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«МЕНІҢ ТАРИХИ САЯХАТЫМ 
МЕНІҢ РУХАНИ БАЙЛЫҒЫМ!»

ОҚО,  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.
Балалар  таң-тамаша  болғандарын  жасырмай,
қызығушылықтарын  ортаға  салды.  Ұл  балаларға  ер
адамдардың  тұтынған  заттары  қызықтырса,  қыз  балалар
әшекей  бұйымдардың  шеберлікпен  жасалғандарына  таң
қалды.  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. Д.А.Қонаевтың үш рет Социолистік Еңбек Ері
атағын,  Қазақ  КСР  Ғылым  Академиясының  академигі,
техника ғылымдарының докторы, КСРО шет ел ордендері
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мен  медальдарының  иегері  болғанын  білді.  Кемеңгер
тұлғаның  халқына  сіңірген  еңбектері  өлшеусіз.  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. 

* * * * * * *
БІЛІМ БЕРУДЕГІ БАЛА ТӘРБИЕСІНІҢ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ОҚО, Шымкент қаласы № 28 жалпы орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Абишева Маржан Абилдаевна

Халқымыздың  сан  ғасырдан  бергі  даналығына  құлақ
ассақ, «Адамның бақыты - балада» деген екен. Кез келген
адам  өзі  өмір  бойы  қуып  жете  алмайтын  бақыт  деген
құдыретті  сөздің  өлшемі  өмірінің  жалғасы  ұрпағымен
келетініне  мән  бермеуі  де  мүмкін.  Біреу  бақытын
байлықтан тапқысы келсе, екінші біреуі даңқ пен атақтан,
мансап  пен  қызметтен  іздестіреді.  Мұның  бәрі  түсінген
адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты —
тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам ұрпағымен мың
жасайды»  деген  сөз  тегін  айтылмаса  керек.  Олай  болса
адам өмірінің мәні — өз ұрпағы.

Шыр  етіп  сәби  дүниеге  келген  сәттен  бастап  ата-ана
алдында  нәзік  те  қиын,  қыр-сыры  мол  үлкен  қоғамдық
міндет  тұрады.  Ол  —  бала  тәрбиесі.  Бала  тәрбиесінде
алғашқы ұстаз — ата-ана. Бала үшін үй ішінен, ата-анадан
артық тәрбиеші жоқ. Адамгершілік, бауырмалдық, татулық,
қайырымдылық, әдептілік, инабаттылық сияқты қасиеттер
— жанұяда тәрбие балаға сөзбен, теориямен дамымайды,
үлкендердің үлгісімен сіңеді. «Әкеге қарап ұл өсер, шешеге
қарап  қыз  өсер»  дейді  халық  даналығы.  Бала  кішкентай
кезінен-ақ  әр  нәрсеге  әуестеніп  үлкендерге  көмектескісі
келеді. Бұған кейбір әке-шеше «жұмысымды бөгейсің, істеп
жатқан ісімді бүлдіресің» деп ұрысып жіберуі мүмкін. Бұл
қате  түсінік.  Керісінше,  өзің  жұмыс  істеп  жүргенде
баланың  қолынан  келетін  ісіне  жағдай  туғызып,  оның
үйренуіне  көмектескен  орынды.  Тіпті  балаға  берген
тапсырмаңыздың аяғына дейін орындаулына төзімділікпен
бақылау керектігін де ұмытпаған жөн. Өстіп баланың бірте-
бірте еңбекке деген болашағына жол ашылады. Әрі істеген
ісін  ұқыпты  да  тындырымды  орындауына  бағыт  бересіз.
Баланың  жақсы  ісін  мадақтап,  терісін  оң  етіп  түсіндіріп
отырса, ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырмасын
орындауға  қарсылық  білдірмейді.  Орынсыз  ұрысу,зеку,
сұрақтарына дөрекі, келте жауап беру немесе әділ талап қоя
алмау ата-ананың беделін түсіреді.

Ата — ана — бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан
әке де, шеше де балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез-
құлқындағы ерекшеліктерді жете білгені жөн. Балалармен
әңгімелескенде  олардың  пікірімен  де  санасып  отырған
орынды.  Өз  баласымен  ашық  сөйлесе  алмай,  сырласа
білмейтін ата — аналар «Екеуміз де жұмыстамыз, кешкісін
үй шаруасынан қол тимейді, баламен сөйлесуге уақыт жоқ»
дегенді айтады. Бұл дұрыс емес.  Баламен сөйлесуге тіпті
арнайы  уақыт  бөлудің  қажеті  жоқ.  Әке  мен  шеше  ұл-
өыздармен  үй  шаруасында  жұріп-ақ  әңгімелесіп,  ой
бөлісуге  неге  болмасқа.  Жанұядағы жанжал,  үлкендердің
аузына  келген  сөздерді  айтуы,  баланың  көзінше  басқа
біреуді  сөгуі,  біреудің  сыртынан өсек  айтуы балаға  теріс
әсер етеді. Бала алдында әке-шешеғ үй ішінің үлкендердің
әдептілік  танытқаны  жөн.  Мысалы,  арақ  пен  темекінің
толып жатқан зиянын біле тұра, балалардың көзінше арақ
ішіп, үсті-үстіне темекі тартқандар бар. «Көрінген таудың
алыстығы жоқ» дейді, ертең-ақ ұл өсіп ер жетеді, қыз өсіп
бой жетеді. Сонда арақ пен темекінің зиянын қалай ұқты.  

Негізінен  жанұяның  шырқы  бұзылған,  ата-анасы
маскүнемдікке  салынған  немесе  жарамдық  жағынан
азғынданған  ортада бала,  жасөспірім  қашанғы жиренішті
көріністі, ондағы айқай-шу мен дау-жанжалға, ұрыс-керіске
шыдап  жүре  бермек.  Басқа  өмір  аңсайды  немесе  теріс
тәрбиеге тез бой алдырып үлгереді, егер осы теріс жолға
мүлде бет бұрып кетсе, онда бәйтеректің бір бұтағы қисық
өсті дей беріңіз. Бақытсыз қыз, бұзақы ұл осыдан шығады.
Сонда негізгі кінәні кімнен іздейміз?!

Бұзақылықтың  басы  бос  жүруден  басталады.  Кейде
сабақты жиі қалдыруға әр түрлі сылтауларды үлкендердің
өзі  үйретіп  отырады.  Бұл  жағдайда  балаға  өтірік  айтуды
үйретіп отырған аңғармай да қалуы мүмкін. Жас шыбықты
қалай исең, солай өседі ғой. Иә, «Ұяда не көрсең ұшқанда
соны ілерсің» демекші ата-ана тәрбиесі бала өмірінде үлкен
із қалдырады. Баланың бойына барлық жақсы қасиеттерді
дарыту, тіпті  жанында жүрген достарына дейін мән беру,
табиғат  сыйлаған  дарыны  болса  дамыту,  дұрыс  білім
алуына жағдай жасау — ата-ананың басты парызы. Ендеше
бала тәрбиесінде ұсақ-түйек дейтін ешнәрсе жоқ және сол
нәрседен де қателесуге қақымыз жоқ. Бала — әр жанұяның
бақыты. Олай болса, өз бақытымызды бағалай білейік.

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

Казталов балалар саз мектебінің
сырнай сыныбының мұғалімі
Уаресов Ерлан Сансызбайұлы

Сабақ тақырыбы: Өмірі әнмен өрілген. Ш.Қалдаяқов
Сабақтың мақсаты: 
Білімділік   мәні.  Бүгінгі  өскелең  ұрпаққа  ақын-

композитордың   кім  екендігін,  оның  өлеңдерінің
тақырыбын,  тарихын  аша  отырып,  өмір  жолына
,музыкалық мұраларына тоқталу.

Дамытушылығы:   Қосымша  деректерді  пайдалану,
танымдық, шығармашылық ізденіске жетелеу, өз ойларын
еркін айтуға және музыкалық мәдениеттілікке  бағыттау.

Тәрбиелік   мәні: Ұлтжандылыққа,  батылдыққа,  туған
елін, жерін сүюге,қорғауға тәрбиелеу.

Сабақ  түрі:    Кіріктірілген сабақ  (Музыка  және
қазақ әдебиеті сабағы )

Сабақ   әдісі:    СТО стратегиялары  .  Джигсо  .Автор
орындығы. Бірін – бірі  бағалау. 

Көрнекілігі:      Видио ,    DVD, магнитафон таспалары,
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ән    тексті,  Ақын-композитордың   портреті,  тақырыпқа
арналған слайдтар. т.б.

Пәнаралық байланысы:  Әдебиет ,шешендік  өнер т.б .
Сабақтың жүру барысы :
І. Қызығушылығын ояту.

• Оқушылармен сәлемдесіп, сыныпты түгелдеу.
• Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру..

Әнмен   сәлемдесу:  
Саусақ жаттықтыру:
Үй тапсырмасы.
Бүгінгі сабағымызда 4 класс оқушысы Бақытжан Сұлтан.

Баянның  оң  жақ  және  сол  жақ  клавиатурасының
саусақтарын жаттықтыру. Гамма до-мажор 1, 2 арпеджио-
до мажор сындырылған.

Гамма соль-мажор 1, 2 арпеджио-соль мажор

Гамма фа-мажор 1, 2 арпеджио фа-мажор. Роман

   Гамма фа-мажор 1, 2 арпеджио фа-мажор. Роман

Гамма  ля-минор,   ми  -минор,  ре-  минор,  натуральный
гармон  мелодический  Хроматикалық  гамма  1,2,3,2,3,4-ші
саусақтар шынықтыру мақсатында қайталау жаттығулары.

ІІ.Ой шақыру. 
 Үй жұмысын тексеру  «Мен саған, сен маған» ойыны. 
Мұғалім: Оқушыға  өткен  сабақтар  бойынша  қайталау

сұрақтарын қойылады.
11 Чайковский туралы не білеміз? 

П.И.Чайковский  1840  жылы  дүниеге  келді,  орыс
композиторы.  1850-1859 ж Петербургта  музыка класында
оқыған 1862 жылы концерваторияны қызыл дипломға үздік
бітірген.  1893 жылы доктор атағына ие болды. Чайковский
атымен  Москва,  Киев  қаласындағы  концерваториясы,
Перьмдегі  опера  балет  театры  осы  Чайковский  аты
берілген. 

• Құрманғазы туралы не білеміз?
  Құрманғазы  күйлері  музыка  әлеміне,  ұлттық  күй

тыңдармандарына  жақсы  таныс,  белгілі  тұлға.  Ол  Батыс
Қазақстан облысында туып өскен. Шығармаларды нотасыз-

ақ  орындайтын  халық  домбырашыларын  тыңдап,  мөлдір
бұлақтан  сусындап  өскен  жан.  Құрманғазының  күйлері
«Балбырауын»,  «Адай»,  «Ақ  желең»,  «Қызыл  қайын»,
«Алатау», «Түрмеден қашқан», «Кісен ашқан», «Қуаныш»
т.б.  

ІІ Жаңа сабақ      ЖИГСО  стратегиясы. (10 минут)  
Оқушыға  алдын  ала  мәтін  беріледі,  оқушы  түсінгенін
постерге салып қорғайды. 

Ой-қозғау сұрақтары:
11 Еліміздің  ән  ұраны  қашан  қабылданды?  2006
жылы 11 қаңтар
11 Әнұранның  авторлары  кімдер?  Н.Назарбаев;
Ш.Қалдаяқов; Ж.Нәжмеденов
11 Өте  дұрыс.  Бүгінгі  сабағымыздың  тақырыбы
«Өмірі  әнмен  өрілген»  тақырыпта  атақты  сазгер
Ш.Қалдаяқов туралы болмақ.
11 Қазақстанның  халық  әртісі  Ш.Қалдаяқов  1930
жылы  15  тамызда  Оңтүстік  Қазақстанда  Шәуілдір  деген
ауылда  дүниеге  келген.  1951-1954  жылдары  Қиыр
Шығыста  әскери  міндетін  атқарған.  1955  жылы
Ташкенттегі   музыкалық  училищенің  музыка  теориясы
факультетіне  қабылданады.  1956-1962  жылдары
Алматыдағы мемлекеттік концерваториясының композиция
факультетіне оқыды. 1950 жылдан бастап шығармашылық
қызметпен айналысты.

Ақын -композитордың шығармашылық бағыты.
Қалдаяқов  ұлттық  музыка  өнерінің  ән  жанрына  аса

айқын, соңғы леп ала келген сазгер ретінде көрінді. Оның
әндері  құлаққа  жағымды,  жүрекке  жылы,  қабылданып
жұртшылықтың  сүйіспеншілігіне  бөленді.   Елге,  жерге,
Отанға, ата-анаға, жарға, дос-жаранға деген сүйіспеншілік
Шәмші шығармаларының басты тақырыбы. 

Шәмшінің әндері.
Шәмші   шебер  композитор  болған.  Оның  азаматтық

лирикаға  тұнған  республиканың кең  байтақ  жерін  жырға
қосатын  «Ақ  ерке  Жайық»,  «Арыс  жағасында»,  «Сыр
сұлуы»,  «Отан»,  «Теріскей»,   «Мойын  құмда»,  «Менің
Қазақстаным»,  «Бақыт  құшағында»  т.б.  әндерін
Р.Бағланова,  Б.Төлегенова  және  көптеген  әншілердің
репертуарынан берік орын алады. 
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Ш.Қалдаяқов Қазақстан Республикасының жастар 
сыйлығының иегері, 1992 жылдан бастап сазгерлермен 
әншілер үшін Қалдаяқов  атындағы халықаралық 
байқау-фестиваль дәстүрлі түрде өткізіп тұрады.

 Жаңа ән үйрену.  
-Бүгінгі әніміз сазгер Ш.Қалдаяқовтың әніне 

жазылған «Арыс жағасында» әнін үйренеміз.   
(Алдымен әнді өзім көрсетіп орындаймын, сонан соң 
бірге орындаймыз)

ІҮ.Толғаныс.  Автор орындығы стратегиясы
Ш. Қалдаяқов туралы не білеміз?
Шәмшінің қандай әндерін білесің?
Шәмшінің әніне жазылған еліміздің Әнұраны қашан 
қабылданды?

Үйге   тапсырма:   Ш.Қалдаяқовтың  әніне  жазылған
«Арыс жағасында» әнді  жаттау .

Бағалау:    Өзін-өзі  бағалау бетшесі.
* * * * * * * 

Атырау қаласы
«SilkWay  мектеп-лицейі»

І санатты бастауыш сынып
мұғалімі, 2 «б» сынып жетекшісі 

Тулеушова Айнагуль Сериковна

2 - апта 5-күн       19.10.2016 жыл
Математика

1 - сабақ

Сабақтың
аты

Бір заттың массасы, заттар саны, жалпы 
масса арасындағы тәуелділікке есептер

Сілтеме «Математика» оқулығы, Т.П.Кучер, 
Ә.С.Акрамова, Г.И.Кукарина,  
А.Қ.Әділбеков, интернет материалдары, 
«Өзіндік жұмыс» дәптері, «Жыл он екі ай» 
журналы, 2012 жыл,  «Айгөлек» журналы, 
№2, 2009жыл,  “1-4 сынып анықтамалығы”, 
«Бастауыш сынып» журналы, № 4-5, 2011 
жыл, «Бастауыш сыныпты оқыту» 
әдістемесі, «Қызықты математика», Алматы 
баспасы   

Жалпы 
мақсаты

Оқушыларға заттың массасын, заттар 
санын, жалпы масса арасындағы
тәуелділікті  түсіндіру. Баланың зейінін,  
есте сақтауын, байқағыштығын,  дамыта 
отырып,  
ойын ұшқырлау. Оқушыларды 
ұқыптылыққа, зеректікке баулу. 
Оқушылардың өзін-өзі дамытуға, өз ойын 
еркін айта білуге, логикалық танымдық 
ойлауын дамыту, математикалық тілде 
сөйлеуін машықтандыру,  білімдерін бекіту.

Оқыту 
нәтижесі

Заттың массасын, заттар санын, жалпы 
масса арасындағы тәуелділікке арналған 
есептерді шығара алады, масса өлшем 
бірліктерін есеп шығаруда қолдана алады, 
заттарды көзбен мөлшерлей алады, сабақта 
математикалық тілде сөйлеуге дағдыланады.

Негізгі 
идеялар

Көбейтудің, бөлудің компоненттерін, масса 
өлшем бірліктерін білу, бір заттың массасы, 
заттар саны, жалпы масса арасындағы 
тәуелділікке есептерді, логикалық 
тапсырмаларды өз бетімен шығаруды 

үйрену, АКТ-ны тиімді пайдалану 
Тапсырма
лар 

 І. Ұйымдастыру бөлімі:
1. Психологиялық ахуал
Арайлап таң атты,
Алтын сәуле таратты.
Жарқырайды күніміз,
Жарқырайды даламыз.
Қайырлы таң, балалар!
Қайырлы таң, қонақтар!
2. Жұмыс түрімен, инструктажбен 
таныстыру
 Зерделік жаттығу блогы – 1 ұпай
 « Ой қозғау » - 2 ұпай
 Ақпарат блогы
 Жаттығу блогы
3. Оқулықпен жұмыс
4. Жалпы жұмыс – 1 ұпай
5. Жұптық жұмыс – 1 ұпай
6. Топтық жұмыс
  І топ -1 ұпай             ІІ топ – 1 ұпай          ІІІ 
топ – 1 ұпай 
7. Тақтамен жұмыс – 1 ұпай
8. Топтық жұмыс – 1 ұпай
9. Жеке жұмыс
  І топ -1 ұпай            ІІ топ – 1 ұпай           ІІІ 
топ – 1 ұпай
10. Логикалық тапсырма 1 - ұпай
11. Семантикалық карта  - 1 ұпай
 Қорытынды
 Үйге тапсырма беру
 Бағалау (мадақтау)
Инструктаж:
                                       14-15 ұпай – “5”
                                       13-12 ұпай – “4”
                                       11-10 ұпай – “3”
                                              9 ұпай – “2”
 ІІ. Зерделік жаттығу блогы:
• № 8, 67-бет
• Ассоцациялау «Масса өлшем 
бірліктері»
• «Ой қозғау» стратегиясы
      
 ІІІ. Ақпарат блогы: 
 Бір заттың массасы, заттар саны,жалпы 
масса арасындағы  тәуелділікке есептер

                       

 Жаттығу блогы:
1. Оқулықпен жұмыс 
2. Жалпы жұмыс № 4
3. Жұптық жұмыс №
4. Топтық жұмыс № 6
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5. Тақтамен жұмыс № 8

 

6. Сергіту сәті
7. Топтық жұмыс: «Есептеу 
машинасы»  № 9
І топ (а)            ІІ топ (ә)           ІІІ топ ( б )      
8. Жеке жұмыс: № 10

          

            

9. Логикалық тапсырма № 11
10. Семантикалық карта 

• Қорытындылау 
• - брейнг-ринг
• - ассоцациялау:   «Масса өлшем 

бірліктері»  
• Үйге тапсырма беру № 7, 69-бет
• Бағалау. Мадақтау.

Кейінгі 
тапсыр
малар

• Сабаққа қатынасқан 
бақылаушылармен кеңесу;

• Оқушылардың сабағыма берген 
бағасымен танысу;

• Бүгінгі түсірілген сабақты 
бейнетаспадан қарап, сабағымды 
талдау;

• Өтілген сабақтағы өзгерістерді 
бағалау.

БҚО, Казталов ауданы
Казталов балалар саз

мектебінің қазақ музыка
әдебиетінің мұғалімі

Тілеубаева Жадыра
Жұмабайқызы

Сабақ тақырыбы: Қазақ халқының аспаптық музыкасы.
(Дарынды композитор Нұрғиса Тілендиевтың 

шығармашылығы.) 
Сабақтың мақсаты: Н. Тілендиев өмірбаянымен 

таныстыру. Оқушылардың қазақ композиторлары, аспаптық
музыкасы жайлы білімдерін толықтыру. Композитордың 
шығармаларын таныстыру, күйлерінің шығу тарихын 
әңгімелеу.
Тәрбиелік: Өнерді сүюге, құрметтеуге, музыка сырын 
түсіне білуге тәрбиелеу.
Дамытушылық: Ойлау, есте сақтау, қиялдай білу 
қабілеттерін дамыту.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың көрнекіліктері: Композитордың суреті, 
интерактивті тақта, бейне таспа. Кітап көрмесі.

                                Сабақтың барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушыларды түгендеу,сабаққа зейіндерін аудару.
(«Әлқисса» күйі жәй қосылып тұрады). 

2. Үй тапсырмасын сұрау.
- Шәмші Қалдаяқовтың өмірбаяны және шығармасы?

- Шәмші Қалдаяқовтың қандай әндерін білеміз? 
- Қазақтың қандай кәсіби композиторларын білесің?

- «Ақ ерке- Ақ Жайық» әні қалай дүниеге келді?

3. Жаңа сабақ. Нұрғиса Тілендиев /1925 - 1998/ қазақ 
домбырасының Құрманғазы мен Тәттімбеттен кейінгі 
тарландарының бірі, туған халқы үшін барынша еңбек 
еткен, шын дарын иесі, ойлы да сезімтал, білімді, қазақ 
халқының рухани музыка мәдениетін көтеруге атсалысқан 
атақты, талантты композитор, домбырашы, әрі дирижер Н. 
Тілендиев 1925 жылы сәуірдің 1күні Алматы облысы 
Жамбыл ауданында дүниеге келген. Әкесі Тілендінің 
күйшілік, шешесі Салиқадан әншілік қасиетін бойына 
сіңіріп, ән-күйдің ортасында өскен . Балалаық шағын туған 
ауылында ақын күйшілердің ортасында өткізді. Музыкаға 
деген ынтасы ерте оянған зерделі бала жастайынан 
домбыра тартып, ән айтуға машықтанады. Жеті жасында 
Жамбыл атаның домбырасын сыйға алған бала күйші, 
бүгінде дана да, дара күйшіге айналды. Қазақстанның 
халық әртісі, Халық қаһарманы.
Алматы ұлттық консерваториясымен Мәскеу 
консерваториясында білім алған. 1981 жылы белгілі 
«Отырар сазы» фольклорлық - этнографиялық оркестрін 
құрып, өмірінің соңына дейін оның бас дирижері болды.
Оның «Көш керуені», «Ата толғауы», «Аққу», «Әлқисса», 
«Махамбет» т. б күйлері халыққа кең тараған.
50 - ден астам драмалық спектакльдер мен 19 
кинофильмдерге музыка жазды. Соның ішінде «Қыз - 
Жібек», «Қилы кезең», «Менің атым Қожа» фильмдеріне, 
«Қарлығаштың құйрығы неге айыр?», «Ақсақ құлан» 
сияқты 17 мультфильмге музыка жазды.   
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«Әке туралы жыр» әні  Ж.Жабаевқа арнап жазылған. 
«Ата толғауы» күйі ақынымыз Жамбыл Жабаевқа арналып 
жазылған. «Баламышка» татардың би әуені Л.Хамидиге 
арналған.

Сонымен қатар Нұрғиса көптеген спектакльдер мен 
кинофильмдерге мемлекеттік хор капелласы «Абай 
арманы» атты вокалды поэма жазды. Т.Ахтановтың 
«Махаббат мұңы» пьессасында айтылытын «Куә бол» әні 
де аспан мүлгіген алатаудан сылдырап аққан бұлақ, 
сыбырлаған жапырақ, тау аңғарынан ескен салқын самал 
көз алдыңа елестейді.

«Аққу» күйі «Қыз Жібек» фильмінде орындалды. 
«Қарлығаштың құйрығы неге айыр?», «Қырық өтірік», 
«Ақсақ құлан» сияқты бала қиялын кеңейтіп, ойландыруға 
итермелейтін мультфильмдер, «Менің атым Қожа», 
«Көксерек», «Құлагер» сияқты 25 көркем фильмге музыка 
жазды.

Н.Тілендиев 400 ән жазыпты. Оның «Көш керуен», «Ата 
толғауы», «Аққу», «Әлқисса», «Махамбет» т.б. күйлері 
қазақтың музыкасындағы 20-шы ғасырдағы үздік 
туындылар болып табылады.

      Н.Тілендиевтің еңбегі бағаланып, Қазақ ССР-нің 
еңбек сіңірген өнер қайраткері, Кеңес одағының халық 
әртісі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, екі рет 
қызыл ту орденімен марапатталды. Ал, 1998 жылы «Халық 
қаһарманы» деген еліміздің ең басты атағына ие болды. 
«Алғыр қыран, қамал бұзар батыр, желден озған жүйрек, 
күн тимес сұлудың бәріде дүниеден өтеді». Өлмейтін тек 
өнер деген екен. Н.Тілендиевтің өнері, қалдырған асыл 
музыкасы халқының құлағында мәңгі қалады.

     «Атадан бала туса екен – ата жолын қуса екен» деген 
Махамбет Өтемісұлының өдеңінен алып қарасақ қызы 
Динара асқақ армандарымен әке жолын қуып келеді.  2011 
жылы 4-ші Маусымда Жамбыл атындағы Қазақтың  
мемлекеттік филармониясында бүкіл поэмасына Динара 
Нұрғисақызы дирижерлік етті. Осы концертті 
тамашалаған Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл
– Мұхаммед мырза былай дейді: «Мен бұл оркестр туралы 
көптен бері ойлап жүр едім. «Отырар сазы» оркестрі – 
Нұрағаңнің перзенті. Динара да Нұрағаңның перзенті. 
Сондықтан бұл оркестрді басқаруға Динараның қақысы 
бар. Бүгіннен бастап Динара Нұрғисақызын осы оркестрдің
көркемдік жетекшісі және бас дирижері етіп 
тағайындаймын».

Динара Нұрғисақызы 1991 жылы Алматы қаласында 
Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған 
мектепте фортепиано классында 12 жыл оқыды. 2003 жылы
мектепті тәмәмдап, Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық 
консерваториясына оқуға қабылданды. «Симфониялық 
оркестрдің дирижері» мамандығы бойынша Төлепберген 
Әбдірашевтің классында оқыды. Кейін Нұрлан 
Салауатұлының классына ауысып, 2008 жылы «Халық 
аспаптар оркестрінің дирижері және оқытушысы» 
мамандығы бойынша бітіріп шықты. Дирижер болу күрделі
мамандықтардың бірі, бұл мамандықты таңдаудағы басты 
себебім дейді Динара, әкемнің көзіндей болып қалған 
оркестрге ие болғым келгендігімнен еді. Әкем жаққан отты 
өшірмеу – менің перзенттік парызым деп түсіндім.

Қазақтың «Отырар сазы» ансамблі 1979 жылы 5-6 
адаммен құралған еді. 1982 жылы ансамблге жетекшілік 
етіп, құрамында 60 адамы бар оркестр 1983 жылы 

Мәскеудің Орталық концерт залында 2 сағат үлкен 
шығармашылық концерт берді.

Репертуарда халық күйлері, халық композиторларының, 
осы заманғы қазақ композиторларының шығармалары бар. 
Әкесі өмірінің соңғы кездерінде «Тіленді Атабайұлының 
күйлері» деген атпен  7 – шығарма жазған болатын. 
Соларды халық назарына қайтадан ұсынуды жоспарлап 
отыр.

Нұрғиса Тілендиев: «Динара 8 – сыныпты бітіргеннен 
кейін қызыма домбыраның қыр – сырын үйретемін», деп 
жүрген. Арманына жете алмай кетті. Ол Динараға да арман 
болып қалды. Содан кейін қосымша домбыра класына 
барып өзі үйреніп кейін әкесіне арнап «Орындалмаған 
арман» деген күй туды. Келешекте әкесі секілді 
орындаушылық қасиетімен де көрермен алдында өнер 
көрсетсем деген арман бар.

Міне, Динара Нұрғисақызы әкесінен қалған оркестрді 
қайта жаңғыртып, дирижерлік етіп, болашақ ұрпаққа 
жеткізіп отыр. Нұрғиса Тілендиевтің шығармаларының 
бояуын жоғалтпастан ұрпақтан – ұрпаққа жалғастырушы.   
2000 жылы «Отырар сазы фольклорлық - этнографиялық 
оркестріне
Н. Тілендиев есімі берілді. Суреттен көріп 
отырғанымыздай әкесінен қалған оркестрді қайта 
жаңғыртып, Динара Нұрғисақызы дирижерлық етіп, 
болашақ ұрпаққа жеткізіп отыр. Әндері: «Саржайлау», 
«Әке туралы жыр», «Құстар қайтып барады» т. Б

4. Музыка тыңдау: 
«Ата толғауы», «Көш керуен», «Ата толғауы» күйлерін 

тыңдау.
Күйлерді тыңдай отырып, қазақтың аспаптарының 
орындалуын ажыратамыз. Орындалу ретіне қарай 
орналастырып, дәптерімізге жазамыз. «Ата толғауы» күйі. 
«Отырар сазы» оркестрі орындауында және жеке 
оқушының орындауында (домбыра) тыңдалады.

- Күйдің екпіні қандай?
- Оркестрмен жеке орындауда қандай айырмашылық 

бар?
- «Көш керуен» күйін оқушылар көздерін жауып 

тыңдайды.
- Күйді тыңдағанда көз алдарыңа не елестеді?

– Күйді кім орындады?

5. Ән орындау. «Әке туралы жыр» әнін »  Сөзін ақын 
Мұхтар Шаханов жазған. Балалар саз мектебінің 
сырнайшылар ансамблімен бірге орындаймыз.

Оқушыларды бағалау.
Сабақты қорытындылау: 
Оқушыларды бағалау.
Үйге тасырма беру. 

Тыңдаған күйлеріміздің мазмұнына қарай шығарма
жазып келу немесе Нұрғиса Тілендиев туралы эссе жазу.

* * * * * * *
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Атырау қаласы «SilkWay  мектеп-лицейі»
І санатты бастауыш сынып мұғалімі

Тулеушова Айнагуль Сериковна
2 «б» сынып жетекшісі 

2 - апта 4-күн       18.10.2016 жыл
Математика

2 - сабақ

Сабақтың
аты

Белгісіз бөлінгішті, бөлгішті табуға 
арналған есептер

Сілтеме «Математика» оқулығы, Т.П.Кучер, 
Ә.С.Акрамова, Г.И.Кукарина,  
А.Қ.Әділбеков, оқулығы , «Қызықты 
математика», Алматы баспасы, 
« 2-4 сыныптарға арналған логикалық 
есептер»кітапшасы, 
“1-4 сынып анықтамалығы”   

Жалпы 
мақсаты

Оқушыларды  бөлудің компоненттерімен 
таныстыру, белгісіз бөлінгішті, бөлгішті 
қалай табу керектігін үйрету, 
шығармашылық қабілеттерін 
арттыру,логикалық есептерді өз бетінше 
шығаруды меңгерту,математикалық тілде 
сөйлеуін машықтандыру.

Оқыту 
нәтижесі

Бөлудің компоненттерімен танысады, 
белгісіз бөлінгіш пен бөлгішті қалай табу 
керектігін үйренеді, логикалық есептерді 
шапшаң ойлап, дұрыс жауабын таба 
алады,қызығушылықтары 
артады,математикалық тілде сөйлеуге 
машықтанады

Негізгі 
идеялар

Көбейтудің, бөлудің компоненттерін білу, 
бөлудің белгісіз компоненттерін табу, 
логикалық тапсырмаларды өз бетімен 
шығаруды үйрену. 

Тапсырм
алар 

 І. Ұйымдастыру бөлімі:
Психологиялық ахуал

    

Жұмыс түрімен, инструктажбен таныстыру
 ІІ. Зерделік жаттығу блогы:
• № 7, 65-бет
• «Кім зерек?»  Ауызша көбейту, бөлу
кестесін қайталау
 ІІІ. Ақпарат блогы:             х : 3 = 4
Жаттығу блогы:
«Есептер әлемінде»    Оқулықпен жұмыс № 

Жалпы жұмыс  №2
Топтық жұмыс №3 
Жұптық жұмыс № 4
Өздік  жұмыс № 5
 Сергіту сәті 
Топтық жұмыс № 6 
І топ (а)            ІІ топ (ә) 
«Өзіңді бақыла»  №  6

 «Ойланайық, кім ойшыл?» № 9
       Логикалық тапсырма
 «Іздеген жетер мұратқа» 
Қорытындылау 
-брейнг-ринг
   «Жедел сұрақ»
 Үйге: №8,67-бет
 Бағалау. Мадақтау.

Кейінгі 
тапсырма
лар

Сабаққа қатынасқан бақылаушылармен 
кеңесу;
Оқушылардың сабағыма берген бағасымен 
танысу;
Бүгінгі түсірілген сабақты бейнетаспадан 
қарап, сабағымды талдау;
Өтілген сабақтағы өзгерістерді бағалау.

«МИССИЯ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ»

Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Аухатты ауылы
№ 9 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Щимеева Амине Лючировна

Любите то, что преподаете, 
и тех, кому преподаете. В.О. Ключевский

Почему  я  стала  учителем?  Почему  осталась  в  этой
профессии до сегодняшнего дня и не поменяла её на любую
другую,  спокойную  и  более  оплачиваемую?  Какой  он,
современный педагог?

У  каждого  человека  есть  свой  ПУТЬ,  который  он
выбирает  и  идёт  по  нему  всю  жизнь.  И  счастлив  тот
человек, кто может определить свой путь и, идя по нему, не
сожалеть о своем выборе.

Я, Щимеева Амине Лючировна — учитель начальных
классов  СШ  №  9  с.Аухатты.  Свою  педагогическую
деятельность начала в качестве воспитателя ГПД СШ №13
в  1985  году.  Поле  окончания  полной  средней  школы  я
твердо  решила:  продолжить  обучение  в  педагогическом
университете  .  Вспоминаю  разговор  с  мамой,  которая
долгое  время  убеждала  меня  поступить  именно  в
начальные  классы.  По  совету  мамы  (или  это  судьба?)  я
поступила в педагогическое училище, а потом продолжила
учебу  в  университете  ,  чтобы  посвятить  себя  работе  с
детьми. До сих пор непросто даже самой себе ответить на
вопрос:  почему  остановила  свой  выбор  на  профессии
учителя,  ведь  как  сейчас,  так  и  33  лет  назад,  в  школе
работали в основном энтузиасты. Но, наверное, это было
предопределено. Получается, что не только я выбрала эту
профессию,  но  и  она  долго  выбирала  меня.  И  всё-таки
остановилась на учителе начальных классов… Возможно,
это мой ангел указал мой ПУТЬ – БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ.

Стаж моей педагогической деятельности –33 года . Из
них 27года — в Масанчинской школе (моей родной школе),
где я училась и живу в гармонии с собой и миром, работая
учителем начальных классов. В школе, где есть радость и
горечь,  взлёты и падения,  тепло учительских глаз  и  свет
детских  улыбок,  бессонные  ночи  и  уроки  детских
открытий.  Тому,  кто не постиг тайны нашей работы,  она
кажется будничной: тетради,  журналы, уроки.  А,  по сути
своей, она радостная, так как с нами рядом самые чистые,
искренние  и  порядочные  люди  —  наши  дети.  И  очень
ответственная, потому что нам доверили самое дорогое —
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Ребёнка.  Я  люблю  детей  просто  потому,  что  они  дети.
Ребенок  —  изначально  беззащитное  существо,
исполненное  надежд,  веры  в  светлые  стороны  бытия,
радости  открытий;  душа,  открытая  миру.  Это,  по  словам
Плутарха,  «не пустой сосуд, который нужно заполнить, а
факел,  который  нужно  зажечь».  Мой  Путь  –  это  и  путь
постижения  МИРА  моими  учениками,  которых  родители
доверили мне, учителю.

Быть первым учителем – очень ответственно, ведь мы во
многом  моделируем  судьбу  каждого  ребёнка:  заметим
искорку  в  его  глазах,  поможем,  подтолкнём  –  и  он  в
будущем найдёт свой путь в  жизни;  не увидим,  пройдём
мимо – и он незаметно, окольными путями будет брести по
дороге  жизни.  Нельзя  сравнивать  нашу  профессию  с
другими: подгорит хлеб у пекаря — можно выпечь другой
через час или два; строитель неправильно положит кирпич
— можно вымерять уровнем и всё исправить. Но только у
учителя результат будет виден не сразу:  не через  час,  не
через месяц, а через несколько лет. Причём его уже нельзя
исправить.  Наши  ошибки  самые  серьёзные,  самые
жизненные, так как они ранят душу ребёнка, заставляя его
страдать.  Но  в  большей  мере  детскую  душу  заставляет
страдать  равнодушие  учителя,  несправедливость  с  его
стороны.  Неслучайно  справедливость  как  качество  души
человека  дети  ставят  порой  выше  доброты.  Поэтому  я
убеждена:  несправедливый  и  равнодушный  человек  не
может  быть  учителем.  Наверное,  потому  и  осталась
учителем,  несмотря  на  то,  что  есть  профессии  более
«денежные» и менее «ответственные». Осталась, потому и
иду  по  жизненному  пути  с  порядочными  и
неравнодушными людьми – своими коллегами и, конечно
же, с детьми – искренними и чистыми душами.

Активизирую познавательную деятельность учащихся и
повышаю интерес к учению на каждом этапе урока через
современные образовательные технологии:

В нынешний век информации уметь работать на
компьютере,  использовать  его  в  своей  работе  должен
каждый  учитель  и  привлекать  к  этому  детей  владею
компьютером,  использую его  в  своей  работе  постоянно ,
что  способствует  раскрытию  творческих  способностей
учащихся,  активизации  их  деятельности  на  уроках.
Применяю на  своих  уроках  электронные  и  музыкальные
физминутки,  презентации  и  видеофрагменты,  тестовые
задания, которые нахожу в Интернете или создаю сама.

Я считаю важно не просто учить предмету, а
формировать  способности  к  самостоятельной  учебной
деятельности, которая становится на моих уроках важным
компонентом  учебного  процесса,  позволяющим
реализовать  компетентностный  подход  в  преподавании.
При  этом  под  компетенцией  понимаю  не  просто  сумму
знаний, умений и навыков, а способность применять их в
разнообразных  учебных  и  жизненных  ситуациях,
позволяющих  совершать  эффективные  действия.  В
проектной  деятельности  первыми  моими  помощниками
являются дети. Им предоставляю свободу действий, право
выбора. Именно на таких уроках ребёнок учится слышать
другого и работать сообща.

Добиваюсь заинтересованности и понимания изучаемого
материала,  в  этом  очень  помогает  использование
разнообразной наглядности.

Она способствует: глубокому осмыслению и пониманию
учебного  материала;  максимальному  учёту  возрастных
особенностей;  прочному  и  осознанному  усвоению

материала; укреплению веры в себя у учащихся; развитию
воображения и  творческой фантазии  учеников (у  многих
возникает  желание  создавать  собственные  наглядности);
развитию  эмоциональной,  чувственной  сферы  ребёнка.
Имею наборы репродукций картин в цифровом варианте,
различные  демонстрационные  таблицы.  Всё
систематизировано  по  классам,  предметам.  Создана
неплохая  база  по  трудовому  обучению:  материалы,
таблицы, образцы работ, трафареты.

Я считаю, что использование наглядности, в условиях 
перехода на стандарты второго поколения является одним 
из важнейших моментов в обучении младших школьников. 
Поэтому в своей работе постоянно использую наглядность, 
но делаю это дозировано, не перенасыщая учебный 
процесс.

Продумываю структуру каждого урока так, чтобы дети 
могли открыть для себя новое, обратили внимание на 
главное, важное, чтобы успеха добился каждый в меру 
способностей и возможностей. Постоянно совершенствую 
интенсивные методы нового образования: самостоятельное 
«построение » знаний путём творческого поиска решений и
открытий.

Еще одним важным аспектом своей работы считаю
индивидуальный  подход  к  учащимся.  Учебный  процесс
строю с учетом реальных учебных возможностей каждого
ученика,  позволяя  каждому  продвигаться  в  усвоении
знаний  оптимальным  темпом.  На  уроках  стараюсь
использовать  все  формы  учебной  работы:  фронтальную,
индивидуальную,  работу  в  микрогруппах,  коллективную,
но в силу того, что наполняемость класса малая, использую
чаще  работу  в  парах,  принцип  подхвата,  когда  более
сильный ученик курирует более слабого.

Создаю проблемные, поисковые исследовательские
ситуации на уроках, чтобы моделировать ситуации успеха с
учётом индивидуальных способностей  учащихся  с  целью
включения их в творческий поиск решения учебных задач.
Даю разноуровневые домашние задания.

Работая по обновленной программе , стараюсь
использовать  на  своих  уроках  элементы  развивающего
обучения. Это помогает развить в ребёнке интеллектуально
–  творческую  личность.  Важным  моментом  считаю
развитие  творческих  способностей.  В  работе  уделяю
внимание  развитию  мышления.  Здесь  очень  хорошо
помогают проектные уроки:  «Чтобы сказка  ожила!»,  «Не
засоряй  своё  село»;  сочинение  сказок,  стихотворений,
создание  плакатов,  стенгазет  на  определённые  темы,
участие  в  творческих  конкурсах,  в  которых  любят
участвовать мои дети.

Важную  роль  в  своей  работе  отвожу
здоровьесберегающим  технологиям,  применяю
динамические паузы,  физминутки для глаз,  музыкальные,
танцевальные  перемены,  стараюсь  создавать
благоприятный психологический климат на уроке, слежу за
правильностью  позы  учащихся,  за  своевременностью
смены  видов  деятельности,  выполняю  санитарно-
гигиенические условия реализации учебного процесса.

Постоянное анализирование достижений учащихся —
обязательное  условие  моей  работы.  Смысл  диагностики
вижу в том, чтобы получать по возможности реальную и
наглядную  картину  развития  ребёнка,  его  способности
наблюдать,  сравнивать,  анализировать.  Этому
способствуют,  рациональное  распределение  времени  на
уроке, выбор методов обучения, задачи, которую я решаю

---8 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті   15 наурыз  2018 ж | № 04 (199)   

каждый  день,  учитывая  возрастные  особенности  детей,
условия школы.

На своих уроках применяю различные виды проверки
знаний.  Это  устная,  письменная,  практическая,  текущая,
тематическая,  итоговая  проверки.  Часто  применяю
тестовый контроль, что позволяет охватить всех учащихся,
позволяет  экономить  время  и  быстро  устанавливать
обратную связь, и анализировать результаты.

Важным звеном каждого урока считаю рефлексию, она
учит детей анализировать, делать выводы, лучше понимать
самого себя, но естественно детей этому приходится учить,
а это порой бывает трудно, потому что младший школьник
не  всегда  относится  к  себе  критически,  не  всегда  может
реально  оценить  свой  вклад  в  урок  и  проанализировать
материал.

Интересным открытием для меня в моей работе стал
«кейс-метод»  (метод  конкретных  ситуаций,
непосредственная  цель  метода  case-study  –  совместными
усилиями  группы  проанализировать  ситуацию  –  case,
возникающую  при  конкретном  положении  дел,  и
выработать практическое решение;  окончание процесса  –
оценка  предложенных  алгоритмов  и  выбор  лучшего  в
контексте  поставленной  проблемы).  Этот  метод  я
применяю  на  уроках  окружающего  мира.  Получаются
очень интересные и живые уроки. Основным достоинством
метода  является  не  только  получение  знаний  и
формирование практических навыков, но и развитие своей
точки зрения.  Дети  учатся  слышать  других и доказывать
свою позицию.

Главной  задачей  своей  воспитательной  работы  считаю
создание  в  коллективе  атмосферы  жизнедеятельности,
способствующей  развитию  образованной,  нравственной
личности,  способной  к  самопознанию,  саморазвитию  и
самовыражению.  Как  классный  руководитель  стараюсь
создать  условия  для  развития  многогранной  творческой
личности.  Принимаем  активное  участие  в  жизни  школы.
Участвуем  в  выставках  цветов  и  поделок,  в  спортивных
соревнованиях. Я стараюсь быть везде примером для детей
и принимаю активное участие в общественной жизни села.
И дети всегда стараются помочь друг другу в различных
ситуациях.

В  своей  педагогической  деятельности  стараюсь
осуществлять  связь  с  родителями,  держу  их  в  курсе
успехов  и  неудач  детей.  Провожу встречи  с  родителями,
используя основные формы родительских собраний:

· собрание-лекторий;
· собрание-практикум;
· общешкольная конференция.
Формируя активную педагогическую позицию

родителей, вовлекаю их в учебно-воспитательный процесс.
Работа  родительского  собрания,  родительского  комитета
отражена в протоколах, в плане классного руководителя.

В классе проводим праздники с чаепитием вместе с
детьми и родителями. На таких мероприятиях ощущается
единение  родителей  с  детьми,  педагогами,  что  позволяет
детям по-другому взглянуть на своих родителей. В помощь
родителям  я  составляю  различные  памятки  «Как  помочь
ребенку выполнить домашнее задание?», «Влияние режима
дня на здоровье ребёнка», Как помочь ребенку учиться» и
др. Последнее время сталкиваюсь с трудностями в работе с
родителями,  которые  являются  следствием  ситуации,
сложившейся в нашем селе. Многие уезжают на заработки
в  город,  оставляя  контроль  над  детьми  на  бабушек  и

дедушек.  Все  больше  становится  асоциальных  семей,
поэтому стараюсь больше внимания уделять детям из таких
семей,  оказывать  им  помощь  в  выполнении  домашнего
задания, интересуюсь их жизнью за стенами школы.

Анализируя результативность своей педагогической
деятельности, я прихожу к следующему:

· Владею различными приёмами и методами обучения и
воспитания и применяю их в своей деятельности;

· Веду активную деятельность по формированию
устойчивого интереса к учебным предметам;

· Использую элементы развивающего, проблемно-
ориентированного обучения;

· Готова, к переходу на стандарты II поколения;
Считаю, что нужно и дальше осваивать и изучать

педагогические  новинки,  в  настоящее  время  изучаю
сущность  обновленной  дидактики,  планирую  уделять
больше  внимания  работе  по  самоорганизации,
самодисциплине  учащихся.  Как  учитель  меня
заинтересовала  опыт  Ш.  Амонашвили  ,  где  разработана
система  этического  воспитания  учащихся  и  в  начальной
школе  проводятся  уроки  «Урок  человечности  »,  мне  бы
хотелось  изучить  подобные  программы  и  элементы  их
использовать в своей работе, потому что в настоящее время
нашим  обществом  частично  утрачены  нравственно-
этические ценности. Хочу освоить работу с интерактивной
доской,  применять  ее  на  уроках  и  учить  этому  детей.
Планирую  и  дальше  повышать  свой  уровень
образованности,  своевременно  проходить  курсы
повышения квалификации и аттестации.

* * * * * * *

8-НАУРЫЗ ЖӘНЕ 22-НАУРЫЗ 

МЕЙРАМЫНА АРНАЛҒАН 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ КОНКУРС

Шарты: Білім саласындағы
тақырыптар бойынша мақала жазу.
Конкурсқа қатысуға 1 (бір) материал
қабылданады. Конкурс материалы
мақала форматында қабылданады.

Нәтижесі: Барлық қатысушыларға
Төсбелгі. Диплом. Алғыс хат беріледі.
Қатысушылар саны шектеулі.

Қатысу жарнасы: 6000 (Алты мың) теңге.

Өткізілу мерзімі: 07.03.2018 ж — 19.03.2018 ж

Мақала тақырыптары:

• Білім беру мекемесінің жетістіктері (Мекеме жетістігі, 
ұжым жетістігі, оқушылар жетістігі туралы)

• Үлгілі ұстаз. Жеке ұстаздың жетістігі туралы
• Білім бөлімі жетістіктері (Жергілікті білім бөлімі 

жетістігі, қызметі, қызметкерлері туралы)
• Ұстаздарға көшбасшы әдіскер ұстаз (Әдіскер ұстаздар 

туралы)
• Отбасы мен балабақша ынтымақтастығы
• Оқу – тәрбие үрдісіндегі технологияларды күнделікті 

өмірде пайдалану нәтижелері
• Отбасы-ұлттық құндылықтарды қалыптастырудың 
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қайнар көзі,тәрбиенің бастауы (Ата-аналар туралы)
• Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту 

(Оқушы жетістіктері туралы)
• Сабақта жаңа педагогикалық технологияларды 

пайдалану

Мақала талаптары: Материал жоғарысында Автор 
туралы ақпарат толық жазылуы керек.
ФИО, Облыс, қала, аудан, мектеп, пән мұғалімі
Мәтін: Word файл нұсқасында. Шрифт 14/Times New 
Roman
Фото: Jpg форматында (Суреттерді Ворд ішіне 
салмаңыздар)
Видео: Видео файлдарды Ютубқа салып сілтемесін 
жіберуге де болады. Немесе видеоны почтаға салуға да 
болады.

* * * * * * *
8-НАУРЫЗ ЖӘНЕ 22-НАУРЫЗ МЕЙРАМЫНА

АРНАЛҒАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ КОНКУРС

ҚАТЫСУШЫЛАР ТІЗІМІ

Шығармашылық конкурс материалдары
https://45minut.biz/category/конкурс/ жарияланды.

• Тақырыбы: Миссия быть Учителем
Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Аухатты ауылы 
№ 9 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі 
Щимеева Амине Лючировна

• Тақырыбы: Білім беру мекемесінің жетістіктері
Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы Абылай 
Тілеубердин атындағы жалпы орта мектебі. Орыс 
тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Шойбекова Нурипа 
Темирбековна

• Тақырыбы: Үлгілі ұстаз. Жеке ұстаздың 
жетістігі туралы
Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы Абылай 
Тілеубердин атындағы жалпы орта мектебі. 

Директордың оқу- ісі жөніндегі орынбасары 
Абдукаримова Масаткул Аздеровна

• Тақырыбы: Роль семьи в развитии личности
Учитель русского языка и литературы гимназии 
«Жаңа Ғасыр» № 175 город Алматы Мырзабекова 
Марфуға Аманбердіқызы

• Тақырыбы: Ұстаздарға көшбасшы әдіскер 
ұстаз   Байсеитова Умиткуль Джумабековна 
Педагогикалық шеберлік орталығы филиалының 
тренері Шымкент қаласы

• Тақырыбы: Cабақта жаңа педагогикалық 
технологияларды пайдалану
Жуманова Алмагуль Тлеулесовна Ақмола облысы, 
Ақкөл ауданы, Өрнек орта мектебі. Математика 
пәні мұғалімі

• Тақырыбы: Оқу — үрдісіндегі 
технологияларды күнделікті өмірде пайдалану 
нәтижелері   Смайыл Аян Байтұрғанұлы Жамбыл 
облысы, Шу ауданы әкімдігінің білім бөлімінің 
«Мәлік Ғабдуллин атындағы шағын орталықты» 
КММ қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, 
ғылым магистрі

• Тақырыбы: «Ұстаз жетістігі — мектеп 
мәртебесі!» Шығыс Қазақстан облысы , 
Тарбағатай ауданы Байтоғас ауылы «Ғ.Мүсірепов 
атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
Асаубаев Ринат Темирланович

• Тақырыбы: Отбасы мен балабақша 
ынтымақтастығы   Қарағанды облысы, Теміртау 
қаласы № 5 «Сәуле» бөбекжайының 2-санатты 
тәрбиешісі Бектемирова Құралай Жолдыбаевна

• Тақырыбы: Өмірге қадам басқан сәби – ертеңгі 
ел тірегі   Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы № 20 
«Дидар» МДҰ тәрбиешісі Кужанова Күляш 
Крымовна

• Тақырыбы: Мектебіміздің жетістіктері
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Үстірт орта 
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Тапалова 
Жанар Мырзағалыйқызы

• Тақырыбы: Үлгілі ұстаз. Жеке ұстаздың 
жетістігі туралы   Күзенбаев Жасұлан Кәрімұлы 
Алматы қаласы, Әуезов ауданы, № 72 жалпы білім 
беретін мектептің физика пәнінің мұғалімі

• Тақырыбы: «ДӘСТҮРДЕН ТЫС СУРЕТ САЛУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ»  СалтанатНургалиева 
Салтанат Амангелдиевна Батыс Қазақстан облысы.
Орал қаласы, А.Байтұрсынов атындағы № 10 ЖББ 
жоғарғы санатты бастауыш сынып мұғалімі

• Тақырыбы: «Жаңа технологияны қолдануға 
берілген тапсырмалардың рөлі»
ЛУКПАНОВА ЛАЙЛИМ СЕРИКОВНА Батыс 
Қазақстан облысы. Орал қаласы, А.Байтұрсынов 
атындағы № 10 ЖББ жоғарғы санатты бастауыш 
сынып мұғалімі

• Тақырыбы: Педагогтардың жаңаша кәсіби 
құзыреттілігін дамытудагы жетістіктердің ролі
ТУЛЕУШОВА АРАЙЛЫМ РАХЫМГАЛИЕВНА 
БҚО, Орал қаласының білім бөлімінің бастауыш 
сынып әдіскері. № 34 мектеп-гимназиясында 
бастауыш сынып мұғалімі
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• Тақырыбы: «БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА 
МАТЕМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ»
Сулейменова Сайран Уресовна Батыс Қазақстан 
облысы. Орал қаласы, А.Байтұрсынов атындағы
№ 10 ЖББ бірінші санатты бастауыш сынып 
мұғалімі

• Тақырыбы: ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ
Мендібаева Асел Талгатовна Батыс Қазақстан 
облысы. Орал қаласы, А.Байтұрсынов атындағы 
№10 ЖББ бастауыш сынып мұғалімі

• Сабақта жаңа педагогикалық технологияларды
пайдалану
Астана қаласы, Есіл ауданы № 63 Әсем-Ай 
балабақшасы шағын орталығы «Ақбұлақ», 
«Алпамыс» әдіскері Кабылова Румхан Балғабаевна

• Какую роль играет учитель в нравственном 
развитии своих учеников?
Алматы қаласы «Жаңа ғасыр» № 175 мектеп-
гимназиясы Орыс тілі және әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Салыкова Динара Токтарбаевна

• ҰСТАЗДАН ҰЛАҒАТ. Несіпкүл ӨТЕБАЕВА, 
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі.

• Астана қаласы № 63 «Әсем-Ай» балабақшасы 
шағын орталығының жетістіктері
Астана қаласы №63 «Әсем-Ай» балабақшасының 
ағылшын тілінің маманы Нурмухамбетова Сания 
Тулендыевна

• Сабақта жаңа педагогикалық технологияларды
пайдалану  Қостанай облысы Арқалық қаласы 
Ашутасты ауылы «А.С.Макаренко атындағы орта 
мектебі» Технология, сызу және бейнелеу өнері 
пән мұғалімі Жумабаев Сейтбек Ибраевич

• Отбасы- ұлттық құндылықтарды 
қалыптастырудың қайнар көзі, тәрбиенің 
бастауы   Қостанай облысы Арқалық қаласы  
Ашутасты ауылы «А.С.Макаренко атындағы орта 
мектебі»  1 cанатты қазақ тілі мен әдебиеті пән 
мұғалімі Есимсеитова Алмагуль Жаппасовна

• Үлгілі ұстаз. Ережепова Адия Оразахуновна. 
Алматы қаласы, Шетел тілдері педагогикалық 
колледжі, қазақ тілі және әдебиеті пәнінің 
оқытушысы

• Тұңғыш тарихи жұмбақтар және олардың 
ғылым мен педагогикадағы алатын орны
Айнакулов Даурен Жумабаевич – гуманитарлық 
ғылымдарының магистрі, Шетел тілдер 
педагогикалық колледжінің қоғамдық пәндер 
оқытушысы, «Жаңашыл педагог», «Ұлағатты 
ұстаз», «Шығармашыл және тәжірибелі ұстаз», 
«Құрметті ұстаз», «Білім беру ісінің майталманы» 
медальдарының иегері

• Бала дағдысы басты мәселе.  Оңтүстік Қазақстан
облысы, Шымкент қаласы № 122 Ақжар жалпы 
орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі Байзакова Улжан Байжановна

• Бастауыш сынып – оқу дағдыларының бастауы
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы № 
122 Ақжар жалпы орта мектебінің бастауыш 
сынып мұғалімі Найзабекова Гульфайруз 
Абдималиккызы

• Бала дағдысын дамытудағы ұстаз бен ата-
ананың одағы
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы № 
122 Ақжар жалпы орта мектебінің директоры 
Турганбаева Гульжан Абдигаппаровна

• ОТБАСЫ МЕН БАЛАБАҚША 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ
Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы, 
Миролюбовка ауылы «Миролюбовка орта мектебі»
КММ Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі 
Жумаканова Жанат Болатбековна

• Отбасы — ұлттық құндылықтың қайнар көзі
Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Бірлік 
ауылы М.Мирманова атындағы ЖББОМ. Бастауыш
сынып мұғалімі Жумаханова Данагуль 
Жасулановна

• ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА 
ТАҚЫРЫПТЫ САЛЫСТЫРМАЛЫ 
ТҮСІНДІРУ ӘДІСІ БОЙЫНША АШУ
Астана қаласы № 39 кешкі мектептің қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің мұғалімі Айсариева Пердекуль 
Алданышовна

• Дамыта оқыту технологиясы арқылы 
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 
арттыру жолдары.
ДОСКАЛИЕВА АЙСЛУ АМАНТАЕВНА. Батыс 
Қазақстан облысы. Орал қаласы,А.Байтұрсынов 
атындағы № 46 ЖOББM бастауыш сынып мұғалімі

• ОҚУШЫ ҚҰЗЫРЛЫҒЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ОЗЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ.
Туктарова Раушангуль Максутовна. Атырау 
облысы Атырау қаласының №17 мектеп-лицейінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің І санатты мұғалімі

• Оқытудың инновациялық технологияларын 
пайдалану ерекшеліктері.  Куанышкереева Айгул
Женискалиевна. Батыс Қазақстан облысы. Орал 
қаласы,А.Байтұрсынов атындағы №19 ЖББ I 
санатты бастауыш сынып мұғалімі.

• ДAMЫTА OҚЫTA OTЫРЫП 
OҚУШЫЛAPДЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 
ДАМЫТУ.  ҚУАТОВА ГУЛЬСАРА 
ТЕМИРКУЛОВНА. Батыс Қазақстан облысы. Орал
қаласы №47 ЖOББM бастауыш сынып мұғалімі

• Отбасында ата-ананың балаға ықпалын 
арттырудың педагогикалық шарттары
Жылкайдарова Жулдыз Токтамысовна. ШҚО 
Тарбағатай ауданы Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектеп КММ

• Эффективность использования педагогической 
технологии.
Юсупова Рысжан Кабдешовна. ВКО 
Тарбагатайский район КГУ Средняя школа имени 
Ы.Алтынсарина

• Оқушылардың шығармашылық қабілетін 
дамыту.  БЕГЕНДИКОВА ТАНЖАРЫК 
ТЫНЫШТЫКОВНА. Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қаласы, С.Бегендікұлы атындағы № 4 
орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

* * * * * * *
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ҰСТАЗДАН ҰЛАҒАТ

Түркістан қаласындағы Некрасов атындағы № 9 мектеп-
гимназия  кітапханасында  “Ұстазы  жақсының  –  ұстамы
жақсы”  тақырыбында  қазақ  тілі  бірлестігі  ұжымының
ұйымдастыруымен  ардагер  ұстаздармен  өнегелі  кездесу
өтті.  Мектеп тарихында ерекше орын алатын тұлғаларды
ұмытпау  мақсатында  өткізілген  іс-шара  мұғалімдердің,
оқушылардың қызығушылығын оятты. 

Кездесуге  Аймұратов  Тәңірберген,  Қасымова  Жанат
сынды  ұлағатты  зейнеткер  ұстаздарымыз  шақырылды.
Мәнді  іс-шарада  мектеп  директоры  Ж.А.Орынбаева  мен
мектеп  директорының  оқу  ісін  жөніндегі  орынбасары
Г.А.Михайлина ардагер ұстаздарымызға деген сағынышты
арнау  сөздерін  тебіреніспен  айтып  жеткізді.  Өнегелі
ұстаздарымыздың  ғұмырнама  өмір  деректері  слайдтарды
көрсету  арқылы  және  жүргізуші  оқушының  дыбыстап
айтуы бойынша таныстырылды. Ардагер Жанат апайымыз
сол  кезеңдегі  мектеп  тыныс-тіршілігін  және  қызығы мен
қиындығы  қатар  келетін  мамандықтың  иегері  атану
жолында сарп еткен еңбегін тарата баяндап берді. 

Мектеп  басшысы  Ж.А.Орынбаева  кездесуді  шебер
ұйымдастырған қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері:
Бердиярова  Райхан,  Халжанхожа  Сәуле,  Батырқұлова
Венера, Исахов Ерғалиға алғысын білдірді.

Несіпкүл ӨТЕБАЕВА, 
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі

* * * * * * *

ОҚО, Арыс қаласы, Арыс бастауыш мектебінде 
оқушылар арасында өткен наурыздан көрініс

* * * * * * *

БҚО, Қазталов ауданы, Сатыбалды НЖББМ
Оқушылар арасында өткен наурыздан көрініс
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