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отырамын.
Тәрбиешінің міндеті - нұсқау, көмек көрсету, бақылау,
тексеру. Бала барлық уақытта тәрбиешінің көз алдында,
байқауында болу керек. Тәрбиеші баланың қабілет
деңгейін, адалдық дәрежесін, ұқыптылығын білуге тиіс.
Тәрбиеші ешқашан естен шығармауы керек: бір бала
асықпайды, ал келесісі жылдам, үшіншісі өз бетімен
орындағынды жақсы көреді. Ал кейбіреуі көмекті көп
қажет етеді. Көмек бұл бақылау кезінде анықталады. Осы
орайда балалардың өзара көмегін қолдана отырып, дұрыс
бағыт беру керек.
Ғұлама ұстаз әл-Фараби: «Адамға, ең алдымен, тәрбие
беру керек, тәрбиесіз білім – адамзаттың қас жауы», –
дегендей қазіргі заман тәрбиешісі - заман талабына сай,
МАМАНДЫҒЫМ -МАҚТАНЫШЫМ
жан-жақты, білім мен тәрбиені ұштастыра білген, жаңа
технологиялармен қаруланған бала жанының бағбаны
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
болуы тиіс. Буыны қатпаған жас жеткіншектерді жетілдіру
«Бейнеу бөбекжайы» МКҚК. 2 санатты тәрбиеші
үлкендер мына біздердің парызымыз.
Есниязова Збира Бокеновна
*********
БАЛАЛАР ҚОРҚЫНЫШЫН ТЕОРИЯЛЫҚ
Әр мамандықтың өз қиындығы, өз қызығы бар. Менің
НЕГІЗДЕ КЕШЕНДІ ТЕРАПИЯ
мамандығым - Тәрбиеші. Тәрбиеші жұмысы күрделі де,
ӘДІСТЕРІМЕН ТҮЗЕТУ
қызықты да, жауапты. Мен балабақшада бесінші жыл еңбек
етудемін, бұл еңбектен ешбір жалыққан емеспін. Тәрбиеші
Алматы облысы, Талдықорған қаласы
жұмысы – оңай жұмыс емес.Бірақ абыройлы, сыйлы.
№ 12 орта мектеп-гимназиясы Педагог-психолог
Жақсы тәрбиешіні балалар ешқашан ұмытпайды. Осынау
Аслан Эльвира Асланқызы
мамандықтың қызығы мен қиындығын өзі бала ортасында
жүрген жан ғана түсіне алады.
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін
Тәрбиешінің әрбір жүргізген жұмысы баланың ақыл-ой дамытудың мақсаттары мен міндеттерін, құрылымы мен
парасатын дамыта білетіндей, баланың жас ерекшелігіне мазмұнын және негізгі стратегиялық бағыттарын
сай құрылса, баланың ынта -жігері артары сөзсіз деп айқындайтын білім беруді дамыту тұжырымдамасы
білемін. Өзімнің еңбек жолымда әрдайым балалардың мемлекеттік тәуелсіздікті қалыптастыру мен нығайтудың,
тілін, ой-өрісін, тіл байлығын дамыту мақсатында елдің прогресшіл дамуының негізін құрайды. Бұл
теорияны практикамен ұштастырып,жаңа заманауи тұжырымдамада көрсетілгендей ағымдағы жағдай және
технологияны қолданып жұмыс жасаудамын..
Себебі білім беруді дамытуды тежейтін факторлар бөлімінде
педагогикалық озық технологияларды оқу іс-әрекетінде негізгі мәселе мектеп жасындағы кезеңде эмоциялық
пайдалану балалардың шығармашылығын, дағдыларын дағдарыстар деп көрсетіледі. Сондықтан, соңғы жылдары
дамытуға үлесі зор. Мен көбінесе жұмысымның негізгі мектеп жасындағы балалардағы қорқыныш, сенімсіздік,
бөлімдеріне ғана назар аударамын, педагогикалық мазасыздық, үрей сезімі бой көрсетіп келеді. Осы бала
шеберліктің мәні алдымен қызықтыру, сонан соң үйрету бойындағы қорқыныш әрекеттің пайда болуын психологтар
деген тұжырымдамасын негізге аламын.
жан жақты түсіндіреді. Қорқыныш сезімінің қай түрі болса
Мен балабақшада 2-3 жасар балалармен жұмыс да, бұл өзіне сенімсіздік көрсету деңгейді байқатады.
жасаймын, күнделікті тапсырманы балаларға түсіндіріп, өз
беттерінше орындатамын. Мұнда балалардың зейіні, есте
сақтау, ойлау қабілеттері дамиды. Ұлттық мерекелерде
өткізген мерекелік шараларда балаларды патриоттық
сезімде болуға, оларға құрметпен қарауға мақсатты түрде
тәрбиелеймін.
Сонымен бірге
балабақшада өткізілетін барлық
ертеңгіліктерге балалардың сөздік қорларын байыту,
тілдерін дамыту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген
сөздерін күнделікті өмірде қолданып, қарым-қатынасқа
түсе білу қабілеттерін дамыту мақсатында сюжеттік-рөлді
ойындарды пайдаланамын.
Ұлттық салт-дәстүрімізді
ұлықтау мақсатында барлық ұлттық
рәсімдерді
балалардың санасына сахналық көрініс арқылы құюға
жұмыстанамын. Ауылымыздың тарихын, көрнекі жерлерін
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Қорқыныш сезімінің қай түрін зерттейтін психологиялық
бағыт болмасын әр қайсысы өзінше түсіндіреді.
Психоаналитикалық бағытты ұсынғандар: З.Фрейд,
А.Адлер. А.Фрейд, Э.Фромм, К.Юнг, К.Хорни, және т.б.
анықтауы бойынша қорқыныш – инстинкті әрекет, адамның
психологиялық қорғанысының бір түрі.
Бүгінгі таңда, әлеуметтік тұрақсыздық жағдайына
байланысы балаларға көптеген жағымсыз факторлар
қарқынды түрде әсер етуде. Осы факторлар адамның
қабілеттерінің дамуын тежетпей қоймайды, сонымен қатар,
даму процесін кері қайтаруы да мүмкін. Сондықтанда
балалардың қрқыныш мәселесін ерекше орынға алуда.
Балалық
шақтағы
қорқыныштар
жастық
және
невротикалық болу мүмкін. Жастық шақтардағы қорқыныш
әдетте, барлық балаларға тән болып келеді. Әсіресе, ол
эмоционалды сезімтал балаларда психикалық және
тұлғалық ерекшелігін көрсеткіші ретінде жиі көрінеді.
Олардың пайда болу себептеріне келесілерді жатқызуға
болады[1]:
Туған адамдарына
қорқыныштың болуы.
Қорқыныштардың көбі ата-аналарынан бейсаналы түрде
беріледі, сонымен қатар, сендірілетін қорқыныш
категорияларыда бар (мәселен, Жалмауыз кемпір, өрмекші,
жылан және т.б.). Бұл категорияға белгілі бір тәртіпке қол
жеткізу мақсатныда, ата-аналардың өз балаларын
қорқытатын кейіпкерлер жатады;
-Балаға қарым-қатынас таныту барысында туындайтын
үрейлік;
-Қауіптен қорғау барысындағы әсершілдік;
-Тыйымдардың көп болуы;
-Отбасындағы
ересек
адамдардың
жүзеге
асырылмайтынымен көп қорқытулар;
-Шошу, шок тәрізді психологиялық жарақат;
-Отбасылық ролідерді ауыстыру нәтижесінен туындаған,
анасының жүйке-психикалық тозуы;
-Отбасында қақтығыстық жағдайлар;
Ғылыми педагогикалық-психологиялық әдебеттерді
талдау барысында балалар қорқыныштарының көптеген
түрлері
бар
екені
анықталды.
Қорқынышты
психосоматикалық симптомдары арқылы анықтауға болады
және де, егер бала өз қорқыныштарын балалық шақта жеңе
білсе, онда бұл оның келешектегі үйлесімді дамуына
әкеледі.
Ст.Холл кез-келген пән, қандайда бір құбылыс
қорқыныш обьектісі ретінде бола алтынының сенімді түрде
көрсетеді. Бұл әсіресе, қараңғыдан, қатты дауыс естігенде,
таныс емес адамдар мен жерден, жануарлардан, судан,
оттан, найзағайдан тіпті кейбір балалар анасының үмітін
ақтамай қалудан және тағы сол сияқты құбылыстардан
қрқатын балалар ерекше көрінеді. Өз тәжерибесіне
негізделген қорқыныштарымен бірге, қоршаған орта
сендірген
қорқыныштарда
қосылады
(баланы
тыныштандыру
барысында
ата-аналары
баланы
тыныштардырамын деп, бірақ, бала қорқынышын одан
бетер күшейтіп алады). Балаларға айтылатын ертегілер де
баланың санасында жаңа қорқыныштарды тудырыды.
Осыған орай инстинктивті сақтық, жеке тәжірбие,
әлеуметтік қоғамның әсері қорқыныштың қайнар көзі
болып табылады[2].
Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде қорқыныш дамуның
әлеуметтік-мәдени және психологиялық алғы шарттары
қарастырылады[3]. Адам психикасының дамуына қарай
және оның өмірдегі формасының күрделенуіне байланысты

қорқыныш әлеуметтік жанамалық сипатқа ие бола
бастайды. Сонымен бірге, сезім мен уайымның руханиэтикалық кемелденуін көрсетеді. Адамның ерте әлеуметтік
дамуы сияқты, бала өмірінің алғашқы кезеңдерінен бастапақ барлық жаңа және ол үшін әлі белгісіз заттар мен
құбылыстардан қорқады, мәселен, ертегі кейіпкерлерін
және түрлі заттарды тірілтеді, белгісіз жануарлардан
сақтанады және өзі, ата-анасы мәңгі өмір сүретініне сенеді.
Баланың
Қорқыныштары
жасы
1-3 жас
Жалғыз қалу, жақындарының қасында
болмауы, кенеттен пайда болған
дыбыстардан, кенеттен болған
өзгерістерден, бөтен адамдардан, кері
ықылас туғызған адамдардан және
оқиғалардан (мысалы, дәрігерден)
2-4 немесе
Жалғыз қалудан, қараңғыдан, жабық
3-5 жас
кеңістіктерден, «бір жерін ауыртып алудан»
4-6 немесе
5-7 жас

Ажалдан қорқу, осыдан – қоңыздан,
өрмекшіден, қаннан, жарадан т.б.
қорқыныштар басталады.
Өзі үшін, одан кейін жақсы көретін
адамдары үшін қорқу. Өлшемге
келмейтін қорқыныштар (жалмауыз
кемпірлерден, құбыжықтардан, аңыздардан
т.б.). бұл қорқыныштар баланың қиялында
туындайды. Себебі ол ажалдың не екенін
білмесе де оның бар екенін түсінді. Ол
басқа адамдардың өлуі және өзінің өліп
қалуы мүмкін екендігін біледі.
5-8 немесе 6-7
«Жаман бала» болудан, жұрттың
жас одан үлкен ойындағыдай болмай шығудан қорқу. Осы
қорқыныштан – төмен баға алу, кешігіп
қалу, тақта алдында жауап беру, т.б.
қорқыныштар туындайды.
Соғыстың, апаттың, аурулардың болуы
мүмкіндігінен қорқу.
Жасөспірімдер
Шет қалудан қорқу.
Өзін-өзі (жеке тұлғалығын) жоғалтудан
қорқу.
Л.А.Петровская, Т.М. Мишина, А.С. Спиваковская бала
қорқыныштарының пайда болу себептеріне отбасыдағы
баланы дұрыс емес тәрбиелеу, қиын отбасылық жағдайды
жатқызады [4]. Отбасыдағы жалғыз балалар көбірек
қорқыныш сезіміне бейім болып келеді, олар ата-ананың
қамқорлығымен және алаңдаушылығының эпицентрі
болып табылады. Жалғыз бала ата-аналармен тығыз
эмоционалды байланысты болады және олардың алаңдауын
тез өзіне қабылдап алады. Ата-аналарды балалар
тәрбиесінде бір нәрсені жасап үлгермеу алаңдаушылығы
билейді, сондықтан да, олар баладан үміт күте отырып,
оның дамуын интеллектуалдандыруға ұмтылады. Соның
тәтижесінде балаларда ата-ананың қойған талаптарына
сәйкес келмеу, үміттерін ақтай алмау қорқынышы пайда
болады.
«Ата-аналардың
жасы
балаларға
алаңдаушылықтың пайда болуына айтарлықтай маңызды.
Жас әрі, өмірге ғашық ата-аналарда, балаларында
алаңдаушылық пен мазасыздануға бейімділігі аз. Ал «жасы
үлкен» ата-аналардың (35-45 жас) балалары әдетте,
мазасыз
болып
келеді.
Балалар
ата-аналарының
алаңдатушылығын сезетіндіктен, олар алаңдаушылықтың
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белгілерін ерте таныта бастайды, ал бұл балалардың өз
өзіне сенімділігін төмендетеді» [5].
Бала дамуының басты тенденциясы жоғарғы психикалық
функциялардың
қалыптасуымен
байланысты.
Л.С.Выгодскийдің тарихи-мәдени теориясының негізінде
онтогенездің негізгі бөлігі психикалық процестердің
белгілік жанаманың дамуымен байланысты [6].
К.Э.Изард жастық және невротикалық қорқыныштарды
бөліп көрсетеді [7]. Жастық қорқыныштар эмоционалды
сезімтал балаларда байқалады, яғни олардың психикалық
пен тұлғалық даму ерекшелікерінің негізінде көрінеді.
Олар келесі факторлардың әсерлерінен пайда болады: атааналарда қорқыныштардың болуы, аса қатты қамқор
таныту,
баламен
қатынастағы
үрейдің
болуы,
құрдастарынан изоляциялау, сол жыныстағы ата-аналардың
тыйм салуларының көп болуы немесе басқа жыныстағы
ата-ананың баласына тым көп еркіндік беру, шошу сияқты
психикалық жарақаттар және т.б.
Қорыта келгенде, егер ата-аналар жиі ұрысатын болса, онда
олардың қорқыныштары көбейе түседі. 6-7 жастағы қыз
жіне ұл балалар ата-аналарының қақтығыс жағдайына
қорқыныш пен үрей сезімдерімен қарайды. Балалардың
жасы есе келе, олардың эмоционалды сезімталдығы да өсе
келеді. 7 жастағы қыз бен ұл балалар толық есем
отбасындығы балалармен салыстырғанда қорқыныш
сезімдері көбірек болады, яғни бұл ата-аналар арасындағы
өзара қатынастарға сезімталдығын көрсетеді.
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Маңғыстау облысы Қарақия ауданы
«Жетібай ауылының №3 орта мектебі»КММ
бастауыш сынып мұғалімі
Бердигалиева Рауаш Борибаевна
І.Сабақтың тақырыбы: Табиғаттағы су айналымы.
ІІ. Сабақтың мақсаты: 1) Судың табиғаттағы
айналымы туралы ұғымын қалыптастыратын судың
физикалық қастеттерінің үш күйде кездесуін үйрету.
2) Оқушылардың тақырып бойынша ойын жинақтау,
өз бетінше қорытынды жасай білуге машықтандыру.
3) Тіршілік судың қатысымен жүзеге асатынын
ұғындыра отырып суды қорғауға, табиғатты сүюге
тәрбиелеу.

ІІІ. Сабақтың әдіс-тәсілі: Сұрақ-жауап, ой жинақтау,
түсіндіру, ой қорыту.
ІV. Сабақтың түрі:
Жаңа білімді меңгерту.
V. Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, оқулық.
VI.
Сабақ барысы:
1. Ұйымдастыру. Шаттық шеңбер.
Табиғаттағы барлық жылу күннен
Өмірдегі барлық жылу-анадан
Табиғаттан нәр алған ғой жанымыз!
Ұстанайық жүрек нұрын бәріміз!
(Топ ережесін ұғындыру, топқа бөлу, топ басшысын
сайлау.) Тамшы, бұлт, жаңбыр.
І бөлім. Қайталау-білім анасы.
Тест жұмысы.
ІІ бөлім. Ойлы болсаң, озып көр.
Сұрақтарға жауап.
ІІІ бөлім. Кім тапқыр?
Аяқсыз-ақ жорғалайды жүреді,
Ауызы да жоқ сыңғырлайды күледі,
Онсыз бірақ жер бетінде тіршілік жоқ,
Айтыңдаршы осыны кім білед? (Су)
Желтоқсанның сегізі
Су. Табиғаттағы су айналымы.
-Іштей оқу. Әр топ өз түсінігін айту.
IV бөлім. Білгенге маржан.
Жалпы су туралы мағлұмат беру.
V бөлім. Таңғажайып деректер.
Жер неге су әлемі деп аталады? Жердің 3/2 бөлігін су
алып жатыр.
Қалғаны 3/1 бөлігі құрылық.Мұхиттар жердің 97%
суын құрайды. (Тынық, Атлант, Үнді.) 350 млн шаршы
км аумақты алып жатыр.
Салмағы 70 кг адамның денесінде 50кг су бар, оның
мөлшері 17кг кемісе қалі нашарлайды. Сусыз адам 1 апта
ғана шыдайды.
VI бөлім. Су туралы статистика.
1.Дүние жүзіндегі ең үлкен мұхит. Тынық мұхиты.
2.Әлемдегі ең үлкен көл. Каспий теңізі-371000 км.
3.Қазақстандағы қорықты көл-Марқакөл.
VII-Бөлім. Тапқыр болсаң талас жоқ.
Тәжірибе көрсету.
1-топ. Суы бар ыдысқа қасық салып, түсін анықтау.
(мөлдір, түссіз)
2-топ. Суда еритін заттар.(су еріткіш)
3-топ. Суды бір ыдыстан екінші ыдысқа құямыз.(су
пішінсіз)
(топтастыру стратегиясы)
VIII бөлім. Сергіту сәті. Орыс тіліне аудару.
Тез ойлан ойыны.
Су-вода,Өзен-река,Мұз-лед,Бұлт-облако,Теңіз-море,
Жаңбыр-дождь, Қар-снег.
IХ бөлім. Талаптыға нұр жауар.
1-топ. Су туралы өлең шумағы
Су деген тіршіліктің қаны емеспе?
Су деген табиғаттың жаны емеспе?
Су жоқ жерде өмір жоқ ол ақиқат,
Күміс су қара жердің сәні емеспе?
Су жүргізер тіршіліктің тамырын,
Су жоқ болса тіршілік тәмәм бауырым.
Судың біздер біле маңызын,
Көп болған соң ұмытамыз қадірін.
2-топ. Су туралы мақал-мәтелдер.
3-топ. Шығарма жазу.
Х бөлім. Кім көп біледі?
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Су туралы тыйым сөздер.
1. Судың бетін ашық қалдырма.
2. Суға түкірме.
3. Түнде суға барма.
4. Суға дәрет сындырма.
5. Су ішкен құдығыңа түкірме.
6. Түнде су төкпе.
7. Суды сатпа.
8. Суды сапырма.
9. Ағын суға кір жума.
10. Лас су төккен жерді баспа.
ХI бөлім. Постермен жұмыс.
1 топ. Судың қасиеттері немесе үш күйі.
2 топ. Судың пайдасы, зияны.
3 топ. Табиғаттағы су айналымы.
ХII бөлім. "Не білдім, не үйрендім!?"
Сұрақ – жауап.
1. Күнде таңертең аш қарынға су ішкен дұрыс.
2. Егер адам қажетті су ішпеген жағдайда
а) Мидың жұмыс істеуі баяулайды ә) Қан қоюланады
б) Бас ауруы
в) Шаршаумен мен әлсіздік г) Дене температурасын
тұрақтандырады
ғ) Шаршағанды басады
ХIII бөлім. Кері байланыс.
ХIV бөлім. Бағалау. Үйге тапсырма. (Табиғаттағы су
айналымы,
Суға байланысты жұмбақтар жазу.)
*******
Маңғыстау облысы Қарақия ауданы
«Жетібай ауылының №3 орта мектебі»КММ
бастауыш сынып мұғалімі
Іздібай Маржан Таңатарқызы
Пәні: Сауат ашу
Қатысқандар Қатыспағандар
Сабақтың
саны:
саны:
тақырыбы:Пп
дыбысы мен әрпі
ҰОҚ-ның
•
Тілдің дыбыстарын естіп
оқытылу
қабылдау, оларды сөздер ішінен бөлу
мақсаттары және сөзсіз жеке айту.
•
Сөздегі дыбыстарды, олардың
түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және
жіңішке дауыстылар) ажыратып, дұрыс
дыбыстау.
0.2.2.1 Суретті кітаптардан ақпаратты
табу (сурет арқылы)
Күтілетін
Барлық тәрбиеленушілер:
нәтиже
Тыңдалған материал негізінде қарапайым
сұрақтарға жауап қайтарады. Сөздегі
дауысты, дауыссыз, дыбыстарды
ажыратады.
П дыбысы – қатаң дауыссыз дыбыс.
П дыбысының айтылуын дұрыс
дыбыстайды.
Сабақтың мақсаттары:
Сұраққа жауап бере отырып, суретті
мазмұндайды.
Берілген суретке қарап, сөздегі дауысты,
дауыссыз дыбыстарды ажыратады.

Берілген суретке қарап, сөздегі
дыбыстарды ажыратып, дыбыстық
талдау жасай алады.
П дыбысына сөз құрайды. Сөздегі дыбыс
санын, ондағы п дыбысының
орнын ажыратады.
Тілдік
мақсат

Тәрбиеленушілер :
Сұрақтарға толдық жауап береді.
Суреттер бойынша сөйлем құрастырады.
П дыбысын таниды, дауысты дыбыс
екенін біледі. Жазу жолын п әрпінің
элементтерін жазады.

Өткен ҰОҚ-дан
алған білім
Жоспар
Жоспарланған
уақыт
Сабақтың басы

І. Дұрыс әсерлі
көңіл күй
орнату.

II. Өмірлік
тәжірибені
маңыздандыру.
Мақсатты
болжам.

III. Тақырып
бойынша
жұмыс
Сергіту сәті

Сұрақ-жауап.
Жоспарланған жұмыс түрлері
І. Ұйымдастыру
Мұғалім: Өлең оқу
Амандасу,үш тілде.
1.Топқа бөлу: Өрнек арқылы топты
анықтау
1-Қарлығаш 2-Тырна 3-Көкек
Шаттық шеңбері
Бір,екі,үш
Топтың іші тып-тыныш
Жалқаулықты тастаймыз
Сабақты біз бастаймыз.
ІІ. Ойын: « Кім жылдам?»
Ж дыбысын қорыту мақсатында
сұрақ-жауап.
ІІІ. Ойын: « Ойлан тап»
Жұмбақ шешу
Тік жардай түсті,
Шұбатылған тұмсығы күшті.
Таситын жүкті, бұл қандай мықты?
(Піл)
Қалың киімді ұнатады,
Шешіндірсең жылатады
(Пияз)
Жаңа сабақ
Бейнебаян: Пп дыбысы мен әрпі
IV. Білім көзі кітапта.
(Ұ) Педагог балалармен «Біз
қонақтамыз!» деген тақырыпта
әңгіме құрады.
Оқулықпен жұмыс
Амандасу. Қай кезде қалай
амандасамыз?
V. Ойын: «Кім тапқыр?»
П дыбысының таңбасы неге
ұқсайды?
Дәптермен жұмыс.
«Көңілді күн»
VІ. Ойын: «Ойлы бала озар»
Топтық жұмыс.
1-топ. Қап, пішен, шопан, әріп,
талап, тап, пәтер, кітап, шапан
2-топ. Шапан, шопан, әріп, кітап
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сөздеріне дыбыстық, буындық
талдау жасау
3-топ. Сөздерді п дыбысының
орналасуына қарай тиісті қорапшаға
салу.
П.... , ...п... , ....п
VІІ. Не білдік?
Жаңа сабақты қорытуда сұрақжауап.
Рефлексия.
Бағалау
Маңғыстау облысы Қарақия ауданы
«Жетібай ауылының №3 орта мектебі»КММ
бастауыш сынып мұғалімі
Косанова Зибагул Пирлибаевна
Сабақтың тақырыбы: Қосуды және азайтуды
үйренемін. ( қайталау )
Білім беру мақсаты: 1 ден 10 ға дейінгі сандарды қосу
және азайтуды үйрету. +, - ұғымдарын қайталау, 1 ден
10 ға дейін тура және кері санау.
Тәрбие мақсаты: Ойын арқылы ой-өрісін дамыту,
математика пәніне қызығушылықтарын ояту.
Дамытушылық мақсаты: Балалардың зейінін, ойлау
қабілетін дамыту сөздік қорын молайту.
I бөлім. Ұйымдастыру.
Балалар бүгінгі сабағымызға көптеген қонақтар қатысып
отыр. Сендердің не үйренгендеріңді көргілері келеді.
Өзімізді көрсетіп сабаққа жақсы қатысып отырайық.
Балалар бүгінгі топтарымыздың аты математикалық
фигуралармен аталады.
Топқа бөлу:
1. үшбұрыштар. 2. төртбұрыштар.
3 .дөңгелектер
Психологиялық дайындық
Қане біздер ойлайық
Ойымызды жинайық
Қандай есеп болса да,
Шешпей оны қоймайық
II бөлім. Ой қозғау
Өткен сабақтарды еске түсіру.
Математикадан нелерді үйрендік?
Сандар, заттардың салмағы, өлшем бірліктері, уақыт,
фигуралар тізбегі, заттарды салыстыру, заттар тобы
т,б өттік балалар.
Қазір сендерге өткен сабақтар бойынша бірнеше
сұрақтар қоямын, қол көтеріп жауап бересіздер!
1.5
санының көршілерін ата?
2. Туған күн қалпағы қай пішінге ұқсайды?
3.
4 санының құрамын айтып бер?
4.
1 аптада неше күн бар ?
5.
Жыл мезгілдерін ата?
6.
6 алма көппе? 3 алмұрт көппе?
7.
Дөңгелектің неше бұрышы болады?
8.
8 санында неше бірлік бар? 10 санындаше?
9.
20 санында неше ондық, неше бірлік бар?
10.
Үйшік қандай пішіндерден құралған?
III бөлім. Білу және түсіну.
Жаңа сабақ. Туған өлке табиғаты.
Қосуды және азайтуды үйренемін
Мұғалімнің түсіндірмесі.
Туған өлке табиғаты не үшін қымбат?
Адам неге өзі туып өскен жерін сағынады?

Жақсы балалар сендер табиғатта күнде көріп
жүрген, ағаштарды санай аласыңдарма?
- Мына оқулықтағы суреттен не құрастыруға болады?
Оқулық пен жұмыс
1. Ағаштар және шыршалар қандай ретпен
отырғызылған.
Цифрлардың және таңбалардың көмегімен есептер
қурастыру.
2.
Суреттерге сәйкес есепті табу, себебін түсіндіру.
Тақтадағы суреттерге қарап есеп құрастыру.
+ және - таңбаларын қолдануды үйрету, түсіндіру.
Олардың қалай оқылуын үйрету.
IV бөлім. Қолдану және талдау
« Кім ойшыл ? » топтық тапсырма
Суретке қарап есеп құрастыру және оқу.
Сергіту сәті.
Аяқтармен топ-топ –топ
Алақанмен соқ-соқ-соқ
Бір анда, бір мында
Кел билейік, кел мұнда
«Мәнін тап » Жұптық жұмыс
V бөлім Жинақтау
Өзіндік жұмыс
Гүл күлтелеріндегі сандардан есеп құрастырып
жазу, және оны шығару.
Қорытынды: Бүгінгі сабақтан не үйрендіңдер?
Қай тапсырманы орындаған ұнады ? Бағалау
*******
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы
«Жетібай ауылы №3 орта мектебі» КММ
бастауыш сынып мұғалімі
Бектиллаева Айша Исахановна
Сабақтың
тақырыбы

Д. Әбілев «Туған тілім»

3. 4.1 .Мұғалімнің көмегімен
орфографиялық, пунктуациялық
,стилистикалыққателерді табу және
түзетуД. Әбілевтіңөмірбаяны мен
шығармашылығытуралымағлұматалады.
Сабақты оқыту
Ассоциация жасау арқылы мәтін
мақсаттары
тақырыбын ашады.
Топпенжұмыстаөзіндікпікіралмасады.
Ақынныңбізгемұраетіпқалдырған мол
еңбегінқадіртұтып,
әрбірсөзіндұрыстүсінугетырысады.
Оқушылардың бәрі : мәтінді оқиды
түсінеді , бағалауға қатысады эссе
жазады.
Мәтінмен жұмыс жасай біледі.
Оқушылар үшін
Мәтінді талдай алады.
оқу нәтижелері
Оқушылардың көпшілігі :тақырыпты
болжайды, сөздерді алмастырып
,мәнерлеп оқиды
өз ойын өзі ашып жеткізе алады.
Сабақтатуындағ Постер, ассиоциация, мәтінменжұмыс,
аннегізгіидеялар мақал-мәтелдер,
А) Оқушылармен
Формасы:
І.
сәлемдесу;
Отан
Ұйымдастыруке Ә) Оқушыларды
Атамекен
зеңі:
топтарға бөлу.
Туған жер
Б)Психологиялық
топтарға бөлу
дайындық
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Формасы:
топпен жұмыс
І деңгей:
А деңгейі: Туған
Мемлекеттік
жерімнің тұрғындары рәміздерді атау,
Үйтапсырмасын туралы түсінгенін
білу.
тексеру:
айтады
ІІ
В деңгейі: Туған
деңгей:Еліміздің
жерлерін сипаттайды бас қаласы
С деңгейі: «Туған
туралы
жерлеріне деген
ІІІдеңгей
сезімдерін білдіреді «Қасиетті тіл»
туралы
«Ата заң 1995жыл Формасы:
30тамыз 1тармағы Жазылым
ҚР мемлекеттік тілі Дәптермен
-қазақ тілі
жұмыс
Миға шабуыл
Дихан Әбілевтың
Күннің жадын
өмірбаянымен
жаңа
таныстыру
тақырыпты
«Туған тілім»
жазу
Шарты:

Білу-түсіну

Видеоролик

Туған тілім
Формасы:
Родной язык
топпен, жекелей,
Native language үш жаппайжұмыс
тілде айту,білу
Мәтінменжұмыс:
Мәтіндімәнерлепоқу;
- Шумақтапоқу;
- Топпеноқу;
Тіл тағылымы

Ақынныңненімеңзепт
ұрғанытурасында.
Айтаройы не?
Мәтінніңнегізгіойықа
ндай?
Түйін
(өтілгентақырыпбойы
ншажасалғанжұмыста
рғақорытындыжасайо
Формасы:
Жинақтау: тырып,
жекелей жұмыс
өзініңпікірінбілдіру)
«Туған тілім»-эссе
жазу.
Керібайланыс
Шарты:
Өтілген осы
Формасы:
тақырыпбойыншаөздіг
Бағалау:
топпенжұмыс
інендеректержинау,
алғанбілімінқорытынд
ылау.
Формасы:
жекелей жұмыс
Шарты:
- Д.
Үйгетапсырма Сыныптаалғанбілімде
Әбілевтіңшығарм
беру:
рін ары
ашылығы туралы
қарайүйдежалғастыру.
- «Туғантілім»
өлеңінжаттау.
Маңғыстау облысы,
Қарақия ауданы
«Жетібай ауылының
№3 орта мектебі»КММ
бастауыш сынып мұғалімі
Кенжебаева Жаңагүл
Сүлейменқызы
Сыныбы: Мектеп алды
даярлық топтары

Сергітусәті:

Қолдану

Талдау

«Ана тілім» әнін
хормен орындау

Формасы:
ұжымдықжұмыс

5-тапсырма
Туған тіл сөзінің
орнына қазақ тілі
сөзін қойып
,мәнерлеп оқу
6-тапсырма
Формасы:
Өлеңді мәнерлеп оқу
топпенжұмыс
7-тапсырма
Толықтыру
Тіл, халық туралы
мақал, мәтелдер
арқылы топтарды
жарыстыру.
Ізденіс
Формасы:
«Ойлан» « Жұптас» « топпенжұмыс
Бөліс»
Шарты:
(тақырыпнеліктенТуға
нтілімдепаталды, осы
орайдаоқушылардыңіз
денісінанықтау)

Түрі: Сайыс
Оқушы саны: Әр топтан үш бала.
Тақырыбы: «Ойлан тап»
Мақсаты: Балаларды топтасып жұмыс жасай білуге, ойын
толық жеткізе білуге, шапшаңдыққа, жан-жақты ойлай
білуге, бір-бірін тыңдай білуге үйрету.
Сайыстың жүрісі.
1.Сайыс кезеңдерімен таныстыру.
І – кезең. «Ойлан тап»
ІІ – кезең. «Ойлы болсаң, озып көр»
ІІІ – кезең. «Кім жылдам»
ІҮ – кезең. «Тапқыр болсаң,талас жоқ»
2. Жүректен жүрекке жылы сөз (Әр топ бір-біріне тілек
айтат). Жүргізуші: Балалар сайысты бастамас бұрын бірбірімізге жүректен шыққан жылы лебіздерімізді білдіріп,
тілек айтайық.
3. Топтармен таныстыру.
Жүргізуші: Сайысқа келген топтармен танысайық.
0 «А» - Қыран тобы
0 «Ә» - Рухани жаңғыру тобы
0 «Б» - Білімділер тобы
0 «В» - Ойшылдар
0 «Г» - Алғырлар
0 «Д» - Тапқырлар
Жүргізуші: Ал, балалар дайын болсақ сайысымызды
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бастаймыз. Әрбір топқа сәттілік тілеймін.
І – кезең. «Ойлан тап».
Жүргізуші: Ойын шартымен таныстырайын. Әр топқа екі
топтастырылған суреттен беріледі. Сол суреттерден артық
нәрсені табу керек.
ІІ – кезең. «Ойлы болсаң,озып көр».
Бұл кезеңде әр топтан бір оқушы келіп менің алдамда
жатқан текшелерден біреуін алады. Ол текшеде әріп
белгіленген. Сол дыбыстан басталатын бірнеше сөз айтуы
керек. Бір сөз бір ұпай.
ІІІ – кезең. «Кім жылдам».
Үшінші кезеңде жұмбақ шешу. Бұл кезеңде тез және дұрыс
жауап беру керек. Жұмбақты дұрыс шешсе есеп беріледі
сол есептің мәнін ауызша айтады.Есеп шығару(ауызша
өрнектің мәнін айтат).
*Жеміс-жидек жегенім,
Балды жақсы көремін. (АЮ)
*Орманда туып, жетілемін,
Талдан талға секіремін.
Айуан боп өскеніммен,
Тамақ жеймін қос қос қолыммен.
Әттең үйде тумағанмын,
Әйтпесе ғой құдды адаммын.
(МАЙМЫЛ)
*Өзі ширақ, өзі қу,
Жүрген жері айқай-шу.
(ТҮЛКІ)
*Туа сала мұрт өсірген мырза,
Пеш түбінде жатқанына ырза. (МЫСЫҚ)
*Кезікті бір жануар,
Үстінде екі тауы бар. (ТҮЙЕ)
*Кішкентай ғана бойы бар,
Айналдырып киген тоны бар. (ҚОЙ)
ІV – кезең. «Тапқыр болсаң, талас жоқ».
Бұл кезеңде қиылған суретті құрастырып, сол боынша
сөйлейміз. Суретте не берілген соны әңгімелейміз.
Қорытынды. Әділқазыларға сөз кезеңін береміз.
*******
8- 9 сыныптар арасындағы "Жаратылыстанудың жас
ғалымдары" атты интеллектуалды сайыс
Алматы қаласы Алатау ауданы
№169 мектеп-лицейі биология пәнінің мұғалімі:
Калымбетова Гульназ Алпамысовна
Тақырыбы: Жаратылыстанудың жас ғалымдары
Іс-шараның мақсаты мен міндеттері: жаратылыстану
пәндері бойынша өтілген мәліметтерді қорытындылап
пысықтау; шығармашылық қабілеттерін дамытып,
дүниетанымын кеңейту;
Білімділік:
1.Оқушылардың білімін пысықтап, жүйелеу;
2. Жаратылыстану циклы бойынша оқушылардың
дүниетанымын кеңейту;
3.Химия, география және биология пәндеріне деген
қызығушылықтарын арттыру.
Тәрбиелік:
1.Топта жұмыс жасау қабілетін тәрбиелеу;
Дарынды балаларды анықтау және өз беттерінше
білімдерін толықтыруға тәрбиелеу.
2.Алдыға қойылған мақсатқа жетуде табандылыққа,
белсенділікке тәрбиелеу;
3. Бір-бірлерімен сайыса отырып, бір-біріне деген
сыйластыққа және достыққа, досы үшін қуана білуге

тәрбиелеу.
Дамытушылық:
1.Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін арттыру;
2.Оқушылардың интеллектуалды және шығармашылық
қабілеттерін дамыту;
3. Есте сақтау мен назар салу, зейін қою сияқты
қабілеттерін арттыру;
4. Оқушылардың ойын және қарым-қатынас қабілеттерін
дамыту.
І. "Ғылым- теңіз, білім-қайық " демекші осы уақытқа дейін
білім қайығымен ғылым
теңіз ін қаншалықты
игергендіктеріңізді көрейік. Сонымен ойынымызды
бастаймыз, топтарға сәттілік тілейміз!
Бүгінгі интеллектуалды ойынымыздың бірінші туры
"Ойлан тап!" деп аталады. Мұнда 4 командаға 4 ұяшық
ұсынылады. Әр ұяшықта атына сай ғылымнан сұрақтар
келеді. Ондағы сұрақтар тікелей кітаптан келмейді, тек
өтілген материалдарды қамтитындай жан-жақты ойлануды
қажет ететін сұрақтар болады. Әр ұяшықта 5 сұрақтан, әр
дұрыс жауап 2 ұпай (жартылай жауап сәйкесінше 1 ұпай).
Тек соңғы сұрақ "қара жәшік" деп аталады, оған дұрыс
жауап берілсе команда 5 ұпай еншілейді. Команда
мүшелеріне тағы да сәттілік тілейміз!
"Аралас" ұяшығы
1. Жерден өте алыс, ең ауыр, ең үлкен 14 серігі бар.
Ганимед деген серігі Меркурийден де үлкен. Есекқырған
деп те аталады. Бұл қай планета? Жауабы: Юпитер
2. Бұл мүше адам денесінің 2%- ғана құрайды, ал жұмыс
жасау үшін ол 15-20% оттегіне қаныққан қанды қажет
етеді. Егер бұл мүшенің қанмен қамтамасыз етілуі тіпті 10
секундқа ғана тоқтаса адам есінен танып қалады. Бұл қай
мүше? (Ми)
3. Ауырып тұрған бала мен сау баланың қайсысында
молекулалар жылдамырақ қозғалады?
Жауабы: Ауырып тұрған балада, себебі дене
температурасы салстырмалы жоғары болады.
4.Адам желді күні ық жерге тұрып жылына алады. Ал жел
мен ық жерде тұрған термометрдің айырмашылығы болады
ма?
Жауабы: Болмайды, себебі екі термометр де бірдей
температура көрсетеді.
5. Қара жәшік: Бұл кішкене дөңгелек қобдишаның
ортасында орнатылған тік үшкір иненің үстіне
қондырылған болат тілі болады. Сыртқы дөңгелегі
градустарға бөлінгенжәне С.Ю деген сияқты әріптері
болады. Ол алғаш Қытайда ойлап табылған.Ақ балшықты
құмыра түрінде. Оның ішінде темірді жақсы көретін қоңыр
тас жатыр деп айтылады жазбаларда. Бұл не туралы
айтылып тұр? Жауабы: компас
Тас қалай бұрылса да оңтүстікті көрсетеді екен.
"Жаратылыстану" ұяшығы
1. Суды ұсақ торлы (елеуіш) ыдыста тасуға бола ма?
Жауабы: егер қатты күйде болса ғана.
2.Бұл ең жақын планета. Танымал соғыс құдайының
атымен аталған. Екінші атауы- Қызыл планета, себебі оның
топырағы темір оксиді болғандықтан қызыл түсті. Жер
бетіндегі микробтар алғаш сонда пайда болған, бізге
астероидтар арқылы келген. Оны аңырақай деп атайды. Бұл
қай планета? Жауабы: Марс
3. Домбраның ішегін үзген химиялық металл. Ешкінің
сүтінің құрамында да болады. Жауабы: қорғасын
4.Ең жылдам жүгіретін, және ең баяу жәндік
Жауабы: қабылан, ұлу
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5. Қара жәшік
Соңғы уақытта швейцарлық мамандардың айтуынша қол
сағатының сатылымы 25 пайызға төмендеп кеткен.
Олардың ойынша оған себеп осы зат. Қара жәшікте не бар?
(ұялы телефон)
"География" ұяшығы
1.Планетаның ең ұзын өзені қай материкте ағады?
Жауап: Африка- Ніл өзені
2. Бұл Ақмола облысының Шортанды ауданындағы
қымызбен емдейтін республикалық маңызы бар курорт.
Щучинск қаласынан 20 км жерде, Бурабай көлінің
жағасында орналасқан. Бұл курорт 1920 жылдан бері
жұмыс істей бастады. Жауап: Бурабай курорты
3. Бұл орталық Азиядағы өзен. Ол кейде көне грек тіліндегі
аты бойынша Яксарт деп аталады. Өзеннің грекше атауы
суының түсіне байланысты көне парсы тілінде Yakhsha Arta
(Үлкен маржан) деген сөз тіркесінен шыққан.
Ортағасырлық мұсылман жазбаларында өзен жұмақтағы
төрт өзеннің бірінің атымен "Сейхун" деп аталған. Парсы
тілінен енген бұл атауы ежелден бері қолданылып келеді.
Шығыс еліндегілер болса, ХХ ғасырға дейін бұл өзенді
Яксарт атауымен атап келді. Жауап: Сырдария
4.Әлемдегі ірі көлдердің ішінде 13 орынға ие. Аударғанда
"шұңқырлармен көмкерілген батпақты жер" немесе
"батпақты төмпешік" деп аталады. Бұл көлді Л.С.Берг көп
зерттеген. Сыртқы пішіні жарты айға ұқсас. Бұл қай көл?
Аңыз бойынша аса көрікті бай қызының атымен аталған.
Ол 17жасқа келгенде бір жас жігітке ғашық болады, алайда
ол атастырылған жігітке тұрмысқа шығуы керек болады.
Сөйтіп екеуі қашып, жігіт қабан тісінен өліп, әкесінің
мінезін білетін қыз өлімді артық көреді де, осы көлге биік
жартастан бір ақ секіріп өледі екен. Осы көл сол қыздың
еркелетілген атымен аталып кеткен екен. Жауап: Балқаш
5.Қара жәшік Мұны ең алғаш жасаған Галилео Галилей.
Ал қазіргі түрін Фаренгейт 1723 жылы жасады. Ол
трубкаларын спиртпен толтырды, кейін ғана химиялық
элементті пайдаланды. Олардың қазір көп түрі бар. Ол
географияда кең пайдаланылады, адам өмірінде де
маңызды. Химиямен де байланысы бар, себебі ондағы
химиялық зат ауада буланатын болса өте қауіпті. Әсіресе
арнайы орталықта көп қолданылады. Оны далада орнатса
көбіне арнайы қорапта көлеңкеде сақтайды, тек жанжағынан ауа еркін өтетіндей тесіктері болуы қажет. Және
есігі тек солтүстікке ашылуы тиіс. Жауабы: термометр
"Химия" ұяшығы
1.Төмендегі заттардың қайсысы қосылыс: темір, күкірт, сүт,
оттек? Жауап: сүт
2.Онсыз тіршілік те, от та жоқ. Не туралы айтылып тұр?
Жауап: Оттегі
3. Бұл металды - Гамбургтік алхимик Геннинг Бранд(1669
ж) ашты. Бранд қарттарды жасартып, сырқаттарды жазатын
өмір элексирі мен асыл емес металдарды алтынға
айналдыратын философиялық тасты табуға әрекет жасады.
Алайда тәжірибе нәтижесінде қараңғыда жарық шығаратын
зат түзілді. «Менің отым» деп Бранд атаған зат қорғасынды
алтынға айналдырмады және қарттардың сырт келбетін
өзгертпеді, бірақ алынған заттың қыздырусыз жарқырауы
ерекше, әрі таңсық болды.
Бұл элемент жай зат ретінде бірнеше аллотропиялық
түрөзгерісін түзеді. Оның маңыздылары — ақ және қызыл
түрі. Ақ ... улы және тез тұтанатын болғандықтан аса
ұқыптылықты қажет етеді. Оның буымен демалуға
болмайды. Оны шыны ыдыста, су астында, сыртынан құм

салынған металл банкаға орналастырып сақтайды. Бұл қай
элемент? Жауап: Фосфор
4.Оны Джон Уолкер ойлап тапқан. Ол негізінде дәрігер
болған, кейін химияға қызығып, сульфид пен сүрменің
қоспасымен тәжірибе жасап жатқан кезде абайсызда ашып
алды. Ол оны конгрив деп атады. Бұл майда, жіңішке,
күкіртпен байытылған таяқша. Жауап: Сіріңке
5. Қара жәшік
Бұл екі элементті жеке алса организмге өте зиянды. Ал
олардың қосындысы адам өмірінде өте маңызды. Ол
қанның осмостық қысымының тұрақтылығын және
қанның эритроциттерінің тіршілігін қамтамасыз етеді. Оны
адамдар күнделікті тұрмыста қолданады.
Қара жәшікте не бар? (ас тұзы- NaCl)
"Биология" ұяшығы
1.Неліктен қартайған кісілерде сүйек сынуы жас адамға
қарағанда көбірек кездеседі?
Жауап: Себебі үлкейе келе сүйекте минералды заттар
артады. сондықтан сүйек морт сынғыш келеді.
2. Неліктен мұрын арқылы тыныс алған дұрыс? Кемінде 3
дәлел келтіріңіз
Жауап: Ауа ылғалданады. Ауа жылиды.
Ауа залалсызданады. Ауа тазарады
3.Арктика мен Антарктидада қанша суық болса да адамдар
көп ауырмайды. Ал температура қалыпты жылы болса да
орталық полюсте көп шалдығады. Неліктен?
Жауап: Арктика мен Антарктидада температура
төмендігінен ауа стерильді таза. Сол себепті ауру
тудыратын бактерия мен вирустар жоқ.
4. Адам организмінің 75 %, ал қанның 90 %.-ы судан
тұрады. Организмдегі ең құрғақ бөлік?
Жауап: тіс кіреукесі
5. Қара жәшік.
Бұл затты ең алғаш Джон Кертис ашты. Оны "қант
қосылған кілегей" деп атады, алайда оны тұрғындар
ұнатпай, 1869жылы Огайо штатында Уильям Финл
Сэмплиз тіс дәрігері патенттеді. Ол оқушының зейінін
төмендетеді, тоқ ішекке түссе жұмысын бұзады. Оны аш
қарынға қолдануға болмайды, тек тамақтан соң 15-20 мин
пайдаланған дұрыс, бояғышы бар түрін қолданбаған абзал.
1994жылы Сьюзан Мантгомери 85,5 см шар үрлеп,
Гиннестің рекорд кітабына енді. Жауабы: сағыз
"Ұлы ғалымдар" ұяшығы
1."Спирттің сумен қосылысы" тақырыбына докторлық
диссертация қорғаған орыстың атықты химик ғалымы.
Химияның атасы Жауабы:Д.И.Менделеев
2. Тромбоциттердің қызметін зерттеп, фагоцитоз процесін
ашқан ғалым Жауабы: И.И.Мечников
3."Анализатор" туралы ұғымға енгізген, иттегі асқорыту
рефлексін жан-жақты зерттеген ғалым
Жауабы: И.П.Павлов
4.Генетиканың атасы, асбұршақ өсімдігін алып
гибридологиялық әдісті қолданған ғалым
Жауабы: Г.Мендель
5.Қара жәшік:
Клавдий Гален қантамырда ауа емес, қан болатындығын
дәлелдеумен қатар, адамның осы мүшесін жан-жақты
зерттеді. Жауабы: ми
ІІ. Жұмбақ - адамның алғырлығын, ой-өрісін, білімін сынау
мақсатында бір нәрсені тұспалдап сипатталатын шағын
әдеби жанр деп айтамыз. Ал енді қаір сол жұмбақ арқылы
Сіздердің алғырлықтарыңыз бен жылдамдықтарыңызды
байқап көрелік. Келесі тур "Кім жылдам?" деп аталады.
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Әр дұрыс жауап 2 ұпай.
Биологиялық және химиялық жұмбақтар.
Екі асыл нүкте,
Соқтырмайды түкке.
(көз-глаза-eyes )
Сан түрлі дәмге мән беріп,
Сөз сөйлеткен, әнге еріп.
Бір жапырақ қызыл ет
Атқарады үлкен қызмет
(тіл-язык-tongue)
Соғады күні- түні алмай тыным,
Құлайды ол тоқтаса таудай пілің
(жүрек-сердце-heart)
Аулайды түрлі дыбысты қабылдайды,
Әрқайсысын талдайды, жаңылмайды. (құлақ-ухо- ear)
Ылғи жұмыс істейді,
Біз сөйлесек болғаны.
Тынығуға көшеді
Үндемесек болғаны
(тіл-язык-tongue)
Өзінде болмаса да дәм мен татым,
Адам мен жануарды "улатады".
Өсімдік өспес еді ол болмаса,
Қандай газ, атын оның кім айтады?
(көмір қышқыл
газы-углекислый газ-carbon dioxide)
Бірі жанып, бірі қолдап жануды,
Екі элемент бізге бұрын танылды.
Өрт болып ед, сөндіруге көп адам,
Қосылысын алып соған ағылды
(сутек пен оттек,
су-водород и кислород, водаhydrogen and oxygen, water )
Иісі, дәмі де жоқ ұсталмайды.
Ол болмаса, тіршілік өмір де жоқ
Ол болмаса отын да тұтанбайды
Қалады қарауытып, көмір боп шоқ
(оттегі-кислородoxygen)
Өзі жеңіл, өзі ақ Өзі ұшақтың деталі
Қане, достым, ойлан тап, Осы айтылған металды
(аллюминий - аллюминий -aluminum)
Ызақор бұғып жатыр,
Сақалы шығып жатыр (жуа-луг-onion)
Теріні де матаны да күйдірер,
Қызыл лакмус онда түрі көгерер қышқыл-кислота- acid
Күмістей түсі жылтыр, өзі сұйық,
Буланбас қайнатсаң да отынды үйіп.
Көрсететін суықты жылуды анық
Қандай зат құрал жасар соны құйып (сынап-ртутьhydrargyrum)
ІІІ. Келесі тур "Кім тапқыр?" деп аталады. Берілген
биологиялық тақпақтардың ұйқасын табу қажет. Әр
ұйқасын тапқан команда 2 ұпайды еншілейді.
1. Дамылсыз жортып түнімен,
Шықпайтын күндіз "үйінен".
Түсі сұсты, сегізкөз,
Абай бол улы
(бүйі)
2. Ұясынан шықпайтын,
Аспанды жапса қара бұлт.
Өрмекшінің ең улы
Қауіптісі
(қарақұрт)
3.Қ-ны қойсаң басыма,
Қайнап жатқан қазанмын.
Егер С-мен өзгертсең
Суда жүзген (сазан)
4.Сымбатты дене, сұлу көз,
Салалы мүйіз, көрікті.
Бұғының жақын туысы-

Білесің бе?... (елік)
5."Қ" әрпінен бастасаң, тақ тұяқты
Жабайы өскен мал тегі боламдағы.
Ал "Б" мен өзгертсең, жұп тұяқты
Жануар бола қалам ормандағы
(құлан-бұлан)
6. Дертке дауа шипалы,
Витаминдi күш – қуат.
Дәрмен құртпай жүйкенi,
Ауылға бар, iш…
(Шұбат)
7. Бәрi бiрдей жұмысқа,
Шығатын кiм?..
(Құмырсқа)
8. Шабақ аңдып жағада,
Шарқ ұрады…
(Шағала)
9. Тұмсығымен шымшып,ё
Құрт тередi… (Шымшық)
10. Бата алмас түлкi,
Үстi тiкен…
(Кiрпi)
ІV. Келесі турымыз "Тұжырыммен келісесің бе?" деп
аталады. Бұл жерде Сіздерге берілетін сұрақтар тағы да
жан-жақты ойлауды қажет етеді. Яғни мен тұжырым
айтамын, Сіз сол тұжырммен келісесіз бе, егер келіспесеңіз
дұрыс жауабын айтып бересіз. Дұрыс жауапқа -2 ұпай
беріледі. Сұрақ кезекпен келесі командаға қойылып
отырады.
1. Қарлығаш- ұя салмайтын құс (жоқ, көкек ұя
салмайтын құс)
2. Металдар патшасы- алтын (дұрыс.)
3.Менделеевтың периодтық жүйесі 8 топтан тұрады
(дұрыс)
4.Темірдің латынша аты- купрум (дұрыс емес, мыстың
аты. Ал темір феррум)
5. Бірден 250 л су іше алатын жануар- жылқы (дұрыс емес,
ол түйе)
6. Жұмыртқасын аяғына салатын құс- түйеқұс (дұрыс емес,
пингвин)
7. Үлкен құлақ пілдерге есту үшін емес, желпуіш және
тоңазытқыш ретінде қолданады. Олар аяқпен естиді.
Құлақтарында қан тамырларының қалың желісі болады.
Ыстық қан құлақ арқылы өтіп салқындап, денеге оралады.
(дұрыс)
8. Жаңа туған балалардың барлығы - 10-ға тарта түсті
ажырата алады (дұрыс емес, олар дальтониктер болады.)
9. Су ішпеуге көп шыдайтын жануар - егеуқұйрық. (дұрыс)
10.Жарғанат- ұшатын құс (дұрыс емес, ол жалғыз ұша
алатын сүтқоректі)
V. "Ақыл-дария, ой-теңіз" деп мақалда айтылғандай келесі
турда
Сіздердің
ақыл-ойларыңыздың
ұшқырлығын
байқаймыз. Ол "Кім алғыр?" деп аталады. Бұл жерде
Сіздерге логикалық сұрақтар қойылады, бірақ бұл
сұрақтарға жауап беру үшін әрине ой алғырлығы және
жаратылыстану пәндерінен алған теориялық білімдеріңіз
қажет болады. Әр дұрыс жауап- 3 ұпай.
1.Шығыс елдерінің жауынгерлері жорыққа шыққанда
өздерімен бірге жаңғақпен араластырылған миіз (кишмиш)
алатыны белгілі. Ол-кептірілген жүзім. Неліктен?
(ол жоғары коллориялы және күш-қуат береді. Оның
құрамында көмірсу, ал жаңғақта нәруыз бен май бар.
Яғни ағзаға қажетті органикалық қосылыстар.)
2.Бұл жармадан жасалған ботқа немесе картопқа қарағанда
ағзаға 5 есе көп энергия береді. Әскер тағамының негізін
құрайды. Александр Суворов оны "батыр жармасы" деп
атаған. Ол не? (қарақұмық)
3.Ежелгі Грекияда Олимпиада ойыны жеңімпаздарын осы
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өсімдіктің бұтағымен марапаттайтын болған. Ол өнер мен
ғылым құдайы Аполлонға арналған еді.
Ал қазіргі кезде бұл өсімдікті ас үйде дәмдеуіш ретінде
қолданса, қияр тұздаудың міндетті бөлігі болып табылады.
Қай өсімдік туралы айтылып отыр?
Ол туралы тағы мынадай да сұрақ келтіріледі: Тамаққа
қосылатын, бірақ желінбейтін өсімдік (Лавр жапырағы)
4. Неліктен қолтырауындар ет жеу кезінде көздерінен жас
ағады? Расында да олар жылап тұра ма? (Себебі ол арқылы
тұздың артық мөлшерін шығарып тастап отырады.)
5. Алақанды үстелге қой. Ортаңғы саусақты бүккенде,
қалғандарын біртіндеп көтерсек, бір саусақ икемге
келмейді. Оны тілазар саусақ десек те болады. Неліктен
басқа саусақтар секілді оңай, емін-еркін көтерілмейді?
(Себебі оның сіңірлері ортаңғы саусақпен байланысқан.)
6. Ұлы географиялық ашылымдар заманында теңізшілер
жаңа жерлерді іздеп теңізді шарлады. Оларға көп қауіп
-қатер төнді, бірақ бәрінен де қорқыныштысы бір ауру
болды. Қатқан нан мен тұздалған етті бір -екі ай қорек
еткеннен кейін адамдардың қызыл иектеріне ойық жаралар
шығып, тістері түсіп қалды, көп ұзамай бірталайы өліп те
кетті. Кейін олар жолға шыққанда лимон ала шығып, үнемі
ас мәзіріне қосып отырса бұл қауіптің сейілетінін байқап,
соны әдетке айналдырды. Бұл қай ауру және неліктен емі
лимон еді.
Сонымен қатар лимонның қатарына қара қарақат, итмұрын
жемісі мен тәтті бұрыш бұрыш, апельсинді қосуға болады
(Құрқұлақ ауруы, оның туындау себебі - С дәрумені, яғни
аскорбин қышқылының жетіспеушілігі)
7. Араб аңыздарына сүйенсек, бір кеме 1 ай бойы мұхитта
болады, жетер жеріне келгенше барлық кеме экипажы,
жұмысшылары белгісіз аурудан өледі. Жеген тамақтары бір
болғанына қарамастан, кемедегі тек офицерлер ғана тірі
қалады. Дәл осындай аңыз өзімізде де бар. Ертеде қазақ
қолы мен қалмақ қолы соғысқанда, бір жұқпалы ауру пайда
болып тарап кетеді. Сонда қалмақтар сол кеселден баудай
қырылып жатса, қазақ сарбаздары аман қалады екен. Кейін
зерттеушілердің пайымдауынша қазақтың ыдыс- ақтары
мен ат-әбзелдерінің құрамы себеп болса керек. Бұл
аңыздардағы офицерлер мен қазақ әскерлерінің аман қалу
себебі неде деп ойлайсыз?
(себебі офицерлер тамақты күміс қасық, күміс
ыдыстармен ішкен екен. Ал күмістің бактериоцидтік
қасиеті бар.)
Иә, қазақ халқы ежелден-ақ күмістің пайдасына сеніп,
күміс ыдыс-аяқпен ас ішіп, күміс әшекейлер тағып, тіпті
баланы күмісі бар суға шомылдыратын болған. Ол
бактерияның 650 түріне қарсылық білдіре алады екен.
Күміс сумен иондалып, қасиеті ұзағырақ сақталады екен.
Сондықтан күміс қосылған суды пайдаланатын болсақ,
иммунитетімізді артырары сөзсіз.
8.Неліктен кресті өрмкші аулайтын торын әр түн қайта
тоқиды, тіпті ол қозғалмаса да? (себебі түрлі шаң-тозаң
әсерінен ол жабысқақтық қасиетін жоғалтады. Демек,
қорек ауланбайды)
9. Мысық неліктен үнемі жуынады? (себебі ол рефлекс,
жыртқыш қорегін үркітпес үшін иісі шықпауы керек)
10. Неліктен қышқыл дәмі бар қара нанды ауызда ұзағырақ
шайнаса тәтті дәм шыға бастайды? (Себебі ауыз
қуысындағы сілекейдегі фермент көмірсуды глюкоза,
яғни қантқа дейін ыдыратады.)
VІ. Есіңе түсір!
Бұл бөлімде әр топ өзіне ұяшық таңдайды да, сол

ұяшытағы 3 сұраққа жауап береді. Әр дұрыс жауап 1 ұпайтолық жауап бере алса жалпы 3 ұпай жинақтайды.
Ұяшықтар: "Сандар сөйлейді", "Қай ғылым", "Ең, ең ..."
және "Сен білесің бе?".
"Сандар сөйлейді" ұяшығының сұрақтары:
1.206, 33-34, 24 және 600. Бұл сандар ағзаның қай бөлігін,
қай жүйесін білдіреді?
(206 жалпы сүйек саны, 33-34 омыртқа, 12 жұп немесе
24 қабырға және 600 бұлшықет бар. Тірек-қимыл
жүйесі)
2. 16-18. 500 мл, 1500 мл; Бұл сандар қай жүйені білдіреді,
сипаттаңыз?
(21% оттегі мен 79% азот адамның тыныс алғандағы
атмосфералық ауаның құрамы, 16-18 рет тыныс алады
минутына; тыныштық күйде адам 500 мл ауа жұтса,
қатты терең тыныс алғанда 1500 мл ауа жұтадынемесе резервтік көлем )
3.17,6; 38,9, 1,5-2л;. Организмге қажетті қай процеске
қатысты сандар?
(17,6 кДж энергия 1 г нәруыз бен көмірсу ыдырағанда, ал
1г май ыдыраса-38,9 к Дж энергия бөлінеді. Ағзаға
қажетті тәуліктік судың мөлшері 1,5-2л. Су дене
массасының 60-65%-н құрайды)ж
"Қай ғылым" ұяшығының сұрақтары:
1. Микология- қай ғылым? (Саңырауқұлақтарды(грек
тілінен) зерттейтін ғылым)
2. Орнитология (құстарды зерттейтін ғылым.
Орнитология терминін У.Альдрованди енгізді)
3. Арахнология (Өрмекшілерді- арахнидтерді (грек
тілінен) зерттейтін ғылым)
"Ең, ең ..." ұяшығының сұрақтары:
1. Адамның ЕҢ ЖЫЛДАМ бұлшықетін ата (үстіңгі
қабақты көтеріп-түсіріп тұратын б.е. (секундына 5
рет жиырыла алады екен))
2. Күн жүйесіндегі ең ыстық, ең суық планеталарды атаңыз
(Ең ыстық-шолпан, суық- плутон)
3.Ең кішкентай құс? (колибри)
"Сен білесің бе?" ұяшығының сұрақтары:
1. Сіз білесіз бе, Неліктен кешқұрым біз түстерді ажырата
алмаймыз? (себебі, түстерді ажырататын құтышалар
тек қана жарықта тітіркенеді)
2. Сіз білесіз бе, Басын 360 градусқа бұра алатын жалғыз
жәндік қандай? Қосымша мәлімет: оның бір ғана құлағы
болса да дыбысты жақсы естиді, өз қорегін бір орында ұзақ
уақытқа дейін тапжылмай күте алады, егер жемтігін
таппаған жағдайда өзінің туысын оп-оңай жей алады. Ол
қорегінің бірінші кезекте басын жұлып алады. Аналығы
көбейген соң аталығының басын жұлып алады. Бір
ерекшелігі олар бассыз көбейе де береді, жүре де алады
екен. Ол қай жәндік?(дәуіт)
3.Сіз білесіз бе, табиғатта сынаптан басқа сұйық күйде
кездесетін бір ғана элемент бар екен. Ол қай элемент? грек
тілінен аудармасы "сасық", "жаман иіс" деген мағынаны
білдіреді. Оның элементті түрі тез әсер ететін у болса,
қалыпты жағдайда адам организмінде аздаған мөлшерде
кездеседі. Бар жоғы 3г улануға жеткілікті болса, 35г
адамды өлтіріп те жібереді. -(бром)
Көрермендермен ойын: Логикалық сұрақтар:
1. Адам оның қосылғанын қалайды. Алайда ол қосылса
ашуланып, бірден оны өшіруге тырысады. (оятқыш
сағат)
2. Қандай жағдайда 3 ата, 2 әже, 4 немере қыз, 6 күшік, 1
мысық және 7 тышқан бір қолшатырдың астына кірсе, су
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болмайды? (жаңбыр жаумаған жағдайда)
3. Сіз екінші келе жатқан шаңғы
шыны басып оздыңыз. Сіз енді қай орындасыз? (екінші)
4. Оны жерден көтеру оңай, жеңіл. Бірақ алысқа лақтыру
өте қиын, ауыр (үпілдірік- пух)
5.Құмырсқалар өз илеуін қалай адаспай табады? (Олар
жүрген іздерінде құмырсқа қышқылынан тамшы
қалдырып отырады да, соның иісі бойынша адаспайды.)
6.Шыбындар үйдің төбесінде, терезе әйнектерінің бетінде
аяқтары таймай, еш кедергісіз еркін қозғалып жүреді.
Неліктен? (Аяқтарының ұшында екі тырнақшасы
болады, онда сорғыштары бар.)
7.Қай айда 28 күн бар? (барлық)
8. Құлақ не үшін керек? (Көзілдірікті ұстап тұру үшін)
9. Алма жегенде ішінен құрт көруден де жаман не болуы
мүмкін? (құрттың жартысын көру)
10. Ненің (қай жануар) аузы құрсағында? (акуланың)
11.Японияда күннің және Японияның символы қай гүл?
(хризантема)
Жеңімпаздарды жариялауға әділ-қазыларға сөз береміз.
"Білім басы-бейнет, соңы-зейнет" деп мақалда айтылғандай
осы білімдеріңіздің зейнетін көрулеріңізге тілектеспіз және
"Білетінің бір тоғыз, білмейтінің тоқсан тоғыз" дегендей
осы білгендеріңізбен тоқтамай, білімдеріңізді үсті-үстіне
толықтыруға асығасыздар деп үміттенеміз. Бүгінгі
интеллектуалды ойынымыз көңілдеріңізден шықты деген
ойдамыз, Сау болыңыздар.
Сұрақтарды құрастыру барысында қолданылған
әдебиеттер:
1. Қ.Әмірғазиев БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖҰМБАҚТАР
"Мектеп" баспасы- Алматы-1972
2.Интернет көздері:
http://ped-kopilka.ru
bilim- oll. kz сайты
http://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny
*******

Келмеске кеттің-ау, балалық
шағым,
Сағындым мен!
Мен сені сағындым.
Қуаныш болып, мұң болып бірде.
Елес болып кіресің түсіме де.
Уайым қайғысыз неткен өмірсің,
Жылғадан аққан судай өмірсің.
Сағыныш өмір мәңгі солай боп, Жұмабек Сатқарбек
Қалатын әсте көктем өмірсің.
Көктеммен бірге келмейсің бірақ,
Кеттің де менен алысқа ұзап.
Сағынам енді көп жылдар сені,
Оралмайсың күтсем де ұзақ.
Сенде кетті өмірімнің қырлары,
Өмірдің көп қой мен білмейтін сырлары.
Соқса да өмірдің мынау ызғары,
Саған оралғым келеді де тұрады.
Саған оралғым келеді де тұрады.
Сағынсам сол кез ойланам бір сәт,
Көңілді күй боп қағасың
Еске алсам сағым жол бір сәт,
Жаныма майдай жағасың.
Бала кезімді ойлантасың да.
Шала кездерді ойға саласың да.
Жылжи берсем өмірде мынау,
Шежіреге өмір айналасың да.
Балалық шағым, шала кезім мерекем,
Сенде негізгі бала кезім бақ-берекем.
Балалық шақтың берері көп қой, берері
Сағыныш сыйлап кетеді екен себебі.
*******
Мен қазақтың қызымын,
Әлемге танытар елімді.
Қорғайтын әркез жеріңді,
Бар қазақтың қызымын.

Құрметті редакция, сіздерге
алғысымды білдіремін.
«Білімнұр» сайты арқылы
талай жұмысымыз бағаланып
жатыр. Көбінесе бұрын
«Педкопилка», «Инфоурок»
деген Ресей сайттарына
жіберуші едік. Енді
жұмысымыз өзіміздің қазақ
сайттарымызда жарық көріп
жатыр.
Осы жариялаған
акцияларыңыздың арқасында
өзіміздің тәрбиеленушілердің жұмысын көрсете алатын
болдық. Сіздерге мың алғыс. Жұмыстарыңыз өрлей берсін.

Қазақ болып өсіп мен де жетемін,
Қазақ болып туғаннан соң не
етемін.
Қазақ қызы қазақ деген атаққа,
Арман жолын қуып мен де
келемін.
Жүрегі қазағым деп соғатын,
Әлия, Мәншүк апаларым.
Қазағымның биігінде
Мен солардай боламын.
Әрбір қазақ ұл – қызының бағына,
Бақ қонсын деп айтқан ғой бабаларым.
Қай елде, қай жерде жүрсемде,
Қызымын қазақтың деп, мақтанамын.
Өз – өзіңді тани біл жас ұрпақ деген,
Сара апамды қалайша айтпай өтем.
Қайран қазақ қыздарын сыйлап өтем,
Фаризадай апамды жырлап келем.

«Қарлығаш тобы» тәрбиеленушісі Оралбек Ділдә
салтанатты шеруде ең үздік топ басшысы
атағына ие болды.
ШҚО, Тарбағатай ауданы, Тұғыл ауылы,
КМҚК «Жасұлан» Ясли-бақшасы тәрбиешісі
Қасымова Мунира Қалымбековна

Өлеңді шығарған: Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Сарат
орта мектебінің 8-класс оқушысы Әкімғалиқызы Назгүл.
Жетекшісі: Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы,
Сарат орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Жұмабек Сатқарбек Таңатбекұлы
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Шағырым шаттық мекенім
Шалқып өстім жайнадым
Қызығына тоймадым
Шағыр деген елім бар
Қыр сайында ойнадым
Тастауы бар қыратты
Қанатын жайған пырақты
Байқадынба балақай
Шағыр қандай шуақты
Адамдары атақты
Жақсылықты жасапты
Ауылым өссін көркейсін
Деп ешқашан талмапты
ОҚО, Арыс қаласы, А.Тілеубердин атындағы жалпы орта
мектебі. Темірхан Диана Өмірханқызы. 6 сынып оқушысы
Жетекшісі Шойбекова Нурипа Темирбековна
*******
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