, 
мәлімет алады, 
бірін-бірі толық

тырды

5 мин Топпен 
жұмыс

Сөздікпен жұмыс
«Араласып кеткен 

оқиғалар»  стратегиясы 
әр топ  қима қағаздан 
мәтін бөліктерін 
құрастырып оқиды.

Оқушы-ларға
бірлесіп жұмыс
жасауды 
үйрету, 
ынтымақ

тастығын 
арттыру 
Көшбас

шылықты 
анықтау.

Топта жұмыс
жасай 
алмайтын 
балаға көмек 
беру

Оқушыларғ
а тапсырманы 
интербелсенді 
тақтадан 
көрсетіп қою

Бақылайды, 
бағалайды.

Топта бірлесіп 
жұмыс жасайды, 
талқылай

ды, ғаламтор
дан іздейді.
Өз 

тақырыптарын 
қорғайды.
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1 мин
Сергіту 

сәті
Оқушыларды

ң ынтымақ 
тастықтары 
артады

Көрсетеді, 
айтады, дұрыс 
орындауын 
қадағалау

Қимылмен 
көрсетеді 
Оқушылар 
қайталай

ды, ой-
өрістерін 
дамытады

3 мин Топпен 
жұмыс

«Сұрақ-жауап» 
айдары

қоржыннан  сұрақтар 
алып  жауап беру

1-топ: Атымтай  
Жомарт қандай адам?
2-топ: Жұрт оның 
әрекетіне      
байланысты қандай 
сұрақ қойды?
3-топ: Ол  әрекетін 
Атымтай Жомарт қалай 
түсіндірді? Автор 
туралы мәліметті  
бейнефильм көрсету

 «Ішіне,сыртына» 
стратегиясы   
мақалдарды  бөліп 
орналастыру

Оқушы
ларға 

бірлесіп жұмыс
жасауды 
үйрету, 
ынтымақ-
тастығын 
арттыру 
Көшбас-
шылықты 
анықтау.

Оқушыларғ
а тапсырманы 
интербелсенді 
тақтадан 
көрсетіп қою

Бақылайды, 
бағалайды.

Топта бірлесіп 
жұмыс жасайды, 
талқылай

ды, ғаламтор
дан 
іздейді.
Өз 

тақырыптарын 
қорғайды.

5 мин Қорытын
ды

«Ой толғау»  
1-топ: «A»  
«Қазіргі заман 

Атымтайы  туралы»  
эссе  жазу

2-топ: «B»  кесте  
жұмыс 

3-топ: «C»  Жақсы, 
жаман қылықтар жазып 
беру.

Оқушы  өз 
пікірі мен 
автор пікірін  
салыстыра  
біледі

Оқушыларғ
а тапсырманы 
интербелсенді 
тақтадан 
көрсетіп қою

Бақылайды, 
бағалайды.

Әр  оқушы өз  
пікірін  айтады,

жеке жұмыс 
жасайды, 
талқылай ды.

1 мин Үй 
тапсыр

масы

Атымтай Жомарт 
мәтінін оқып келу. 

Өлеңді жатқа айту.

Өз шығарма
шылық 

ойларын, 
дамытады

Үйге 
тапсырма 
береді

Оқушылар 
жазады

3 мин
Кері 

байланыс «Екі  жұлдыз бір 
тілек»

Өз ойларын 
айту

Екі жұлдызды 
ұнаған топқа 
береді, тілек 
айтады

3 мин Бағалау Оқушыларға берілген
бағаларды санайды

Басқалар ды 
бағалай білу

Мұғалімнің 
ескертулері

Топтың ортақ 
бағасын 
шығарады

Сабақтан кейінгі ойланатын сұрақтар:

Не сәтті болды? Бұл сабақта оқушылар топтасуға, топпен бірігіп жұмыс жасауға үйренді. АКТ-ні 
қолдана білді.

Не сәтті болмады? Топтық жұмыста арасында әлі де шулап отырады. Топ басшылар арасында 
бәсекелестік туып отырады.

Нені жақсартуға 
болады?

АКТ-ні тиімді пайдалануға,қағазбен көп жұмыс жасамауды.

Мен өз 
дағдыларымда нені 
дамыта алдым?

Оқушының сөзін бөлмеу, «жоқ, олай емес, отыр, сенікі дұрыс емес»,деген сөздерді 
айтпауға дағдыландым. Оқушыға мүмкіндік беруге дағдыландым.

Нені өзгертуге 
болады?

Топтық жұмыс түрлерін, бағалау түрлерін жаңартып отыру , сабақты одан әрі 
түрлендіру
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«Болашаққа бағдар Рухани жаңғыру» тақырыбын насихаттау мақсатында 
ұйымдастырылған  «Ең үздік оқырман-2018»  байқауы

Оңтүстік Қазақтан облысы, Мақтарал ауданы,
«С.Сейфуллин атындағы №29 жалпы орта мектебі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кітапхана меңгерушісі Хусайынова Құттығыз

«С.Сейфуллин  атындағы  №  29  жалпы  орта  мектебі»
коммуналдық  мемлекеттік  мекемесінде  мектеп  кітапханасының
меңгерушісі  Хусайынова  Құттықыздың  ұйымдастыруымен
«Болашаққа  бағдар  Рухани  жаңғыру»  тақырыбын  насихаттау
мақсатында  «Ең  үздік  оқырман-2018»   байқауы  өтті.  Додаға
түскен  майталмандар  өздерінің  білімдерін

тапқырлықтарын,шығармашылық  қабілеттерін,  ізденімпаз  екендіктерін  көрсете  білді.  Байқауға  қойған
шарттарды  өз  дәрежесінде  орындап,  өзінің  білімпаздығының,  тапқырлығының,  шығармашылық  қабілетінің
арқасында  жүлделі  3-орынды 4  «Ә»  сынып  оқушысы  Дайрабаева  Бақтыкүл,3  «А»  сынып  оқушысы  Көген
Аселя, 2-орынды 4 «А» сынып оқушысы Құлбек Ұлбала ,1-орынды 4 «Ә» сынып оқушысы Аралбай Шарафат
және осы байқауда өзін жан-жақты қырынан көрсеткен, өзінің үздік оқырман екенін мойындатып 3 «А» сынып
оқушысы  Достемір Нұрсауле «Ең үздік оқырман-2018» атағын жеңіп алды.Байқау өте тартысты, қызықты өтті.
Сонымен  қатар  байқауға  кітапхана  үйірме  оқушылары  атап  өтсек  4  «А»  және  4  «Ә»  сынып  оқушылары
өздерінің  билерімен  көрермендерді  таң  қалдырды.  Байқауды  ұйымдастырушы  Хусайынова  Құттықыз  апай
өзінің  тәжірибелі  маман  екенін  танытты,  сонымен  қатар  жеңімпаздарға  өз  тарапынан   сыйлықтар  мен
мадақтамалар ұсынды.

* * * * * * *
ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТІҢ МӘНІ

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Жетісай қаласы
«Тұран» мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Физика пәнінің мұғалімі Сарденешева Асем Уакбаевна

Қазіргі  күнде  ұлттық  білім  беру  жайлы  көп  айтылып  жүр.Соның  негізі  ретінде  ұлттық  дүниетаным
мәселелері  қолға  алынуда.  Біздің  негізгі  мақсатымыз  ұлттың  болашағы  болғандықтан,  іске  асыратын
әрекеттеріміз де,білімнің ұлттық сипатын,рухани қазына мазмұнын қамтамасыз етуіміз шарт.Ұлттық мәдени
мұра,рухани  қазына,елдің  салт  –дәстүрі,тілі  мен  ділі,ұлтымыздың  рухани  өмірін  сақтап  қана  қоймай,оны
байытып, салт –дәстүрін,әдет –ғұрпын, тарихи құндылықтарын,әсіресе сана – сезімін қазіргі адамзат өркениеті
биігіне  көтеруіміз  керек.  Десек  те,өзінің  төл  мәдени  байлықтарын  меңгермеген  жан  әлемдік  өркениетті
де,жарылқамасына  да  назар  аударған  жөн.  Білім беру  процесінің  ұлттық моделін  қалыптастырудың қазіргі
әдіснамалық  және әдістемелік  негіздерін  жасау  қолға  алынуы керек,төл  оқулықтар  жағдайы қарастырылуы
тиіс.Осы  жерде  тағы  бір  айта  кететін  жайт,осы  күнгі  алған  білімдеріміз  тез  естен  шығып  қалады,ал
ұлтымыздың  салт  –дәстүрі,өз  ұлтының  ерекшеліктері  фольклоры  ғылыммен  ұштастырса  мәңгі
ұмытылмайды.Өйткені,олар ұлтымыздың өмір сүру қалпын түзеді.Сондықтан да,халықтық мұра ,  халықтық
дәстүр- білім алудың әдіснамалық негізі болуы керек.Білім беру саласында жаңа оқыту құрылымын жасауда
жоғары белсенділік,жаңа әдістер, инновациялық ұстаным жасау керек.

Физика пәнін оқытуда ғылыми ізденістің мәні зор. Мен өз тәжірибемде 9 сынып оқушысын ғылыми жобалар
жарысына  дайындауымда  физика  мен  музыканы  ұштастырдым.  Физиканың  акустика  бөлімі  мен  музыкада
аспаптардың  шығаратын  үнін,  тонын,  жиілігін,  амплитудасын  және  тағы  басқа  түсініктерін  зерттедік.
Музыкалық аспаптардың ішінде домбыраны зерттеу объектісі ретінде алдық. 

Акустиканың тарихы өте ұзын.Оған адам құлағының дыбысты ести алуы мен жұрттың оған назарының ерте
аууы себеп  болған  шығар.Біздің  заманымыздан  бұрынғы  6-ғасырда  өмір  сүрген  Пифагор естілетін  дыбыс
тонының  (дауысының)  жоғарылығы  мен  перненің  арасындағы  байланысты тапты.  Бертінде,француз  физигі
М.Мерсенн ауадағы дыбыс жылдамдығын анықтады.17-ғасырдың аяғынан  20-ғасырдың басына дейін акустика
дамыды,бірақ механиканың бір бөлімі ретінде қаралды.Қазір ол физиканың көлемді,күрделі,қызықты,маңызды
бір саласы.Акустика,даму барысында,механикалық тербелістердің жалпы теориясы ,  дыбыс толқындарының
таралу  және  пайда  болу  заңдылықтары,дыбыстың  негізгі  сипаттамаларын  өлшеу  әдістері  Ньютон
механикасына,Гуктің заңына,Гюйгенстің толқындық қозғалыс принципіне  негізделіп жасалды.Сөйтіп дыбыс
толқындарының диапазоны (алабы)  кеңейіп,акустика  инфрадыбыс (16  гертіске  дейін)  пен  ультрадыбыс (20
килогертістен жоғары) алаптарын қамтыды.

Сөйтіп,  талай  ғалымдардың  күш  салуы  арқасында  акустика  тіпті  дамып  барады.  Үстегі  ғасырдың  20  –
жылдары  радиотехника  мен  радиохабар  таратудың  дамуына  байланысты  акустиканың  жаңа  даму  сатысы
басталды. Техникалық сұраныс акустиканың қолданылатын жаңа бағыттарын дүниеге әкелді. Біз сөз қылатын
өңір – домбырадан шығатын адам құлағына естілетін дыбыс осы акустика арқылы түсіндіріледі.
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Иә,домбыра –қазақ халқының өмірінен аса маңызды орын алатын,ең кең тараған,өзіндік музыкалық сипаты
бар,екі  ішекті,көп  пернелі,жеке  әнді  сүйемелдеуге  де,күй  тартуға  да,халықтық  –фольклорлық  музыкаға
да,классикалық  шығармаларды  да  орындауға  қолданылатын,мүмкіндігі  кең,күрделі  аспаптар  қатарындағы
музыкалық  аспабы.  Домбыраның  бойындағы  құрылыстық  бөліктері  (мысалы,
басы,құлақтары,пернелері,мойыны,шанағы,бетқақпағы,ілгегі,ішнктері  және  тиек,кемер  ағаш,тұжым  ағаш
,бастырма,ойық,қалқа,түйме,өрнек,желкелік  сықылдылары) жоғарыда аталған аттас  не пішіндес өзге музыка
аспаптарынан  (пипа,қобыз,тәмбүр,уд,т.б) тым парықты емес.Бұл да олардың түп келгенде тектестігінен хабар
береді. Табиғатта дәуірсіз яғни үздіксіз қайталанып отырмайтын қозғалыстар мен құбылыстар да толып жатыр.
Адамның өмірі серпімді нәрсеге ілінген жүктің не терек бұтағының бірер уақыттық себептен теңселуі,жерге
түскен  доптың  ыршуы,т.б.  лардың  барлығы  осыған  (периодсыз  құбылыстарға  )  жатады.Ғылымда  барлық
дәуірлі, дәуірсіз қозғалыстарды қоса жалпы атаумен тербеліс (жіндоң) деп атайды.Домбыраны шерткен кездегі
ішектің дірілі де аталған тербелістердің бір түрі. Домбыра –әрбір құрылымдық элементтерінің қызметін жалпы
физикалық күрделі заңдарымен түсіндірілетін акустикалық аспап.Ішек өз тербелісінің энергиясының болымсыз
ғана бөлігін дыбыс толқындары түрінде шығарады.Аспаптың күшті дыбыс шығаруын былайша түсіндіреміз –
ішек өз тербелістерінің энергиясын аспаптың корпусына және ондағы ауаға беріледі.Сөйтіп, еріксіз тербеліс
тудырады.Бұл кезде корпус пен корпустағы ауа резонансқа түседі де , ішектің шығарған дыбысына қарағанда
күшті дыбыс шығарады.  Мұндай құбылыстың яғни тербелістің белгілі уақыт  (cағат,минут көбінесе секунд)
ішінде қайталану саны оның жиілігі (частотасы,пинлүйі) делінеді.Жиілік гертс дейтін бірдікпен өлшенеді. Егер
біреу домбыра ішегінің әлгіндегі тербеліс жиілігі 100 гертіс десе, біз оны ішек сол секундта 100 рет тербелген
екен деп ұғамыз.  

Домбырашы  оның  құлағын  бұрау  арқылы  екі  ішегін  күйіне  келтіреді.Сосын  пернелерін  баса  шертіп
құйқылжыған  тәтті  күйді  төгеді  –перне басқан саусағы шанақ бетіне  қарай сырғыған сайын тербелер ішек
ұзындығы қысқарып, тербеліс жиілігі жоғарылап, көтеріңкі (жіңішке) дауыс шығарады. Керісінше сырғығанда,
тербелер ішек бөлігі ұзарып, тербеліс жиілігі төмендеп ,төмен (жуан) дауыс таратады. Оған екі ішекті қосарлап,
аккорд жасай басу, қағу жылдамдығын өзгерту т.б. арқылы маңайға әсем әнді де, тәтті күйді де таратады.

Жалпы  алғанда,ішекті  музыка  аспаптарының  үні  ішегінің  материалына,  қаттылығына,  жуандығына,
шанағының материалына,  көлеміне басылған  пернелерімен  шертушінің қағысына,  қағу шапшаңдығына ,т.б.
қарай алуан әуен шығарады. Бұл әуендерді орындап отырған музыка нотасына қарай құбылту адам жанын қоса
дірілдететін рухани тербеліс тудырады.  Халқымыз ежелден қастер тұтқан өнердің бірі қолөнері.Кеңес үкіметі
кезінен бастау алған батыс мәдениетіне тым асыра еліктеу ағымы бірнеше ұрпақты ұлттық қол өнерден алыс
ұзатып әкетті.Осыған жаны ауыратын және осы өнер мен ғұмыр бойы талмай айналысып келе жатқан хас
шебердің бірі – Ергешбай Дөңбаев.

Өнер-адамзат  баласының  бүгіні  мен  болашағы,  сонау  есте  жоқ  ескі  күндерінің  арасын  үзіліссіз
байланыстыратын  күн  мен  түннің  арақатынасы  сияқты  мәңгі  ажырамас  егізі.  Кемеңгер  Абайдың  сөзін
сабақтасақ, «туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең» деген өмірлік қағиданың тіні
тарқамақ. Өткен күндерден жеткен інжу-маржандар көне тарихтан осылайша тағлым береді. Қазақтың сайын
даласы қай кезде де өнерге кенде болмаған. Ұлан ғайыр аймақтың, әр өңірдің өзіндік ерекшелігі, белес-бедері,
үні,әуезі,  бояуы,  екпіні  бар.  Әрине,  өнер  ауқымы кең,  әрі  сан-саласы  екендігі  де  белгілі.Қазақ  даласының
өміршең өнерінің бірі  –  күй.  Ағаш өңдеуде қазақ халқы алдана жан салдырмайтын,  ағаштан  түйін түйетін
халық.  Қасиетті  саналатын  ұлттық  бұйымдарымыздың  жасау  технологиясы  мен  олардың  әшекейлеуі
эстетикалық тұрғыдан алғанда басқа халықтардан кем түспейді.

* * * * * * *
ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ-ДЕНСАУЛЫҚТЫҢ КЕПІЛІ

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Жетісай қаласы
«Тұран» мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Биология пәнінің мұғалімі Қайбылдаева Ақбаян 

Тамақтану  тәртібі  дегеніміз  –  ас  қабылдауда  белгілі  бір  уақытқа
бағыну,  сондай  — ақ  тамақтану кезінде астың мөлшерін  және мәзірін
сақтау  деген  ұғымды  білдіреді.  Тамақтану  режиміне  мына  төмендегі
принциптер  енеді.  Бірінші,  тамақтану  барысында  тәуліктік  кесте
белгілеу.  Екінші,  тәулігіне  бір  — екі  рет  қана  тамақтану дұрыс  емес,
белгілі  мөлшерде  үш немесе  төрт  рет  тамақтану керек. Үшінші,  тамақ
құнарлы  болғаны  жөн.  Себебі,  адам  ағзасы  дұрыс  қабылдайтын,  оны
асқазан еш қиындықсыз қорытатын тағам түрлері,  яғни белок,  майлар,

витаминдер, минералды заттарға бай болғанын адам өзі таңдай алуы шарт. Бұл ретте дәрігер — диетологтың да
кеңесі артық болмайды.

Тәуліктік ас мәзірі әртүрлі болуы керек. Тамақтану кезінде адам өзінің ас қабылдау қабілеті, көңіл — күйіне
баса назар аударғаны жөн. Кей ретте тамақ жеңіл жүрсе, кей ретте ол керісінше бұл процесті бәсеңдетеді. Мұны
мамандар физиологиялық процесс деп те атайды. Тәбет дегеніміз – аштыққа қарсы тұратын құбылыс. Ол мына
бір принциптермен дәлелденеді.  Атап айтқанда,  тамақ қабылдау мезгіліне,  тағамның түрі,  дәмі  немесе  иісі,
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түрлі қоспалар, тіпті бұл ретте адам ойы да өзіндік рөл атқарады. Адамның тәбеті шылымға, кофеге, шайға,
апиын,  ішімдік,  тағы  басқаларына  ашылатын  көрінеді.  Бірақ,  мұндай  физиологиялық  қажеттіліктен  аулақ
болған  дұрыс. Тәбет  кей  ретте  асқазанның  шұрылдап,  маза  бермеуі,  бос,  еш  жұмыссыз  тұрғандығымен
қиналады. Бұл симптом мешкейлерге тән. Бұл орайда халықтық медицина ондай адамдарға бірнеше күн өзіне
аштық жариялағанды ұсынады. Тамаққа деген тәбет сыр білдірмей де келеді. Ол сыртқы факторлардан делдал
іздемейді. Адам белгілі тамақты құмартқанда, тәбеті өздігінен пайда болады. Міне, осы кезде адам асханада өзі
қалаған ас әзірлеп, дастархан басына жайғасып, тамақтанғанға не жетсін дейді. Және солай да жасайды. Бұл
адамның организмі шын мәнінде ас қабылдауға дайын екендігінен жақсы хабар бергендігі.

Тамақтанудың негізгі ережелері. Аштық – «табиғаттың дауысы», немесе, асқазан тамақ қажет етеді деген 
ұғымы. Бұл қағида тамақ ішетін уақыттың келгендігін білдіреді. Ертеректе тамақ ішетін кесікті бір кесте, уақыт
жоқ – тын. Адамда тамаққа деген тәбет пайда болғанда ол өзінде ауыз бен өңешінің барын сезінеді. Ал, 
асқазандағы бұлшық еттердің жұмылуы аштық пен тәбеттің ашылғанынан хабар береді.

Тәбет дегеніміз – аштыққа қарсы тұратын құбылыс. Ол мына бір принциптермен дәлелденеді. Атап айтқанда,
тамақ қабылдау мезгіліне, тағамның түрі, дәмі немесе иісі, түрлі қоспалар, тіпті бұл ретте адам ойы да өзіндік
рөл атқарады. Адамның тәбеті шылымға, кофеге, шайға, апиын, ішімдік, тағы басқаларына ашылатын көрінеді.
Бірақ, мұндай физиологиялық қажеттіліктен аулақ болған дұрыс.

Ішкен  тағамдар  асқорыту органдарында механикалық және химиялық өңдеуден  өткеннен  кейін,  ол  сулы
сұйықтыққа айналып, ішекке өтеді. Ішекте тағам ар қарай қорытылады, ішектің сору қасиетіне байланысты,
қанға  және  лимфаға  түседі.  Тамақ  қанға  және  лимфаға  түскеннен  соң  — белоктардан-амин  қышқылдары,
майлардан-глицерин және май  қышқылдары,  гликогеннен-канттар  бөлініп  шығып отырғанда ағзада  қажетті
пластикалық және энергетикалық заттар синтезделіп отырады.

Кез келген тағамның құрамында 650 әр түрлі қосылыстар бар. Олардың ең бастысы белок, май, көмірсу,
микро   және  макроэлементтер  фосфор,  кальций.  натрий,  йод,  кобальт,  қалайы,  марганец,  калий  және  т.б.
Сонымен бірге  тағамдық  заттар  құрамында  витаминдер,органикалық қышқылдар,  неше  түрлі  фитонцидтер,
крахмал бар, хлетчаткалар болады.

Ұтымды тамақтану — ол клеткалар (жасушалар) қазақша құрамына қажетті заттар мен ағзаны қамтамасыз
ететін қуат, қимыл және тағы басқа қажеттігін өтейтін, заттар алмасуын қажетті деңгейге ұстайтын тағамдарды
пайдалану. Жүйелі түрде тамақтанудың негізгі элементтері мына төмендегідей:

1) тәуліктік қоректік заттардың ара қатынасының үйлесімді балансын сақтау; 
2) дұрыс тамақ ішудің тәртібі, рационалды (тамақ сбаланцир-ленген) тамақтану — ол тамақтың қуаты мен

сапалық химиялық құрамын, қоректік  заттардың деңгейлік  арақатынастарының тұрақтылығын,  қорытылуын
және гигиеналық жағынан тазалығын ескертуді қажет етеді. Сондай-ақ тамақтану режимін, ұзақтығын, сапалық
шамасына,  химиялық  құрамын  анықтауды  керек  етеді.  Академик  А.А.  Покровскийдің  жасаған
классификациясы  бойынша  теңестірілген  (сбалансирленген)  дегеніміз  —  энергетикалық  жағынан  бағалы,
тағамдағы энергия адам ағзасының жұмсаған энергиясына сайма-сай келуі;

Тәуліктік  тағам  құрамында  қоректік  заттар  (нутрценттер)  теңестірілген  түрде  болуы  керек.  Тағам
құрамындағы  белоктардың,  майлардың  және  көмірсулардың  арақатынасы  (1:1:4)  болуы  керек.
Айырбасталмайтын  амин  қышқылдарының  витаминдердің  арақатынасы  теңестірілгені  жөн.  Тағам  ішіндсгі
компоненттердің  ағзаларға  сіңірілуі,  тамақ  ішу  режиміне  байланысты  болуы  керек.  Егер  біз  дұрыс  түрде
тамақтанатын  болсақ,  онда  еске  ұстау  қабілетіміз  артып,  денеміз  сауығып,  көңіл-күйіміз  кетеріле  түсетіні
сөзсіз. Қандай да аурулар болмасын, біз олардың алдын алар едік. Дұрыс түрде тамақтанған адамзат баласы
150-200 жыл жасар еді деп, жазады Дж. Гласс өзінің әлемге әйгілі
еңбектерінің бірінде. 

Тамақтану сауаттылығының бес негізі бар: 
1) Тамақ құрамында негізгі қоректік заттардың болуы (нәруыз,
май, көмірсу); 
2) Тамақ рационында қосымша заттардың болуы (витаминдер,
микроэлемент); 
3) Тамақ нәрлілігі адам жасына, денсаулық күйіне, табиғат
климатына байланысты; 
4) Тәулік бойынша тамақтану тәртібінің мөлшерін сақтау; 
5) Тамақтанудың санитарлық – гигиеналық нормаға сай болуы.

Дұрыс тамақтану пирамидасы.Пирамида - қоректік заттар
рөлі туралы ғылыми білімдерді және ағзаның қажеттіліктерін есепке ала отырып әзірленген, қоғамда 
қалыптасқан тамақтанудың дәстүрлерін бейнелейді. Азық-түліктік пирамида - бұл шегіністерге рұқсат 
бермейтін қатаң емдәм емес, оның міндеті таңдау жасауға көмектесу үшін қажет. Мысалы: жақсы дене бітіміне,
психикалық және ақыл-ой пішініне және т.б. Бірінші тамақтану пирамидасы 1992 жылы құрылды. Әр түрлі 
жастағы адамдардың тамақтану машығын, этникалық топтарды және емдәмді не нәрсе салауатты ететіні туралы
әр түрлі пікірлер көрсету үшін, сол уақыттан бері бірнеше пирамида қосылды. Негізгі айырмашылығы  жаңа 
пирамида көмірсулар мен майлардың арасындағы тепе-теңдікке шоғырландырудан, оларды жақсыға және 
жаманға бөлуден тұрады.
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Әртүрлі  жастағы  адамдардың  тамақтану  ерекшеліктері:  70  жастан
асқан  адамдар  күніне  8  немесе  одан  артық  стақан  су  ішуі  қажет.
Пирамиданың төбесі, сонымен қатар, кальций, D және B12 дәрумендерін
қосуды ұсынады. Қарт адамдар «арықтағысы келетін тұлғалар» сияқты
тамақтанатындай, жоғары калориялы өнімдердің орнына құнарлы құрам
бөлшектерге  бай  өнімдерді  көбірек  қолдана  отырып,  калорияларды
азайту үшін, қарт адамдарға арналған пирамида стандарттыға қарағанда
шамалы аздау болады.

 2-ден  12-і  жасқа  дейінгі  балалардың  өздерінің  жеке  тағамдар
пирамидасы  бар.  Баланың  денсаулығы  және  дұрыс  дамуы  үшін  олар
ағзаны барлық қажетті  құрам бөлшектермен  қоректендіреді.  Бала  күн
сайын басқа өнімдерді жеуі үшін күнделікті  емдәм алуан түрлі болуы

қажет.  Балалар,  сонымен  қатар,  жаттығулар  және  де  ойындар  сияқты  дене  белсенділігінің  әр  түрімен
айналысуы  қажет.  Егер  денсаулықты  қалыптастыратын  факторлар:  қозғалыс  белсенділігі,  жұмыс
арқындылығы, ауруға қарсы тұру, дұрыс тыныс алу, жүрек бұлшық еттерінің жұысы, зат алмасу, еңбек пен
демалысты ұштастыру және рационалды тамақтану десек, соңғысы бірден бір маңызды орын алып, жоғарыдағы
аталған факторлардың орындалуына себепші болады.

Тәуліктік ас мәзірі әртүрлі болуы керек. Тамақтану кезінде адам өзінің ас қабылдау қабілеті, көңіл — күйіне
баса назар аударғаны жөн. Кей ретте тамақ жеңіл жүрсе, кей ретте ол керісінше бұл процесті бәсеңдетеді. Мұны
мамандар физиологиялық процесс деп те атайды. Тамақ құрамындағы қоректік заттар, дәрумендер, минералды
заттар ағзамыздың өсуіне, дамуымызға қажет. Тамақтың пайдалы жағымен қатар, кейбір тамақ түрлерін шектеу
қажет екенін білдік. Қазіргі заманда балалар арасында түрлі-түрлі чипсы, қытырлауықтарды, «роллтон» сияқты
тез дайындалатын сорпалар көп тұтыну әсерінен панкратит сияқты аурулар кең тарап отыр.

* * * * * * *
ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ

«Павлодар қаласының сөйлеу қабілеттері бұзылған балаларға арналған 
№26 арнайы балабақшасы» МҚКК

Дайындық тобының тәрбиешісі Канжигалинова Меруерт Уакбаевна

Қазақ халқының ерте заманда жасаған мұрасының бірі халық ауыз әдебиеті. Жазу – сызу өнері болмаған
кезде  –  ақ  қазақ  халқы  өзінің  тұрмыс  тіршілігі,  қоғамдық  өмір,  шаруашылығы  мен  кәсібі,  қуанышы  мен
күйініші. Қазақ халқының ауыз әдебиеті өзінің көркемдік – идеялық нәрімен, эстетикалық қуат – тегеурінімен,
түрі мен жанрларының молдығымен, тақырыптық және сюжеттік байлығымен, қоғамдық – әлеуметтік және
тәрбиелік терең мән – мазмұнымен ерекшеленеді.

Халық ауыз әдебиеті – талай ғасырлардан келе жатқан мұра, сарқылмас бай асыл қазына. Одан халқымыздың
өткенін білеміз, сол арқылы бүгінгі заманымыздың ұлылығын танимыз. Қазақтың мақал – мәтелдері болсын,
жұмбақ – жаңылтпаштары мен ертегілері болсын – бәрі де балаларды Отанын сүйюге, ерлікке, елін қорғауға
үндейтіні белгілі. Балалар бақшасының тәрбиеленушілерін ауыз әдебиетінің үлгілерімен таныстырып, олардың
өмірін байыта түсу тәрбиешілердің міндеті болып саналады. Қиял дүниесінен туған ғажайып оқиғалы ертегілер,
мақал – мәтелдер, ойға түрткі салатын сыр сандықты жұмбақтар, қиыннан қиыстырылған тақпақ жаңылтпаштар
– бәріде балалар бақшасында кең пайдаланылатын дүниелер. Қазақ халқының тұрмыс – салтын, арман үмітін,
өткен өмірін кеңінен танытатын ауыз әдебиеті үлгілерінің көлемді саласының бірі – ертегілер. Ертегілер өте
ерте  заманда,  тіпті  жазу  –  сызу  болмаған  кездің  өзінде  –  ақ  туған.  Бұларды халқымыз күні  бүгінге  дейін
ұрпақтан – ұрпаққа ауызша жеткізіп келді.

Халық  ауыз  әдебиетінің  басқа  түрлері  сияқты  ертегілерде  адам  баласының  еңбекке,  тұрмыс  –  тіршілік
жағдайына байланысты туған.  Қазақ  ауыз  әдебиеті  нұсқалары жас  бөбектердің  ой  –  өрісін,  дүниетанымын
кеңейтеді.  Оларды  адамгершілікке,  еңбекке,  тапқырлыққа,  туған  өлкеге  сүйіспеншілік  сезімге  баулу  ісінде
шешуші орын алады.

Халық ауыз әдебиетінің мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудегі бағыттары:
1. Имандылық пен адамгершілік

2. Патриоттық
3. Эстетикалық
4. Табиғатқа деген сүйіспеншілік
5. Өнер

Ауыз әдебиетінің түрлері:
1. Ертегілер

2. Жұмбақтар
3. Жаңылтпаштар
4. Мақал–мәтелдер
5. Тыйым сөздер
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Ертегі – фольклордың негізгі жанрларының бірі. Ертегі жанры – халық  прозасының дамыған, көркемделген
түрі, яғни фольклорлық көркем проза. Ертегілері жанрлық әрі сюжеттік құрамы жағынан әр алуан. Ол іштей
бірнеше жанрға бөлінеді:

1) жануарлар ертегілер;
2)  қиял-ғажайып ертегілер, батырлық ертегілер;
3)  хикаялық ертегілер, сатиралық ертегілер;

Жұмбақ  – адамның ой-өрісін,  алғырлығын,  білімін  сынау  мақсатында  нақты  бір  зат  немесе  құбылыс
тұспалдап сипатталатын шағын әдеби жанр.

Жұмбақ  жанры дүние  жүзі халықтары  әдебиетінің  көпшілігінде  бар.  Бұл  жанрға  Аристотель  “Жұмбақ  –
жақсы жымдасқан метафора” деп анықтама берген. Жұмбақ әдебиеттің ежелгі үлгілерінде, ауыз әдебиетінде
жиі кездесетіндіктен оны ғылымда “фольклорлық жанр”, “халықтық поэзияның шағын түрі” деп санау орын
алған. Алайда, қазіргі заман әдебиеті өкілдерінің, әсіресе, балалар әдебиеті авторларының шығармылығында . 
Жұмбақтар топтамасы жиі кездеседі. Сондықтан оны  тек фольклорлық жанр аясында шектеуге болмайды.

Мақал–мәтел  — нақыл  сөз.  Ол  өмірдегі  түрлі  құбылысты  жинақтап,  түйіп,  ықшамдап  беріп,  бір  не  екі
тармақтан  тұратын,  алдыңғы  жолдарында  пайымдап,  соңғы  жолдарында  қорытылған ой айтатын  халықтық
бейнелі поэтикалық жанрдың бір түрі,  ғасырлардан  екшеліп  жеткен терең мазмұнды, тақырып аясы кең сөз
мәйегі. Мақалдар көбіне өлең үлгісінде кейде қара сөзбен де айтылады. 

Тыйым - тәлім-тәрбие, үлгі-өнеге, ақыл-кеңес берудегі  тәрбие  құралдарының  бірі.  Бұл  балаларды
жаман әдет,  жат пиғыл,  ерсі  қимыл,  әдепсіз  істерден  сақтандыруда  маңызды қызмет  атқарады.  «Ұлға  отыз
үйден тыю, қызға қырық үйден тыю» деген мақал осыған байланысты шыққан. «Бүйірін таяну –қайғының,
жағын таяну -  мұң-шердің,  жүресінен отыру -  әдепсіздіктің белгісі»  деп танып,  оған тыйым салған.  Демек,
тыйым - халықтық педагогиканың құрамдас бөлігі. Тыйым үлгілері мен сөздері ел ішінде өте көп.

Жаңылтпаш — қазақ ауыз әдебиетінің шағын жанры.  Жаңылпаш  ойын-сауыққа жиналған жұртты күлдіру;
жас ұрпақтың тілін ұстартып, әр түрлі сөзді шапшаң айтуға үйрету мақсатымен пайда болған. Жаңылпаштың
сөздері адамды жаңылдыратындай қиын, көбінесе, ұяң және қатаң дауыссыз дыбыстардан құралады, қара сөз
немесе өлең түрінде болады. Жаңылпаш ойын-сауықтарда ән білмейтін, жатқа тақпақ айта алмайтын жастарға
жаза ретінде де қолданылған.  Мұндай ұятты жағдайға  қалмас үшін әр  жас жігіт  пен қыз ән-жыр үйренуге
талпынған. Қазіргі кезде Жаңылпаш жаңа мазмұнға ие болып, түрі мен мазмұны жағынан молыға түсті.  Жас
ұрпақты достыққа, бірлікке, адамгершілікке, ізгі қасиеттерге тәрбиелеудің маңызды құралына айналды.

Күтілетін нәтиже:
1. Сын тұрғысынан ойлауы дамиды.

2. Қызығушылықтары оянады.
3. Мағынаны ашуды (ажыратуды) үйренеді.
4. Тілдік қоры дамиды.

Қорытындылай келе, халық ауызы әдебиетімен таныстыру, арнайы өтілетін оқу іс–әрекеттері мен оқу іс–
әрекетінен тыс жүргізілетін ойын, еңбек жұмыстарында іске асады және де баланың сөздік қорын молайтып, әр
сөздің мағынасын дұрыс түсініп, қолдана білу керек.

Балалардың санасына туған еліне, халқына деген сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімі ұялады. Тәрбиешінің
қиялдауына  қанат  бітіріп  шығармашылық  белсенділігін  арттыру  арқылы  жан–жақты  дамыту  үрдісін
ұйымдастыруда  әрбір  пәнде  сюжетті,  көркем,  ертегі  кейіпкерлерінің  суреттерін  көрсету  арқылы  ауыз
әдебиетінің бала тәрбиесіндегі маңызды орнын көрсетуге болады.

 Ауыз  әдебиетімізде  халқымыздың  түсінік,  пайымы,  тәлім  тәрбиесі  бар.  Осыдан  үлгі–өнеге  алып,  ата–
бабамыздың аманаттап кеткен асыл қазынасын жоғалтпай, мына жаһандану заманында құндылығын арттыра
берейік.

Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың  «Сіздермен  біздер  тек  болашақ  буынды  ғана  емес  жалпы  адамзаттық,  қадір-
қасиеттердің  мән  маңызын түсінетін  жаны да,  тәні  де  таза,  білімді  патриот азаматтар  буынын тәрбиелеуге
міндеттіміз»-  деп  айтқандай  бала  біздің  болашағымыз,  бала  тәрбиесі  еліміздің  әлеуметтік  дамуының,
құрылымының келешегін айқындаушы деп есептеймін. Егемен еліміздің көк туын желбіретер ертеңгі болашақ,
яғни бүгінгі бүлдіршіндер, тәрбиесі аса ауқымды, назар салатын басты мәселелердің бірі. Бала тәрбиесі ана
сүтінен басталып, біреудің біреуге ықпалы арқылы өмір бойы қалыптасатын күрделі құбылыс. Тәрбиенің ең
алғашқы бастамасын отбасында алса, жалғасы балабақшамен байланысады, яғни бала тәрбиелене отырып білім
алады. Болашақтың базары да, келешектің-кемеңгерлері де балалар емес пе? Саналы, өскелен ұрпақ тәрбиелеу-
әрбір ұстаздың міндетті. 

Бала – келешек, бала – үміт, бала – өмірдің жалғасы. Сол себепті де баланы тәрбиелеу – баршаның ісі.
Еліміздің көркейіп болашақта өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді.

* * * * * * *
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АКТИВИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы, Қ.Әбдалиев атындағы 
№36 жалпы орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Байболова Сауле Хайбуллаевна

Новые  образовательные  технологии  сегодня  являются  необходимым  условием  интеллектуального,
творческого  и  нравственного  развития  обучающихся.  «Развитие»  становится  ключевым  словом
педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием обучения. 

Главной целью современного образования является развитие социально значимых качеств учащихся
в процессе воспитания и обучения: 

• развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  нравственных  ценностей  с  тем,
чтобы выпускник был способен к самореализации, самостоятельному мышлению, принятию важных
для себя решений;

• воспитание ответственности учащегося за успех учебной деятельности;
• формирование способности к объективной самооценке – рефлексии и литературы

На уроках русского языка и литературы в первую очередь происходит формирование таких базовых 
компетенций, как общекультурная, информационная, коммуникативная. Отсюда вытекает актуальность 
реализации системно-деятельностного подхода в преподавании русского языка и литературы, в основе которого
лежат инновационные формы, технологии, приёмы и методы. Все они носят активный деятельностный 
характер и способствуют более прочному усвоению изучаемого материала. Каждый учитель заинтересован в 
том, чтобы его собственная цель – «научить ребенка» - превратилась в собственную цель ученика – 
«научиться». Поэтому и я стараюсь включать на разных этапах урока активные формы обучения, такие как 
проблемное обучение, ИКT, исследовательская деятельность, элементы технологии развития критического 
мышления. Хочу остановиться на примерах отдельных уроков, а точнее их этапов.

На этапе мотивации к учебной деятельности и актуализации знаний часто использую такие приемы, как 
ассоциативный ряд, анаграммы, необъявленная тема, лингвистическая игра, верные – неверные утверждения. 
Например, на уроке русского языка в 6 классе по теме «Гласные О, Е после шипящих в суффиксе 
существительных» мотивация проводилась через лингвистическую игру «Четвёртый лишний», которая 
позволила вспомнить правила, изученные в 5 классе («Буква О,Е после шипящих и Ц в окончаниях 
существительных и прилагательных», «Буквы О,Ё после шипящих в корне слова»). В 8 классе при изучении 
темы «Безличные предложения» учащиеся должны были сами дать название уроку, сопоставляя форму 
выражения сказуемых в односоставных предложениях. При объяснении нового материала включить учащихся 
в учебную деятельность помогают проблемно-поисковые методы обучения, приемы технологии развития 
критического мышления («Слепая» таблица, кластер, облако слов и др). Tак, урок литературы в 8 классе 
«Своеобразие реализации темы «маленького человека» в повести Н.В. Гоголя «Шинель» начался՛ с проблемной
ситуации, в которой учащиеся, работая над словосочетанием «маленький человек», строили ассоциативный 
ряд, а затем определяли какое отношение это словосочетание имеет к данному произведению. На уроке 
русского языка в 6 классе «Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ» учащиеся в процессе обучения должны были 
изучить таблицу учебника и рассказать товарищу новую тему. При изучении биографии писателей на уроках 
литературы предлагаю составлять паспорт, который содержит основные сведения (ФИО, дату и место 
рождения, социальное положение и происхождение, особенности воспитания и образования, семейное 
положение, род занятий, результаты деятельности, дату смерти). Это способствует активизации мыслительной 
деятельности учащихся, они внимательнее слушают учителя или соклассников, учатся выбирать главное, 
анализировать и структуировать изучаемый материал.

На этапах первичного закрепления или обобщения изученного материала успешно применение таких 
приёмов, как «Письмо с дырками», лингвистическое резюме, найди соответствие. Очень важным этапом урока 
является рефле՛ксия. И здесь у меня тоже есть любимые методы, позволяющие учащимся дать оценку 
результатам своей учебной деятельности, осознать уровень понимания нового материала, а учителю определить
степень достижения поставленных целей. Остановлюсь подробнее на некоторых приёмах, применяемых на 
этапах закрепления, обобщения и рефле՛ксии. Русский язык, 6 класс, тема: «Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ». 
Для закрепления изученного материала учащимся предлагается сочинить лингвистическую сказку со словами, 
большинство из которых содержит изучаемую орфограмму. Это задание позволяет не только закрепить только 
что изученный материал, но и проявить творческие способности. В 8 классе при изучении темы 
«Односоставные предложения» учащимся предлагается восстановить алгоритм «Как определить тип 
односоставного предложения», составить литературное резюме, вставляя вместо пропусков нужные слова и 
сочетания слов. Для актуализации знаний об односоставных предложениях предлагаю послушать монолог 
одного из видов предложения и определить его вид. Эффективными на этапе рефле՛ксии как на уроках русского
языка, так и литерамуры являются приёмы «Синквейн», «Плюс-минус-интересно», «Незаконченные 
предложения».

* * * * * * *
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Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы
Жетісай қаласы «Дарын» мектеп-интернаты коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің математика пәні мұғалімі 
Уразбаева Айгүл  Назаркуловна

Тақырыбы:   Күрделі функцияның туындысы

Күні: 14.02.2018 жыл

Сынып:  10 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Осы сабақ 

арқылы іске 
асатын оқыту 
мақсаттары

Күрделі функцияның туындысын меңгерту, әртүрлі деңгейдегі есептер шығарту, 
оқушыларды шығармашылыққа баулу

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар: туындының формулаларын біледі 

Оқушылардың көпшілігі:. Туындыны формуласын  есеп шығаруда қолдана алады 

Оқушылардың кейбірі: күрделі функцияның туындысын есептей алады

Тілдік 
мақсаттар

Оқушылар: Сабақты тыңдайды, сөйлеуге дағдыланады, ойды еркін жеткізеді
. ... (істей) алады
Пәндік сөздер мен сөз тіркестері: туынды, дифференциал, күрделі функция
Диалог/жазу үшін пайдалы сөз тіркестері:қосынды, көбейтінді, бөлінді 

функцияның туындысын қалай есептеуге болады
Талқылауға арналған сұрақтар:
Туынды табу ережелері?
Туынды табудың формулалары
Жазбаша тапсырмалар:деңгейлік тапсырмалар
Есептер шығару 

Алдын ала 
игерілген 
білімдері

Туындылау ережелері
1. (с)`=
2. (х)`=
3. (1/х)`= 

4. (√x)`= 
5. (хn)`= 
6. (sinx)`= 
7. (cosx)`=
8. (tgx)`=
9. (ctgx)`=
10. (u+v)`= 
11. (u·v)`=
12. (u/v)`= 

13. f(g(x))`=

Пәнаралық байланыс: геометрия, физика, тарих, ағылшын тілі, орыс тілі
Жоспар 
Жоспарланған уақыт Жоспарланған әрекеттер
Басы Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу, сынып бөлмесінің тазалығына көңіл бөлу, 

оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру, оқушылардың назарын сабаққа 
аудару.

Оқушылардың арасында жағымды ахуал орнату  мақсатында ынтымақтастық 
атмосферасын орнату. Топқа бөлу сандар бойынша жүзеге асырылады. Топ 
сарапшысы сайланады. 

Үй жұмысын тексеру. Оқушылар үйде шығармашылықпен айналысып, дайындап
келген постерлерін қорғайды.
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Ортасы Қызығушылықты ояту
Туынды дегеніміз не? (3 ұпай)
Үш формуланың қайсысы функцияның өсімшесі болып табылады?
а) f(x)=f(x0+x)
ә)f=f(x0+x)-f(x0)
б) x=x-x0                              (3 ұпай) 
Туындысы 16х3-0,4-ке тең болатын кем дегенде бір функцияны формуламен 

беріңдер.                      (5 ұпай)
Туынды табу амалы қалай аталады?
f(x)-f ’(x)=0 теңдеуін шешіңдер, мұндағы f(x)=x3.                      (5 ұпай)
Қандай нүктеде f(x)=3x2-2х+3 туындысы 10-ға тең
а) -2 в) 0 с) 1 д)2 (5 ұпай)

13. «Миға шабуыл әдісі» жұптық жұмыс. 
Оқушыларға конверт таратылады. Біреуінде формулалар, екіншісінде есептер. 

Оқушылар тапсырмаларды толықтырып орындау керек.
1.(с)`=0 (с-тұрақты)
2.(х)`=1
3.(1/х)`=-1/x2

4.(√x)`=1/2x
5.(хn)`=nxn-1

6.(sinx)`=cosx
7.(cosx)`=-sinx
8.(tgx)`=1/cos2x
9.(ctgx)`=-1/sin2x
10.(u+v)`=u`+v`
11.(u·v)`=u`v+v`u
12.(u/v)`=(u`v-v`u)/v2

13.f(g(x))`=f`(g(x))·g`(x)
14. Сөздікпен жұмыс

Туынды, жанама түзу, жылдамдық, синус, косинус, күрделі функция, танкенс 
котангенс, функциялардың көбейтіндісі, қосындысы, бөліндісі деген терминдердің
үш тілді баламасын айту керек
15. Оқулықпен жұмыс

Оқулықтан №233 есепті шығарады.
 және  функциялары арқылы  күрделі функциясын құрастырыңыз.
  және  функциялары арқылы  күрделі функциясын құрастырыңыз.
16. Викториналық сұрақтар

Оған "иә" немесе "жоқ" деген жауап берілуі тиіс. 
1. Ағылшын математигі Джон Непер(1550-1617) логарифмді ойлап шығарған

ба?(иә)
2. Шеңбер ұзындығының диаметрге қатынасы П  3,12-ге тең бе?(жоқ, 
П  3,14)
3. Ы.Алтынсарин "миллион " ұғымын қазақ жеріне алғаш таратты ма?
(ия, 1879 жылы Орынборда)
4.  Айырмашылығы  тең  таңбаларында  ғана  болатын  сандар  қарама-қарсы

сандар деп атала ма? (ия)
5.  Тік  бұрышты  үшбұрыштың  катеттерінің  квадраттарының  қосындысы

оның гипотенузасының квадратына тең деген теорема Декарт теоремасы ма?
(жоқ, Пифагор)

6. Биквадрат төртінші дәрежелі теңдеу бола ма? (ия)
7. Барлық қабырғалары тең тік төртбұрыш ромб бола ма? (жоқ, квадрат)
8. Шеңбердің центрі арқылы өтетін хорда диаметр деп атала ма? (ия)
9. 2  өрнегінің мәні    /2 -ге тең болама? (жоқ, )
10 Рене Декарт координаталық жүйесін ең алғаш енгізді ме? (ия)
11.Екі қатынастың теңдігі пропорция бола ма?(ия)
12. Р әрпінің математикалық мағынасы периметр және салмақ деп атала ма?

(ия)
13.Кез-келген цилиндрдің қимасы квадрат бола ма? (жоқ)
14.Шардың көлемі  тең, мұндағы R - шардың радиусы (ия)
15. Куб дұрыс көп жақ бола ма? (ия)
16. Кез келген санның нөл дәрежесі бірге тең бола ма?кі қатынастың теңдігі
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пропорция бола ма? (ия)
6. Деңгейлік есептер
Туынды табу ережелері.

- Қосындының туындысы неге тең, формуласын жазыңдар
g(x)=    g/(1)-ді табыңдар. (5 ұпай)

- Көбейтіндінің туындысы неге тең, формуласын жазыңдар.
y=(3x-7)(x3+2) болса, онда у/(-1) неге тең? (5 ұпай)

- Бөлшектің туындысы неге тең, формуласын жазыңдар
 функциясының туындысын табыңдар (5 ұпай)

- Дәреженің туындысы неге тең, формуласын жазыңдар.
f(x)=2x4-x8 функциясының туындысын тауып, f/(0)+f//(-1) өрнегінің мәнін 

есептеңдер (5 ұпай)
- f(x)=9x- x3 функциясы берілген, f/(x)≥0 теңсіздігін шешіңдер (8 ұпай)
- f(x) функциясының туындысы 0-ге тең болса, х-тің мәнін табыңдар. 

f/(x)=x4-12x2 (5 ұпай)
Туындының физикалық және геометриялық мағынасы.  Жанаманың 

теңдеуі.
16. Туындының физикалық және геометриялық мағынасы қандай?

Нүкте түзу бойымен x(t)=t3+2t2+5t заңы бойынша қозғалады. t=2 уақыт 
мезетіндегі нүктенің жылдамдығын анықтаңдар. (5 ұпай)
17. Функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазудың алгоритмін 
көрсетіңдер. (3 ұпай)
18. f(x)=x2+2x функциясының графигіне М(1;3) нүктесінде жүргізілген 
жанаманың теңдеуін жазыңдар. (5 ұпай)

Күрделі функцияның туындысы.
7. Күрделі функцияны формула арқылы өрнектеңдер.

Күрделі функцияның формуласын табыңдар, еге болса, онда  күрделі функцияны
табыңдар. 
8. y= функциясының туындысын табыңдар. (8 ұпай)
9. Туындысын табыңдар:   (8 ұпай)
10. Туындысын табыңдар:  

(8 ұпай)
11. f/(x)=0 теңдеуін шешіңдер. f(x)= 
12. Функциясының туындысын табыңдар

 f(x)= +5  (5 ұпай)
Соңы Қорытындылау: сабақтан алған әсерлерін оқушылар бейнелейді. 

Бағалау. Бағалау парақшасына қойған ұпайларымен бағаланады
Үйге тепсырма : 2017 жылғы тест жинағынан 15-25 нұсқалардан туынды табу 

есептерін теріп шығару
Қосымша ақпарат «Білімділер» «Ұстаз» ақпараттық порталымен жұмыс
Саралау  - сіз қосымша көмек 

көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға 
тапсырманы күрделендіруді 
қалай жоспарлайсыз? 

Бағалау – оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Рефлексия
Сабақ/оқу мақсаттары шынайы 

ма?  Бүгін оқушылар не білді? 
Мен жоспарланған шралар тиімді 
болды ма? Мен берілген уақыт 
ішінде үлгердім бе? Мен өз 
жоспарыма қандай түзетулер 
енгіздім және неліктен?

Төмендегі  бос  ұяшыққа  сабақ  туралы  өз  пікіріңізді  жазыңыз.  Сол
ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға
жауап беріңіз.

Қорытынды бағалау 
Қандай екі нәрсе табысты болды. (оқыуды да оқуды да ескеріңіз)?
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
Сабақ барысында менсынып немесе жекеленген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге 

көмектесетін не білдім?
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Математика сабағында интерактивті технология негізінде кіші мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын  қалыптастыру

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы С.Аманжолов атындағы ШҚМУ
6М010200-Бастауыш оқытудың педагогикасы  мен әдістемесі мамандығының

2 оқу жылының магистранты Нұрбекова Жанбота Ермекқызы

Тәуелсіз Қазақстанның дамыған бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарында терезесін тең ететін - білім. 
Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үдерісін технологияландыру мәселесі 
қойылып, оқытудың әр түрлі технологиялары зерттеліп, жаңартулармен мектеп өміріне енуде. Білім беру 
жүйесін жаңартуға Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының 
басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында ерекше атап өтсе, «Қазақстан-2050» стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында білім беру саласындағы басымдықтарды қадап
айтты.

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н. Ә. 
Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында 
«Білім беру реформасы - Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса 
маңызды құралдардың бірі» деп атап көрсетті.

Қазіргі таңда білім жүйесі туралы түсінік кеңейді, мақсат міндет, мазмұны көзқарасы өзгерді, негізі мақсат 
жеке тұлғаның қалыптасуы, ойлай және сезе алатын адам дайындық, сонымен қатар алған білімін өмірде 
қолдана білу.

Осы мақсатта оқушылардың функционалдық сауаттылығын интерактивті технологияны пайдалану арқылы 
функционалдық сауаттылықты арттыруды негізге алып отырмын.

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру - жаңаша педагогикалық теория мен практиканың 
өзекті мәселесі болып тұр. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту - оқу тәрбие процесіне ықпал 
етудегі өмір талабы. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жолдары, олардың танымдық 
қабілеттері мен өзіндік іс - әрекеттерді дамыту педагог, психолог, әдіскерлер және мұғалімдердің міндеті. 
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту - мәселені шешуде, оқу сапасының артуына, 
технологияларды ұтымды қолдануға көмек беретін негіз болып табылады. 

Математика сабағында функционалдық сауаттылығын интерактивті технология сабақтар арқылы көрсетуге 
қажетті құралдар.

Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды екендiгiн түсiну қажет. 
Бұл интерактивтi әдiстiң м а қ с а т ы – тек ақпаратты беру ғана емес, оқушыларға жауаптарды өз бетiнше 
табу дағдысын меңгерту екендiгiмен байланысты. Оқытуды ұйымдастырудың төрт түрлі бағыты бар екені 
білгілі: балаға жеке өздігінен ізденуге мүмкіндік беру, балаларға топтасып оқып-үйренуге жағдай жасау, 
оқушыларды өздерін-өздеріне немесе өзара бағалату және іс-әрекет барысында білім игеруге жол ашу.

Оқыту үрдісінде оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру,оқу материалын игерудін тиімді жолдары 
мені жаңа материалды баяндауда барлық жаңа технологиялар,әдістер және жаңа жолдар әрқашан 
қызықтырады,қазіргі ақпараттық технологиялар мұғалімге оқытуды жоғары деңгейге жетуіне мүмкіндік береді.
Мен өзімнің сабақтарымда оқытудың ұйымдастыру формаларының жеке, топтық,ұжымдық жұмыс жасау 
түрлерін пайдаланамын.Сабақта жақсы оқитын оқушылар компьютерге жеке тәртіптермен кезекпен жұмыс 
істейді және тапсырмаларды орындап болғаннан кейін жоғары деңгейлі күрделі жаттығуларды 
орындайды.Мұғалім бұл уақытта топпен үйрену деңгейіндегі материалын жан-жақты зерттейді.Мұндай сабақ 
оқушылар тобының сабақтан жалығуына,босаңсуына мүмкіндік бермейді,керісінше жеке тапсырмамен жұмыс 
жасауға жағдай жасайды.Сонымен жаттығу тапсырмаларының саны шектелмеген үлкейді;оқушының жұмысы 
ұтымды екпініне жетеді;үйренудің деңгейлі жетістігіне оңай жетеді;оқушының бүкіл сабақ бойы белсенділігі 
мен қызығушылығы артып отыратынын көреміз.Сабақта ,сабақтан тыс кезде оқушылардың шығармашылықпен
айналысуына,өз бетінше жаттығулар орындауына мүмкіндік жасауымыз керек.

Математика сабағында компьютерді,мультимедиялық және электрондық оқулықтарды және интерактивті 
тақтамен презентацияны бірге қолданған сабақтар өте нәтижелі өтуде.

 Қазіргі кезде оқыту үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды сабақта қолдану сынып оқушыларының 
ойлау қабілеттерін, белсенділігін арттырады.  Сабақтарымды электронды оқулықтарды қолданамын. Білім 
беруде «Электрондық оқулықтарды» пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, 
логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылық пен еңбек етуіне жағдай жасайды. Электрондық 
оқулықтарда теориялық тақырыптар кеңінен беріліп түсіндіріледі теориялық тақырыптарды графикалық 
иллюстация түріндегі әртүрлі суреттер сызба нұсқалар арқылы береді. Оқулықтың ерекшелігі әрбір тақырып 
қажетті суреттермен көркемдеп. Ал өзіне қажетті мәліметті компьютер жадының керекті ұясына іздеп таба 
білуде, әрбір оқушының бүгін талап етілетін стратегиялық ойлау қабілетін қалыптыстырады, модульдерде 
берілген алгоритм оқушыларға өз бетімен жұмыс жасау мүмкіндігін береді мұнда сабаққа деген қызығушылық 
пайда болып белсенділігі арта бастайды электрондық оқулықты пайдалану мұғалімніңде ғылыми-әдістемелік 
потенциялын дамытып, оның сабақ үстіндегі жұмысын жеңілдетеді. Кейде сабақ үстінде түсіндіру мүмкін емес 
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құбылыстар мен тәжірбиелер жетерлік. Оларды компьютер көмегімен слайд немесе сабақ барысында 
интерактивті тақтаны қолдана отырып, көруге болады.

 Математика сабағындағы жаңа технологияны қолдануда қызықты тапсырмалар мен жаттығулар түрлері 
білімді меңгерумен қатар, оқушылардың танымдық, интеллектуалдық, шығармашылық қабілеттерін артады. 
Оқушылардың алған білімдері тереңдеп, сабақтың сапасы жақсарады. Оқушылардың пәнге деген 
қызығушылығы, сүйіспеншілігі артады. Мұғалімнің және оқушының шығармашылық жұмыстарының ғылыми 
деңгейін қалыптастыруда, жаңа құндылықтар, ізденістер жасау. Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді 
болуы ғана емес, білімді өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады. Бүгінгі бала –
ертеңгі жаңа әлем. Заман талабына сай жаңа технология әдістерін үйрету, бағат- бағдар беруші – мұғалімдерміз.
Оқушылардың жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы үрдіспен бәсекеге сай 
дамыған елдердің қатарына ену ұстаздар қауымына зор міндеттер жүктелетінін ұмытпауымыз керек.

* * * * * * *

«Білім беру сапасын арттыру жағдайындағы бастауыш сынып 
мұғалімдерінің  кәсіби құзіреттілігін арттыру»

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы С.Аманжолов атындағы ШҚМУ
6М010200-Бастауыш оқытудың педагогикасы  мен әдістемесі мамандығының 

2 оқу жылының магистранты Пазылова Айдана Аскербекқызы

Бастауыш  сынып мұғалімі  -  өзінің  кәсіби  қызметімен  жоғары деңгейде  айналысатын  және  өзінің  кәсіби
дамуын  одан  әрі  жобалай  білетін  қабілетті  адам.  Осыған  орай  мұғалім  үнемі  ізденісте  болуы  керек.
Мұғалім  үнемі  ізденісте  бола  отырып,  жаңаша оқытудың  модульдік,  рейтингтік  жүйе,  дамыта  оқыту,  сын
тұрғысынан  ойлау  технологияларының  әдіс  -  тәсілдерін  өз  ізденісі  арқылы  оқушы  қабілетіне,  қабылдау
деңгейіне қарай іріктеп қолданғаны – жөн. Сонымен қатар психологиялық – педагогикалық білімін жетілдіріп
үйренумен қатар, сол білімін өз ісінде шебер пайдалана білетін болуы керек.

 Оқушының кез - келген сұрағына жауап беруге даяр болуға тиіс.
Бастауыш сынып мұғалімі - бірлескен кәсіптік қызметпен айналысу қабілеті (ұжыммен, топпен) қызмет ету, 
басқару кәсібінде қабылданған кәсіби қарым - қатынас тәсілдерін қолдана білу яғни, мұғалім оқушылармен 
қарым - қатынаста тактикасын баланың жасы, рухани өсуіне байланысты өзгертіп отыруы керек. Оқушыларды 
топтық, ұжымдық жұмыстар жасай алуға, соның ішінде жеке тұлғаның дамуына мән беруі керек.

Бастауыш сынып мұғалім – білім беру қызметінде кәсіби білімді, білік пен дағдыны, мақсат қоюшылықты 
игеруге деген қызығушылық және білім беру қызметінде субъектілік пен креативтіліктің дамуына ынталылық 
педагогикалық және әлеуметтік психологиялық негіздерін қолдана білу қабілеті жоғары болу керек.
     Кәсіби құзырлылық - мұғалімнің біліктілігін арттыру, қоғам алдындағы жауапкершілікті сезіну, жоғарғы 
деңгейге үнемі ұмтылу мен үнемі ізденіс, жаңашылдығы мен жаңалықты қабылдай білуі мен қолдана білу, 
адами құндылықтарға сай бола отырып, сол құндылықтарды балаға сіңіре білу.
Білім – адам сапаларының өзгеруін басқаратын үрдіс болғандықтан, ол педагогикалық мамандықтың кәсіби 
біліктілік қабілеттерін дамытуға бағытталады. Сондықтан «адамды» өмір сүру барысында өзгеруге әлеуеті 
жететін ашық жүйе деп қарастырғанымыз жөн. Ол белгілі бір саладағы маман болғандықтан, «адамды» — 
маман тұрғысынан қарау «біліктілік» ұғымына шығарады. Біліктілік – бұл білімді меңгерудегі, тәжірибедегі 
білімділікті, құндылықты бейнелейтін жалпы қабілеттілік. Бүгінгі күн мұғалімнің біліктілігін арттыруды жалпы
қоғамдық мәселе ретінде қарастыру қажеттігі туған кезең. Себебі білімді тереңдету, молайту, жетілдіру, 
арттыру жеке басы үшін ғана емес, қазіргі қоғамға қажет әрекет деп қабылдауымыз керек. Бұл мұғалімнің өз 
қызметінде табысқа жетуін ғана көздемейді, оның аясын одан әлдеқайда кеңірек қарастырған жөн.

Бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігінің ерекшелігі – көппәнділік. Оның маңызды сипаты 
гуманистік педагогикалық көзқарастың ерекшелігі мен мұғалімнің педагогикалық ойлауы арқылы жүзеге 
асатын кәсіби интегративтік білім мен дағды жүйесінде көрінетін «балаға бағыттылық» болып табылады. 
Бастауыш сынып мұғалімінің ерекшелігіне байланысты ол бастауышта оқытылатын барлық пәннің теориялық 
мазмұнын жетік біліп, кәсіби-педагогикалық құзыретті бола тұра, оны оқушыларға жеткізе алатын 
дидактикалық құзыреттілігі болмаса, ондай мұғалімнің еңбегі нәтижелі бола алмайды. Олай болса, кәсіби-
дидактикалық құзыреттілік-кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктің негізгі өзегі. Ғалымдардың пікірінше 
болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі - педагогтың жеке бас сапалары мен оның 
психологиялық - педагогикалық және теориялық білімінің, кәсіби құзыреттілігінің үйлесімділігі, тұлғалық 
кәсіби сапаларын үздіксіз дамыта білу қабілеті болып табылады. Жоғары педагогикалық оқу орындарында 
болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың психологиялық 
дайындығында кіші жастағы оқушылардың пәндерді қызығып оқуға ынтасын арттыра білуге дайындығы, 
болашақ мұғалімнің кәсіби тұлғалық қасиеттері, педагогикалық мәселелерді шеше білу, бастауышта оқыту 
әдістері мен технологияларын меңгеруі қалыптасады. Қазіргі қоғам сұранысының талаптарына сай бастауыш 
сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру қажеттілігі еліміздің әлемдік білім беру кеңістігіне 
енуге бет бұрып, соған сәйкес білім берудің парадигмасының өзгеруі және бүгінгі күнгі әлеуметтік-
экономикалық жағдайы мен болашаққа қарай ұстанған бағыты білім беру мекемелерінің жаңа бағдарын 
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анықтап, мамандардың құзыреттілігін көтеруді талап етіп отырғандығына байланысты болып отыр. Бастауыш 
сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі - әлеуметтік сұранысқа сай заңды құбылыс, өйткені тұтынушылар 
жоғары деңгейде сапалы білім беру мектептерін таңдауға мүмкіндік алады, мұғалімдердің кәсіби біліктілігі – 
сол мектептің бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіші, түлектердің білім сапасында, тәрбиесінде, жаңа ақпараттық 
технологияны меңгеруінде, олардың бойынан пәндік және түйінді құзыреттіліктердің көрініс табуында бір 
мектеп пен екінші мектеп арасында бәсекелестік болады. Бастауыш сынып оқушыларының алға қойған 
мақсатына қол жеткізу үшін оқу мен тәрбие жұмыстарын заман талабына сай ұйымдастыра білетін, әр сабағын 
тиімді әдістермен ұйымдастыратын, оқытудың жаңа технологияларын қолдана алатын құзіретті, іскер мұғалім 
бола білу керек екені боршамызға аян. Олай болса, кәсіби тәжірибесі жеткілікті,құзіретті мұғалімнің алдынан 
саналы да тәрбиелі, білімді шәкірт шығары сөзсіз.
         Мұғалім – бүгінгі оқушы – ертеңгі қоғамның, елдің тірегін өмірге дайындаушы. Мұғалім мамандығының 
құндылығы да осында деп түсінгеніміз дұрыс.

* * * * * * *
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласы

«Аудандық білім бөлімінің № 4 аралас жалпы орта білім беретін мектеп» КММ
Физика пәнінің мұғалімі  Жаугашева Мақпал Сарсенгалиевна

Пәні:физика  Кабинеті:    Сыныбы:7 
Мерзімі:               Уақыты:         Тақырыбы:  Қысым
 Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: Оқушыларға  қысым туралы және оның белгіленуі, өлшем бірлігі жөнінде білім беру;
Дамытушылығы: күнделікті өмірден түрлі мысалдар келтіре отырып, оқушылардың қысым туралы 

түсінігін нақты мысалдармен дәлелдете отырып , оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін арттыру;
Тәрбиелік: жүйелі білім алаған  ізденімпаз тұлға тәрбиелеу.
Міндеттері:
1. Жеке жұпта, топта жұмыс жасауға үйрете отырып, бір-бірімен  пікірлесуіне мүмкіндік беру;
2.Қысым туралы түсінігін қалыптастыру;
3. Бірлескен жұмыс арқылы өз ойын еркін жеткізе білетін тұлға тәрбиелеу.
Қолданылған модульдері: диалогтік оқыту, сын тұрғысынан ойлауға үйрету, ОүБ және ОБ, АКТ қолдану,

талантты және дарынды балаларды оқыту, жас ерекшелігіне сәйкес оқыту және оқу, оқытудағы басқару және
көшбасшылық.

Стратегиялар:«Кубизм»; сәйкестендіру кестесі; миға шабуыл; жұптас,ойлан,бөліс; Ақылдың 6 қалпағы
Сабақ жоспары:

Сабақ
кезеңдері
Уақыты

Жоспар
мазмұны

Мұғалімнің
іс-әрекеті

Оқушының 
іс-әрекеті

Бағалау
Ресурстар:

осы іс-әрекет
үшін маған

қандай
құралдар

қажет?
Кіріспе Ұйымдаст

ыру
кезеңі.

3 минут

Психологиялық ахуал 
тудыру. 
«Ыстық алақан»

......
Топ ережесін қайталау.

Әр топ шеңбер 
формасында тұрып,бір 
– бірінің алақандарын 
ұстап сәттілік тілейді.
Әр топ топтық 
жұмыстың «Алтын 
ережесіне» өз 
қағидаттарын 
қайталап,секе түсіреді.

Тамаша !

Жарайсың
дар!

Стикер, топ 
аттары 
жазылған 
қағаздар, 
флипчарт, 
маркер

Тұсауке
сер 

Қызығуш
ы
лықты
ояту
сатысы

8 минут

 «Кубизм» стратегиясы 
арқылы үйге берілген 
тапсырманы тексеремін.
Тапсырма №1

 1.Күш дегеніміз не? 
Күштің белгіленуі? . 
Күштің қандай түрлері 
бар?
2. Қандай күшті үйкеліс 
күші деп атайды және 

Конвертте сұрақтар  
болады бірінші  оқушы 
тақырып  бойынша  
сұрақтарға  жауап  
береді. Бәрекелді!
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оның түрлері 
формуласы?
3. Серпімділік күші  Гук 
заңы дегеніміз не 
Формуласы қандай?
4.Үйкелісті қалай 
азайтуға болады?
5. Ауырлық күші туралы
не білесіз? Формуласы 
қандай? 
6. Диномаметр, 
деформация деп нені 
айтады.

Тапсырма №2
Сәйкесін тап 
формалалар беріледі.
Тапсырма №3
Топтық есептер
Бағдаршам арқылы 
топтардың бағалауы
Сабақтың мақсатын 
айтамын да, енді 
оқушылардың мақсатын 
білгім келетіндігін 
хабарлаймын.
Ал, балалар, сiздердің 
бүгінгі сабақтан не 
білгілерiңіз келеді?
Бүгінгі сабағымыздың 
тақырыбы: Қысым. Олай
болса сабағымызды 
мынадай тәжрибеден 
бастайық. Білімділік: 
Күнделікті тұрмыста 
пышақ. Қайшы, ине т.б. 
құралдарды 
пайдаланамыз. Мысалы: 
бір денені өткір пышаққа
қарағанда. Өтпейтін 
пышақпен кесу қиын, 
сол себепті құралдардың
жүзінің ауданын 
кішірейтіп, мұқият 
қайрауға тырысамыз. 
Демек қысым ауданға 
тәуелді. «Қансонарда 
бүркіттші шығады аңға»
Сегіз найза қолында, көз 
аудармай, 
Батыр да аяп қалмай 
ертең таңға.
Қанат құйрық суылдап, 
ысқырады.
Көктен қыран сорғалап 
құйылғанда. 
А.Құнанбаев
Осы жерде сегіз найза 
деп отырғанымыз 
бүркіттің тырнақтары. 
Бұл жышртқыш құстың 

Өте 
жақсы, 
тамаша!
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тырнақтары мен 
тұмсықтары қатты өткір 
жылтыр болып келеді. 
Аудандары кішкентай 
болғандықтан, тіпті 
болымсыз ғана күшпен 
зор қысым жасап, аң 
аулауға шамасы келеді.

Негізгі
бөлім

Мағынан
ы
ажырату
сатысы
10 мин

10 минут

Қысым  дегеніміз  не?
Қысымның  өлшем
бірлігі  туралы  не
білеміз?
Белгілі бір бетке түсетін 
күш әрекетінің 
нәтижесін сипаттайтын 
шаманы қысым деп 
атайды. 
Қысым  бетке
перпендикуляр  бағытта
әрекет ететін күштің осы
беттің  ауданына
қатынасымен
анықталады:

р-қысым,
Ғ-бетке перпендикуляр 
бағытта әрекет ететін 
күш немесе қысым күші;
S-күш түсетін беттің 
ауданы.

    ХБЖ-да қысым 
паскальмен өлшенеді.  .
гПа=100 Па=102 Па
кПа=1000 Па=103 Па
МПа=100000 Па=106 Па
Мұғалiм  мен
оқушының диалогы:
 Табиғатта   қысымды
кездестіре  аламыз  ба?
Мысалдар келтіріңдер

- Топтық жұмыс:
Топтарға  үлестірме
материал  есептер
таратылады
- Физикалық
диктант алу
- Тест  жұмысын
алу

Сергіту сәті.
 «Логикалық есеп»

Топтастыру арқылы әр
топ жұмыс жасайды Әр
топтан  1  оқушыдан
шығып қорғайды

"Жұптас,ойлан,бөлiс"
стратегиясы
(жеке ойлануға 1 
мин,жұпта ой 
бөлісеміз,топта 
талқылаймыз, топтан 1 
оқушы жауап береді)

Постерде жазып 
қорғайды

 Логикалық есеп 
шешкіземін сергіту 
сәтін өткіземін.

Смайликт
ер арқылы

Смайликт
ер арқылы

Тамаша!

«Өзін-өзі 
бағалау» 
ресурсы

Флипчартқа 
жазып,қорғау

Қорытын
ды.

Ой 
толғаныс
сатысы
10 минут

Жаңа сабақ 
барысындағы алған 
білімін саралап, 
өздерінің не үйренгенін 
байқап, тереңдете түсу 

Оқушылар сабақтан 
алған,түйгендерін 
саралайды. Ойлаудың 
алты қалпағынан Смайликт 6 түсті қалпақ
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Кері 
байланыс

мақсатында. 
Ақылдың алты қалпағын
қолданамын
Қызыл қалпақ
Жақсы мeн жаман 
туралы  ойыңды айт
Сары қалпақ
Саған не ұнайды
Жасыл қалпақ
Сенде қандай идея бар?
Ақ қалпақ
Саған қандай ақпарат 
қажет?
Қара қалпақ
Саған не ұнамайды?
Көк қалпақ
Осы қасиетер туралы 
жалпы түсінігің қандай?
6 қалпақтың мақсаты 
оқушының  өз 
идеясының дұрыстығына
көз жеткізу.
Де Бононың 6 қалпағы 
арқылы кері байланыс 
жасаймыз

өткізеді.

Қызыл –Өз ойларын 
айтады
Сары   - Маған не 
ұнайды
Жасыл- барлық 
жаңасын қызқтысын 
жазыңыз
Ақ – Білетініңізді 
жазыңыз
Қара- Жағымсыз 
тармақтарды жазңыз
Көк – Жалпы 
түсінігіңізді жазыңыз

ер арқылы

Бағалау.

1 минут

Топ басшылары 
бағалау парағын 
толтырады
Топтар бір-бірін 
бағалайды

Оқушылар кестені 
толтырады, мұғалімге 
жинап бермес бұрын, 
ниет білдірген 
оқушылардың талдауы 
тыңдалады.
Бағдаршам түстері 
арқылы

Смайлик 
арқылы  бағалау
парағы

Үйге тапсырма беру.
1 минут

 Қысым өмірмен байланыстырып мысалдар келтіру.

   Алматы қаласы Шона Смаханұлы атындағы № 62 гимназиясының 
ағылшын тілі пәні мұғалімі Смаилова Сабира Әбдумүтәліқызы

Plan for the lesson

Week 4 Grade 6 Б Lesson 5 English

The theme of the lesson Holidays

Taking programme Methodical programme

The aims of the lesson *   Educational:     To introduce students with a new material  
about holidays and to travel by some transports

  Consolidation of all   learnt materials (past simple).
To enrich student`s   knowledge concerning the theme.
*  Development:   To develop understanding, logical thinking  

& students abilities in speech.
  To control the student`s  speaking without mistakes, help 

them to make conclusions.
Upbringing:   To be carefully when they relax somewhere, to  
teach friendly and to work with group and to help each other.

The result of the lesson for the teacher  Pupils can learn new words with meaning without any 
mistakes ;
  To work with group and to listen each other;
 They can discuss their opinion themselves. 
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The main idea of the lesson They can take more information about holidays

1-action Dividing into groups At the break time they go 
out and when it `s time I give them tickets for the three  
transports they are for planes, for  the trains and for the 
ferry, so they take it and stand their places also their chairs 
has sticked pictures which are the planes, trains and ferry 1 
minute

2-action Warming-up   (1   minute) 
- Phsychological action in the class 

There are pictures of the weather in the corner and they 
choose one of them after that I see their mood 1 minute

3-action I ask from pupils that what kind of rules we need 
save in our lesson. They say own opinions after that I 
introduce pupils with a gold rule pupils have to keep these 
rules. It `s on the blackboard, they read rules loudly one by 
one.

2 minutes

4-action Evaluation card Each group choose their group 
leader and I `ll give evaluation paper and different flowers 
as evaluation themselves.At the end of the lesson we will 
count them and define which group is winner. 2 minutes

5- action Checking-up the home task.
Exercise-7 page-29 from student`s book Complete the 

sentences with the past simple of verbs in exercise-6  
1 Walter walked from Dover to Calais.
2 Columbus …. Across the Atlantic.
3 Phineas  Fogg …. Around the world in eighty days.
4 Romeo and Juliet …. In a city called Verona.
5 When Seb was at sea, he… a special telephone.
Correct answers: sailed, travelled, lived, used, walked 
3 minutes

6-action New Theme before this theme I ask some 
questions from pupils which they can find the theme How do
you think why we stick oyui on our jacket and why we 
divided into three groups by transports and do you 
remember I have given ticket at the begining  of the lesson 
Why? Do you have any idea? 2 minutes

7-action Evaluation card
I give evaluation card to the leader  pupil, because leaders 

put their marks   for every task after  lesson so pupils put 
formative assessment I will put summative assesment.1 
minute

8-action Exercise-1 page-30 Listen and say the words. 
Find the things in the photos. Which things aren`t in the 
photos?

I`will give the words to each pupil and they will write at 
home in their copybook.2 minutes 

9-action Exercise -2 page-30 Close your book and listen to 
Matt`s story.What was Matt`s sleeping bag?

After reading text I will ask some question.
Where do they go in the summer? Where do they get?
Did he scare? What did his parents say? 5-minutes

Pupils take
tickets and stand in
their group.

I group is Plane
II group is Trane
III group is Ferry

There are following
way : A gold rule

To keep silent;
To respect each

other;
To try to speak

English;
To speak politely;
Don`t argue

each other;
Don`t

interrupt;
Pupils read

correct answers
and they change
their copybook
with each other
and check it, put marks

Without any mistake-5
One mistake-4
Two or three mistakes-3
Pupils find it the theme is HOLIDAYS

New words
beach-[bi:tʃ]-теңіз жағасы 
caravan- [`kærәvәn]-керуен 
tent- [tent]-шатыр 
campsite- [kæmpsáit]-лагерь 
ferry- [`feri]-паром 
sleeping bag- [`sli:piŋ bæg]-ұйықтайтын 

қап 
rucksack-[`ruksæk]-қоржын, рюкзак 
Pupils can answer the questions according to 

the text.
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10-action Role play
There are three things in the classroom. There are 

rucksack, sleeping bag and things for the campsite. They 
choose one of them and role play with the things how can we 
use and when or why like these etc. 5 minutes 

11-action Group work Pupils find the words with these 
functions and they stick on the blackboard with the letters. 
5-minutes 

Find this word with these functions:
-‘see’ the first letter of this word;
-the first letter of the transcription word ‘ие болу, бар болу’
-we can eat …ce-cream
-the first letter of the word ‘pen’
Find this word with these functions:

19. the first letter of the verb ‘be’
20. we can eat …gg
21. red and green and yellow, it`s  fruit we can eat, the
first letter of it.
22. the last two letters of the verb ‘catch’

Find this word with these functions:
-the first letter of this verb ’have’
-‘dog’ in the middle letter of this word
-we can drink …ea
-we can eat …gg
-the first letter of the verb’learn’

Method of the To play tennis
Pupils throw the tennis ball and catch it but they say 

irregular verb at the same time. 3-minutes 
   
Work with the interactive blackboard
This exercise is taken from the text www.bilim land it`s 

concepts of the grammar past simple  6-minutes 
 
Method of the journalist. One pupil will be journalist and 

ask some question according the theme Holiday for example 
What can you say about holiday? Where do you want to 
travel? Do you like campsite? What do you take to the 
caravan? 3-minutes 

Conclude the lesson. Method of the  theme bottle
There are some words and pupils read them and put the 

next bottle
 Reflection Pupils write about their opinion and stick on 

the blackboard. 2-minutes

Pupils work with the group and fin the words 
and stick them.

To be-was/were/been
To run/ran/run
To cut/cut/cut
To come/came/come etc

Pupils have to on their copybook and after that 
we check together.

Pupils take a microphone and answer it.

Campsite, caravan, sleeping bag, tent, to 
explain, to write, bag, pen and others.

Visual aids: Pictures, car, sleeping bag, rucksack, things for the campsite,  CD, interactive blackboard and 
computers, stickers paper A4

Home task Exercise-5 p-31 and work book exercises
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Сабақтың тақырыбы:Бір орында тұрып допты 
лақтыру. Теория

Мұғалімнің аты-жөні:   Шакибаев Н.С.
Ембі қалалық № 4 орта мектеп
Күні:

     СЫНЫП:  5 Қатысқан  оқушылар  саны: Қатыспаған 
оқушылар 
саны:

Сабақнегізделгеноқумақсатта
ры:

Бір орында тұрып допты лақтыружайлы түсінік айту,бір орында тұрып 
допты лақтыруды үйрету, құрал-жабдықтармен таныстыру.

Сабақтан күтілетін нәтиже: Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады:
Бір орында тұрып допты лақтырудыбіледі, құрал-жабдықтардың 
атқаратын функцияларын біледі, жаттығуды түсінеді.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады:
Құрал-жабдықтарды қолданып, бір орында тұрып допты лақтыруды 
қолданады, мәтінді жазады.
Оқушылардың кейбіреулерімынаныорындайалады:
Допты бір орында серпіп тұрып бағытпен жылдамдығын өзгертіп 
қозғалтудыкедергіден өту жаттығуларды қолдана алады.

Тілдікмақсат: Сабақта қолданылатын термин сөздер:
Бір орында тұрып допты лақтырудағы термин сөздерді біледі. «оңға, 
солға, секіру, т.б.»

Ресурстар: Ысқырық, секундомер,  доптар т.б.

Пәнаралықбайланыс  Физика 

Алдыңғы оқу: Допты бір орында серпіп тұрып бағытпен жылдамдығын өзгертіп 
қозғалту

САБАҚ ЖОСПАРЫ
Сабақ барысы және 
Жоспарланған уақыт

Берілетін тапсырмалар және қолданылатын әдістер

ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЗЕҢІ
3 минут

Оқушылардың  психологиялық ахуалын қалыптастыру. Оқушыларды 
сабақтың мақсатымен таныстыру.Оқушыларға  қауіпсіздік ережелерін 
сақтауды ескерту. Оқушыларды топтарға біріктіру.

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫН СҰРАУ
5 минут

(Миға шабуыл.)
Оқушылардың бір біріне сұрақ қою арқылы үй тапсырмасын сұраймын.

ЖАҢА САБАҚ
12 минут

(Қажеттілігіне қарай әдіс қолдануға болады)
(Жаңа сабаққа дайындықпен келген оқушының қорғауын ұйымдастыру);
Бір орында тұрып допты лақтыружайлы жалпы түсінік.Бір орында тұрып 
допты лақтырудың түрліше жолдары.
Орындалатын амалдар. «ЖИГСО» әдісін қолданамын.

САБАҚТЫ БЕКІТУ
15 минут

(Қажеттілігіне қарай әдіс қолдануға болады)Бір орында тұрып допты 
лақтырудыңтехникалық тәсілдері туралы жалпы түсінік айту.

Бір орында тұрып допты лақтырудыңтүрліше техникалық тәсілдері, түрлі
жаттығулар жасау.
Бір орында тұрып допты лақтыружүруқұрал-жабдықтарын қолдану.

ҮЙГЕ ТАПСЫРМА
5 минут

(Оқушыларға келесі сабаққа шолу жасату)
Бір орында тұрып допты лақтырудыңтехникалық тәсілдері туралы жалпы
түсінік дайындау. Бір орында тұрып допты лақтырудыңқұрал-жабдықтар
көмегімен атқарылатын іс-әрекет түрлерін білу.
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БАҒАЛАУ 3-5 балл жинаған оқушыларға «3» баға қойылады.
6-8 балл жинаған оқушыларға «4» баға қойылады.
9-12 балл жинаған оқушыларға «5» баға қойылады.

КЕРІ БАЙЛАНЫС Стикер немесе парақшалар көмегімен оқушылардан кері байланыс алу.

Рефлексия
Сабақтың мақсаты мен сабақта  жоспарланған іс-әрекеттерді орындауда не тиімді болды?
Сабақтың мақсаты мен сабақта  жоспарланған іс-әрекеттерді орындауда не тиімсіз болды?

Келесі сабақта өз жоспарыңызға қандай өзгерістер енгізген болар едіңіз?

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ - МАЗМҰНЫ

Ақмола облысы Астрахан ауданы Астрахан №1 орта мектебінің
11- сынып оқушысы Умуртаева Динара 

Жаңартылған білім - қазіргі заман талабы. Осы жаңартылған білім арқылы біз
көптеген жетістікке жете аламыз. Бұл біздің болашаққа жоғары білімді ел болу
үшін, жасаған қадамдарымыздың бірі.

ХХI ғасыр -  ақпараттар мен технологиялар заманы. Бұл заманда көп, терең
білім  алған  адамдар  сұранысқа  ие.  Бұрынғы заманда  хат  таныса  сауатты деп
танылды, қазір «сауаттылық» тек хат тану емес,  жан-жақты терең білімнің иесі
болу.  “Болашақ жастардың қолында”- демекші, мемлекетіміз мықты болу үшін,
мектеп қабырғасында оқып жүрген жас ұрпақты жаңа өмірге бейімдеп шығару
бүгінгі  жаңартылған  білім  мазмұнының  басты  талабы  болып  отыр.  Менің
ойымша  жаңартылған  білімнің  зиянынан,  пайдасы  көп.Қазір  қоғам  бұл  білім
мазмұнына толық үйренгенше,  әртүрлі  пікірлерге  бөлінуде.  Жаңалық басында

қиындық туғызса да, болашақта жеміс әкелетіні анық. “Білім-инемен құдық қазғандай”, - білім алу үшін үнемі
тың ізденістер керек, жаңа сүрлеу қажет. Қазіргі заманға сай білім алуға, барлық жағдай жасалған. 

 Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жаңа жолдауында білім берудің жаңа сапасына айырықша
мән берген. «Білім берудің жаңартылған мазмұнға көшуі- мүлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар,стандарттар
және кадрлар. Білім берудің барлық деңгейінде математика және жаратылыстану ғылымдарын оқыту сапасын
күшейту керек. Бұл жастарды жаңа технологиялық қалыпқа дайындаудың маңызды шарты»- деп, алдымызға
жаңа міндеттер жүктейді. 

Жаңартылған  білім  мазмұнының  ең  басты  ерекшелігі  -бірінші  сыныптан  бастап  балалардың   үш  тілде
оқулары.  «Біреулеріне бір-ақ тілде оқу қиындау болса,  енді  үш тілді  де жетік  меңгерулері  керек.  Олардың
кішкентай ғана бастарына осынша көп мәлімет алып, қалай әсер ететіні  беймәлім»- деген пікірлерге  менің
уәжім бар. Бала кішкентай кезінде, жұмсақ ақ мақта сияқты. Олар барлық нәрсені жылдам қабылдап, сіңіруге
дайын тұрады. Соның ішінде олардың тіл үйренуге бейімділігі өте басым келеді екен. Міне сондықтан да осы
кезеңді сәтті ұйымдастыру жаңартылған білім жүйесінде қарастырылған. 

 Жаңартылған білімде балаларға баға қойылмайды. Олар тек қана әрбір тесттен кейін қорытынды бағаларын
алады.  Меніңше,  бұл өте дұрыс,  себебі,  бала  әр күн сайын мектепте қандай баға  аламын деген қорқыныш
сезімімен келеді. Ал қазір оларды батылдық пайда болды. Апай күнделікті бағыт қана беріп, сол арқылы олар
күнде дайындалып, сабақтарын нық сеніммен айта алады. Алдағы өмірде мұның әсері  жақсы болмақ. Яғни
балалар өздерінің қажеттіліктері үшін оқиды, дұрыс оқымаса, қорытынды бағалар төмендеп кетеді. Бұдан біз
балалардың білімге деген жауапкершілігінің артатынын байқаймыз.

“Білім басы бейнет, соңы зейнет” -дегендей басы әрқашанда  қиындау болғанымен жаңалыққа адамның жаны
құмар емес пе? Бұл бетбұрыс білім саласына жаңа серпін әкелді деп айта аламыз. Елбасымыз Қазақстанның
халқы,  жастары  білімді  болсын  деп,  көптеген  жоспарлар  мен  әртүрлі  мақсаттар  қойды.  Осы  жаңартылған
біліммен  болашақта  қандай  мамандық  иесі  болатыныңды,  өз  еліңе  қандай  қызметте  пайда  мен  жетістік
әкелетініңді пайымдай алатын дәрежеге жету, өзіңе сыни тұрғыдан қарауды үйрену балаға күнделікті  сабақ
барысында  берілуде.  Осы  пән  бойынша  оқу  бағдарламаларының  басты  айырмашылықтарының  бірі  деуге
болады.  

 Бұл менің кәсіби маман емес, оқушы ретіндегі көзқарасым. Жаңартылған білім мазмұны-жетістіктің кілті.
Осы  кілт  арқылы  біз  жарқын  болашақтың  есігін  ашпақпыз.  Келешекте  білім  мазмұндары  терең  елдердің
қатарында тұрып, ең сауатты ел атануымыз- басты мақсатымыз.

* * * * * * *
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«ШАҢЫРАҚ ШАТТЫҒЫ»  ОҚУШЫЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Бурабай кентінің С.Сейфуллин атындағы орта мектебі
Жетекшісі: Бастауыш сынып мұғалімі Жалмуканова Шолпан Кинаятовна

 4 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

Әлібекова Әнел

Бір шаңырақ астында
Тұрады екен көп ұлттар.
Сол шаңырақ үстінде,
Көрініп тұр ақ бұлттар.
Бір сәт үңіліп қарасам...
Шаңырақтың ішінде
«Доспыз»-деп жүр әр адам.
 Мен де осы ортада.
 Ұлты басқа адаммен,
Көршілесіп тұрамын

Мейрам Даяна

Шаңырақтың астында
Сан алуан ұлттар бар.
Орыс,қазақ,ағылшын
Қол ұстаған,қуанған.
Қазағымыз орыспенен күлімдеген,
Ағылшын өзбекпенен құшақ алған,
Татар кәріспенен хал сұрасқан,
Осылай, бақытты боп қол ұстасқан.

Аманжолов Даулетхан

Шаңырақтың шаттығында,
Тұрған екен бабаларым.
Туған қазір балалары,
Елді әлемге жаңғыртқан.
Ал, біз болсақ сол үйдің
Келешекке  ән салған!.

Жумабаев Арсен

Биікте тұрған шаңырақ
Бізге ақ жол тілейді.
Көмкеріп тұрған уықтар
Күннің көзіне ұқсайды.
Отбасымыз бақытты,
Шаңырақ шаттығы астында.
Шаттықты өмір сүреді,
Балдәурен балалық шағында.

 Шаңырағым,ата-анам,
Достарым мен бауырларым,
Кіндік қаным тамған  жерім,
Сұлу жерім, туған жерім!

                  
 Джамбулов Руслан   

Мысығым

Мысығым-ау,мысығым
Тышқан ұстау талабың.
Тықыр етсе аяғым,
Тез-ақ жата қаласың.
Шаршаған соң өзіңде,
Пырылдап жата қаласың.

Ақ көйлек

Үстімде менің ақ көйлек,
Киемін мен күнде оны
Киемін де санаймын
Түймелерін өңірде.
Екі түйме жеңінде,
Алты түйме алдында
Қалтасында бір түйме.
Ақ көйлек-ау,ақ көйлек
Кірлейсің ғой, тез-ақ.

Мусабеков Нарина

Бақытты балалық шағым!
Сағынамын сені әр дайын.
Міне, мен өсіп келемін,
Кетесің өстіп қайда сен,
 Менің балалық шағым!?

Біз туралы

Бізді  он төрт оқушы,
Он бесінші ұстазым.
Күн сайын олар жаңаша,
Ұстазымыз да тамаша.
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Серікжанов Ержан

Жігіттер

Ей, жігіттер, жігіттер.
Қыздарды  құттықтайық.
Сегізінші  наурызда, 
Ерекше сыйласайық.
Тілектерді тілейік,
Көңілдерін көтерейік.

Біз ақылды баламыз

Біз ақылды баламыз,
Мектепке оқуға барамыз.
Он бір жыл бірге оқимыз,
Бақытты бала боламыз.

                          
Сүйіндіков Еспол

Астана

Астанамыз көрікті.
Қонақ жай боп кетіпті.
Есіл ағар еркелеп,
Шамдар нұрын төгіпті.
Келемін мен тағы да
Қарсы аласың ба Астана?

Адам жерге дән егеді,
Жер адамға нан береді.
Жер-Ананы  қорғау керек
Өз анаңдай адамдар!

Тиесов Диас
Бала,бала,баламыз
Мектебімізге барамыз.
Күні бойы қызыққа
Толамыз да қаламыз.

Искаков Алимжан
Өзім туралы

Мен ақылды баламын
Үлкендерді тыңдаймын,
Анамның жақсы  ұлымын
Тәртіпті бала боламын.
Әпкемнің әдепті  інісімін,
Сіңлімнің сымбатты ағасымын.

Мейрам Даяна

Жалқау бала
Жалқау бала қандай бала?
Өз мысығын сабаған.
Жалқау бала тұрмайды,
Ұйқыдан көз алмайды,
Еріншегін қоймайды.

Біздің ұлдар
Әлімжан деген жұмыскер,
Арсен деген көңілді,
Диас деген көмекші,
Даулетхан деген ақылды,
Ержан деген күлдіргі,
Еспол деген тілші бар.
Руслан деген ойы бар,
Жандос біздің спортшы 
Әділ болды тартымды.
Бәрі-бәрі сүйкімді.

Амантаева Эльмира

Қанша алма?
Апам шықты далаға,
Алма әкелді бақшадан.
Біреуін  маған берді,
Біреуін  саған  берді,
Біреуін анама берді,
Біреуін  ініме берді,
Біреуін  әкеме берді,
Сонда болды қанша алма?

Аманжолов Даулетхан

Наурыз
Наурыз тойы келді бізге,
Той-думанды елді жерге.
Шырқап әнге саламыз біз,
Достық елде,егеменді.

Құстар
Құстар бізге ұшып келді,
Хал-жағдайын айтып келді.
Оларға біз ұя салып,
Қамқор жасап  аяладық.
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Сулейменова Әдина

Жаз
Жаз келеді алыстан,
Құстар әндеп бастаған.
Гүлдерге толы жеріміз,
Осылай өсіп келеміз.

Ұстазға 
 Қарсы алады күнде бізді,
Жарқын жүзді ұстазым,
Әр сабақты қызықтыра
Түрлі ойға салады.
 Қиналсам, келіп қасыма

Көмегін де аямайды.

Рахматулина Ажар

Көктем
Көктем келді тамаша!
Көктем қандай жаңаша.
Көптен тостым өзіңді,
Сағындым мен көркіңді.

Көңіл
Мектепке мен барамын,
Бестік баға аламын.
Достарыммен қуанып,
Ойнап асыр саламын.

Әлібекова Әнел

Ініме
Сен туғанда мен қуандым қатты,
Атаң  менең апаң да    қуанышқа    
батты.
 Қазір бірге күліп, ойнаймыз,
Сен толғанда онға,
Мен толамын жиырмаға.

Көктем
Бұл жыл қандай тамаша,
Бәрі-бәрі жаңаша.
Гүлдер жайнап әр жерде,
Күн ысыды далада.

Бақыттымын
Менің жасым онға келді.
Бойым өсті ақыл толды.
Інім келеді екі жасқа.
Атам да бар жетпіс жаста,
Апам да бар алпыс жаста.
Өсемін мен екі жақта,         
Бақыттымыз осы  шақта!
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