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Бұл конкурс «Білімнұр» редакциясы тарапынан
тұрақты ұйымдастырылып отырған шығармашылық
конкурс болып есептеледі. Конкурсқа қатысушы
ұстаздардың таныстырылымы Республикалық 45minut.kz
басылымында газет нұсқасында жарияланады.
Шығармашылық конкурс
Интернет конкурс болып саналмайды.

Тақырыптар:
•
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
қайнар көзі,тәрбиенің бастауы (Ата-аналар туралы)
•
Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
(Оқушы жетістіктері туралы)
•
Сабақта жаңа педагогикалық технологияларды
пайдалану

Конкурс шарты:
Білім саласындағы тақырыптар
бойынша материал жариялау. Конкурсқа жарияланымға 5
(Бес)
материалға
дейін
қабылданады.
Конкурс
материалдары
мақала
және
сабақ
материалдары
форматында қабылданады.
Конкурс нəтижесі:
•
5 (Бес) сайт сертификаты әзірленіп электронды
почтаға жіберіледі.
•
2 (Екі) сайт алғыс хатыәзірленіп электронды
почтаға жіберіледі.
•
«ҮЗДІК ПЕДАГОГ» төсбелгісі және Төсбелгі
куәлігі Казпочта арқылы мекен-жай бойынша
жіберіледі.
•
Конкурс дипломы әзірленіп электронды почтаға
жіберіледі.
•
Конкурс алғыс хаты әзірленіп электронды почтаға
жіберіледі.
•
Конкурс қатысушылардың материалдары 5 (Бес)
интернет сайтта жарияланады.
•
Конкурсқа қатысушы ұстаздардың
таныстырылымы Республикалық 45minut.kz
басылымында газет нұсқасында жарияланады.
Маңызды ескерту: Барлық құжаттар 2-3 жұмыс күнінде
электронды почтаға жіберіледі. Төсбелгі және төсбелгі
куәлігі Казпочта арқылы мекен-жайға жіберіледі.
Мақала талаптары: Материал жоғарысында Автор
туралы ақпарат толық жазылуы керек.
ФИО, Облыс, қала, аудан, мектеп, пән мұғалімі
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2018 жыл Сəуір айындағы шығармашылық
конкурс қатысушылары тізімі
Шығармашылық конкурс материалдары:
https://45minut.biz/category/konkurs042018/
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Оналова Нурия Сагыновна
Темирова Карагоз Даниярбековна
Сатиева Эльмира Турсынбаевна
Ермагамбетова Жанар Сайлыбаевна
Рысгүл Райханқызы
Есенгельдиева Гульмира Кумаржановна
Нуртаева Райхан
Бокаева Амангул Бегенбаевна
Бектемирова Құралай Жолдыбайқызы
Халелова Зоя Уразбаевна
Қолдасова Айгүл Ұласбекқызы
Гизатова Магрипа Зорликовна
Ибраева Қалдыбала Алдабергеновна
Абаева Кулшат Мырзабековна
Кулжанова Эльмира Халбаевна
Аймағамбетова Кенжегүл Бисенбайқызы
Мырзагарина Нургул Муратовна
Ещанова Айымгүл Таушаевна
Есниязова Збира Бокеновна
Палманова Айман Абдраимовна
Үсембек Айсұлу Жабаққызы
Садыкова Роза Манатбековна
Малибаева Айна Касырбековна
Айткулова Гульжаухар Умирзаковна
Калиева Дина Нугумановна
Баишева Алтынай Максутхановна
Хайруллина Гүлмира Қабдығалиқызы
Бисенбаева Замзагүл Қуанғалиқызы
Рахатова Маншук Досжанқызы
Тажибаева Бота Каиржановна
Хайролдина Ақбаян Жарылхановна
Мусабаев Нурмухамед Таласбекович
Жұмахан Жарқын
Арзыкулова Роза Ширенбаевна
Аринова Асем Фазыловна
Габдуллина Гулдария Губашевна
Куанышкалиева Гулмира Бактыгалиевна
Ахметбекова Алуа Мансурқызы
Карибжанова Сауле
Черубаева Динара Толеутаевна
Кокеева Зада Даулетовна
Альжанова Сауле Кайргелдикызы
Жиеналиева Айнур Жалгасбековна
Дуйсекова Акбаян Оразбаевна
Таштанова Эльнара Мамышовна
Байдуанова Марина Тургайбековна
Жолдасбаева Әсел Бахитқызы
Аслан Эльвира Асланқызы
Туктарова Айнур Сабыржановна
Тасанов Алмас Акмайданович
Кенжеков Сансызбай Донбаевич
Рискалиева Перизат Канатовна
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Муратова Айгуль Джамбуловна
Лукпанова Лайлим Сериковна
Қайырбаева Алмагүл Ынтазарқызы
Искаков Асан Зейнелович
Есенгалиева Жумазия Есеновна
Габдушева Бибигул Тулегеновна
Бекболсынова Айгүл Жаугашаровна
Батыргалиева Бакыттылы Кабешовна
Акмуханова Клара Бахытжановна
Абдрахманова Ардак Нурперзентовна
Темірбаева Надежда Жумашевна
Ержанова Алтынгул Амантаевна
Дүйсенгалиева Раушан Кабылтаевна
Тулепова Актолкын Убайдуллаевна
Сейтхожаева Халия Орынбаевна
Килибаева Райхан Карсыбаевна
Мырзабаева Лаззат Алпысбаевна
Ержанова Гаухар Жаксылыковна
Кулахмедова Роза Абдразаховна
Ахметова Багила Байменовна
*********
КӨКТЕМНІҢ КӨҢІЛ
СЕРГІТЕР СӘТТЕРІ

Маңғыстау облысы, Қарақия
ауданы , «Жетібай ауылы
№3 орта мектебі»КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Қуанова Нəсіп Мергенбайкызы
Көктем мезгілі де келіп жетті.
Көктемде күн жылына адамзат,
жан-жануар, барлық тіршілік көзі
сәнденіп, әдемілене түскендей.
Адамдардың көңіл күйлері көтеріліп, ерекше бір сезімге
бөленген.
Осындай әсерлі сезімді біздің № 3 Жетібай орта
мектебімізден де аңғаруға болады. Мектептің ішкі өмірі –
мұғалімдеріміз бен оқушыларымыздың мектепішілік,
аудандық, облыстық
сайыстардан
жүлде алып,
қуаныштарымен бөлісіп, мәре – сәре болып жатқандарын
көріп төбеміз көкке жеткендей...
Біздің мектеп биылғы оқу жылын ерекше бір шабытпен
бастап, мектептегі көптеген өзгерістердің куәсі болдық. Ол
әрине, жақсы жағына қарай бет алып, «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының аясында өткізілген іс-шаралар
еді.
Мектебімізде наурыз айында мақтанып айтуға тұрарлық
« Мектебіме - тағзым» тақырыбындағы форум өтті. Осы
мектептегі өтіп жатқан шаралардың барлығы да мектеп
басшысы Гүлшат Сағынбайқызы мен мектеп ұжымының
жұмыла жасаған жұмыстарының еңбегі деп білемін.
Мектептің ішкі дүниесі қалай өзгеріс алса, сыртқы
келбеті де ерекшелене түскен. Мектеп ауласына егілген
ағаштар саны сенбі сайын қатарын көбейтіп,күннен-күнге
кереметтей жасыл желекке айналуда. Алдағы уақытта осы
«Рухани жаңғыру» бағытында жасалып жатқан толағай
жұмыстар одан ары қарай мектебіміздің өсіп-өркендеуіне,
жеңістер мен табыстарға жетуіне септігін тигізеді деп
сенемін. Әріптестеріме сәттілік тілеймін!
*******
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Сауат ашу пəнінен мектепалды даярлық сыныбында
өткізілген ашық сабақтың жоспары
Ақтөбе қаласы, Жаңақоныс ауылы,
Жаңақоныс орта мектебінің даярлық тобының
тəрбиешісі Кубенова Ш.У.
Білім беру саласы: Қатынас
Ұйымдастырылған оқу-іс әрекеті: Сауат ашу
Сабақтың тақырыбы: Дыбыстар мен әріптер
Сабақтың мақсаты: Дыбыс және әріп, олардың
айырмашылықтары туралы түсінік беру. Сөздерге
дыбыстық талдау жасату арқылы ақыл-ойын дамыту,
сөйлем құрату арқылы сөздік қорын молайту. Топтық
жұмыста бір-біріне көмектесуге үйрету. Жазуға қолдарын
жаттықтыру.
Әдіс- тәсілдер: Түсіндіру, көрсету, сұрақ-жауап.
Көрнекі құралдар: Сюжетті суреттер, ойыншықтар, кеспе
әріптер.
Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі
Тәрбиеші:
-Балалар адам жанының, жүрегінің кілті біздің езуімізде.
Егер біз үнемі достарымызға, ата-анамызға, апайларға
күлімдеп, жадырап көңілді жүрсек біз мейірімді, ақылды
болып өсеміз. Жан-жағымызға күлкі сыйлайық.
Олай болса кел, балалар күлейік!
Кел балалар күлейік,
Күлкіменен түлейік
Қабақ шытқан не керек
Күліп өмір сүрейік!
-Балалар бүгінгі сабағымыз өте ерекше. Сабаққа деген
ынтамызды көтерейік.
Жаттығу «Біз байсалдымыз»
Біз байсалдымыз,
Мұқият тыңдаймыз,
Есте сақтаймыз,
Бөгет жасамаймыз,
Сабақта өткенді, әрдайым қайталаймыз!
Тәрбиеші сұлу бикештің суретін тақтаға іледі.
Балалар, бүгін топқа қонақ келіп тұр, ол – дыбыстар
әлемінің ханшайымы. Ол сендерге өз әлемім жайлы айтып
береді:
Әлдеқандай патшалықта емес, әлдеқандай мемлекетте
емес, тура өзіңнің аузыңның ішінде дыбыстар тұрып
жатыр, ал олардың үйі міне қандай әдемі.
(ауызды көрсетші, аша ғой қане). Үйдің төбесі бар. Еден
төменгі таңдай, Есік еріндер. Есік бекем болу үшін сүйек
шарбақтар да бар. Бәрі жақсы болар еді, бірақ үйдің
шінде ашулы айдахар кіріп алыпты. Алайда кейбір
дыбыстар емін-еркін өтіп кетеді және олар қызыл киім
киіп алыпты. Ал басқа дыбыстардың. жолына кедергі
жасапты. Есікті жауып алады немесе қоршауды қойып
қояды. Олар емін еркін шыға алмайды сондықтан көк
көйлек киіпті.
Мен жайлы не білесіңдер?
-Сөз, сөйлем, дыбыс, дауысты, дауыссыз дыбыс жайлы
балалар айтады.
Менің әлемім жайлы білдіңдер енді мен сендермен
қоштасайын. Сендерге қызықты тапсырмалар бар
соларды орындасаңдар сендерді сыйлықтар күтіп тұр.
Сау болыңдар!
1. Жұмбақ
Бұл не? Сиыр.

Қай дыбыстан басталып тұр? (С)
«С и ы р» сөзінде қанша дыбыс қанша әріп бар? 4 әріп 4
дыбыс Сиыр сөзін буынға бөлу. Сиыр екі буын. Қанша
дауысты дыбыс болса сонша буын болады Сөздің естілуіне
қарай бірнеше бөлікке бөлуге болады. Оны буынға бөлу
деп атаймыз..
(Тақтаға бір бала басқа б-р орнында текшелермен
жазады )
Қанша дауысты дыбыс, қанша дауыссыз дыбыс.оларды
Екі дауысты, ол и және ы дыбыстарыы. Ол үйткені
созылып әндетіп кедергіге ұшырамай айтылады. Қызыл
текшемен белгілейміз.
С, Р-дауыссыз үйткені қысылып кедергіге ұшырап
дыбыстауға келмейді.
Сиыр бұл сөз.
Сиыр қандай болады ?
Ала бұл да сөз. Енді екі сөзді байланыстырайық. Ала
сиыр. Бұл енді сөйлем болады.
Сөйлем сөздерден құралады.Ол тиянақты ойды білдіреді.
Оны мынадай сызба түрінде береміз.Текшемен сөйлемді
жазу.(тақтада)
Сөйлем
арқылы
адам
өз
ойын
көргенін
түсіндіреді.Сөйлемдегі сөздер бір бірінен бөлек жазылады.
Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен беріледі. Сөйлем
соңында .! ? белгісі қойылады.
2.Балалар көзімізді жұмып ештемені көрмесекте менің
дауысымды,
иттің
үруі,
машинаның
гүрілін
естисіңдер. (таспадан тыңдату) Бұлар дыбыстар.
Оларды көзбен көрмегенмен құлақпен естисің. Ол арды
естиміз, айтамыз.
Дыбыстар әріппен таңбаланып жазылады.
3.Дидактикалық ойын «Қай дыбыстан басталады»
Суреттегі заттың қай дыбыстан басталғанын табады.
4. Буынұйқастар
:
ра-ра-ра – ұшып жүр ара; ар-ар-ар – дала толы қар; ыр-ырыр – үйдің сыртында қыр; ры-ры-ры – жапырақтар сары;
ір-ір-ір
–
үсті
–
басы
кір;
5.К. Ерешовтың «Ала бұзау» атты әңгімесін оқып беру.
Ескендір күнде ала бұзауына сүт беріп жүріп, көгорай
шөпке жайып, қамқорлық жасап жүрді. Бір күні ала бұзау
тоғайда жүрген малға қосылып кетті. Ескендір бұзауын
іздеп тоғайға келді.бір кезде қатты жел соқты. Жел
соққанда қандай дыбыстар шығады? Жел улейді. У-у-у
Желдің әсерінен ағаштардың жапырағы шулайды.
Қандай дыбыстар естіледі? Ш-ш-ш
Тоғайда жүру өте қиын болды.
Маса ызыңдап, мазасын алады. З-з-з
Ескедір қасына еріп келген Ақтөстің ырылдаған дыбысын
естіді. Р-р-р
Ескендір айналасына қарады. Шөп арасында басын
көтеріп, Ақтөске қарап айбат тұрып тұрған жыланды
байқады.
Жылан Ақтөске қарап ысылдап тұр екен. С-с-с
Жыланды көрген Ескендір қорыққанынан өсіп тұрған емен
түбіне қарай шегінеді.Ыжылдаған дыбысты құлағы
шалады.Ол еменнің бұтағына орналасқан араның ұясын
көреді. Ыжылдаған аралар -Ж-ж-ж.
Ескендір ала бұзауын шақырады.-Кәне балалар, бұзауын
шақыруға көмектесейікші: Ауқау-ауқау!
Жақын жерден бұзауын үйіне айдап қайтты.
Балалар, сонда біз әртүрлі дыбыстар естідік,біз дыбысты
қайтеміз?
6.Сергіту сәті. Мен дыбыстарды дауыстап айтамын, ал сен
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«А» дыбысын естігенде алақаныңды шапалақта. Еестігенде
аяғыңды тыпырлат т.с.с қимылдар
О-О-О-У-У- У-А-А-А-Э-Э- Э-Ы-Ы- Ы А-А-А- Т –Т-Т-ММ-М А-А-Я -Я- Ө- А- Е
7.Мнеможолдар арқылы балаларға мазмұнын айтқызу.
8.Сурет бойынша сөйлем құрастыр. Текшемен сөйлем
жазу.
9.Сөздік ойын «Дыбыстарды ажырат»
Тақтаға көк және қызыл үйдлердің суреттері мен олардың
маңына дауысты және дауыссыз дыбыстар ілінеді. Ойын
мақсаты дыбыстарды түріне қарай ажыратып, дауысты
дыбыстарды қызыл үйдің, ал дайыссыз дыбыстарды көк
үйдің астына орналастыру.
10.Суреттермен жұмыс.
Тәрбиеші қарапайым заттардың суретін (доп, көз, ауыз,
т.б.) бір-бірлеп көрсетеді. Балалар тақтаға шығып атын
жазады және жазылған сөздің қандай дыбыстардан
тұғанын талдайды.
11.Дәптермен жұмыс. Үлгі бойынша жазу.
Сонымен балалар, сөз дыбыстардан құралады, дыбыстарды
айтамыз, естиміз
Дыбыстар әріппен таңбаланып жазылады, әріптерді
көреміз, оқимыз, жазамыз.
Қорытынды: «Өз көңіл –күйіңді сал»
Рахмет айтып сіздерге, күлкімізді сыйлайық.
Көріскенше күн жақсы, аман есен болайық!
**********
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы
«Жетібай ауылының №3 орта мектебі»КММ
Орыс тілі пəнінің мұғалімі
Жанжигитова Гульнар Кожантаевна
Уақыты:
Сабақ
тақырыбы
Жалпы
мақсаты
Күтілетін
нәтиже

Негізгі
идеялар

Қатысқандар:

5 минут

12 минут
минут

Сын тұрғыдан ойлау әдіс-тәсілдер
тиімділігі.
Мұғалімдерді сын тұрғысынан ойлауға
үйрету модулінің мақсаттары, негізгі
ұғымдары, әдіс-тәсілдерімен таныстырып,
іс-тәжірибесінде пайдалануға бағыттау.
Мұғалімнің топпен жұмыс жасаудағы
белсенділігі артып,сыныпты топқа бөле
алады.
Мұғалім мен оқушы арасындағы байланыс
нығайып,топпен жүйелі жұмыс жасап
жаттығады.
Сын тұрғысынан оқыту әдістерін түсінуге
берілген тапсырмаларды орындау.

Уақыты

Коучтің іс-әрекеті

5 минут

Қатысушы мұғалімдер арасындағы бірлікті
нығайту үшін «Сиқырлы ұшақ» тренингін
өткізу

2 минут

Мұғалімдерді ұшақтардын түсіне қарай
топқа бөлу.
Тақырыпты ашу: «Бір минуттық ой» әдісі
Логикалық сұрақтарға жауап беру.
1.
Не домалайды?
2.
Қалам қандай?
3.
Таудың іні неге салқын?
4.
Лимон неге ұқсайды?

«Мәтінді мұқият зертте» әдісі арқылы
мәтінмен танысу.
Топтық жұмыс
Әр топқа танысу үшін материалдар
беріледі, сын тұрғысынан ойлаудың
сипаттамасы туралы
1.«ПОПС» формула әдісіне салу
2.«Кластер»(топтастыру)
3.«Синквейн»
Постер қорғау
Топтар арасында бағалау
Теориялық материал Презентация (Сын
тұрғысынан ойлаудың әр түрлі
анықтамалары)

3 минут
3 минут

3 минут

Қатыспағандар:

Жүргізілетін жұмыс

8 минут

5.
Лимон қандай?
«ББҮ»кестесін толтыру

Жеке жұмыс
«Акроөлең»әдісі
Конфет арқылы бағалау
Жұптық жұмыс
«Зерттеу алгоритімі»
Сөздер: доп, кілт, кітап, сапа, жастар,
қалам, жаз, түн, мұғалім,қуаныш.
2.Бұл сөздерді қандай топтарға бөлуге
болады, анықтаңдар
Түйн сөз
«ББҮ» кестесін толтыру
Рефлексия «5 саусақ» əдісі
• Бас бармақ – мен не білдім, нені
үйрендім
• Балан үйрек – қызық болды • Ортан терек
– ең маңыздысы
Шылдыр шүмек – киындықтар
• Кішкене бөбек – менің ұсынысым
КОНКУРС МАТЕРИАЛДАРЫ
ТАНЫСТЫРЫЛЫМЫ

БҚО, Зеленов ауданы, Мичурин жалпы орта білім беретін
«Мектеп-балабақша кешені» КММ
Жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі
Оналова Нурия Сагыновна
Сабақ тақырыбы: Судың түрлі күйі.
Білім беру жүйесіндегі жаңаша көзқарас. Баяндама.
Сабақ тақырыбы: Қазір ғарышты қалай зерттейді. Көңілді
паровоз.
Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту жолдары.
Баяндама.
Сабақ тақырыбы: Отбасы бюджеті деген не?
********
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы
«Балдырған» балабақшасының тәрбиешісі
Темирова Карагоз Даниярбековна
Тақырыбы: Армысың Наурыз!
********
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы
«Болашақ» балабақшасының әдіскері
Сатиева Эльмира Турсынбаевна
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Рухани жаңғырту Болашаққа бағдар мақаласы бойынша
семинар
Тақырыбы: «Ұлттық дәстүр-асыл мұра»
********
Атырау облысы, Қызылқоға ауданы Жалпы білім беретін
№ 9 орта мектептің І санатты бастауыш сынып мұғалімі
Ермагамбетова Жанар Сайлыбаевна

Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им.
М.Сатыбалдиева»
Учитель истории Халелова Зоя Уразбаевна

Сабақ тақырыбы: Тәулік.
Сабақ тақырыбы: Адам өміріне ауа райының әсері.
Сабақ тақырыбы: Менің сүйікті ойыншықтарым.
Сабақ тақырыбы: Дұрыс тамақтана біл.
Сабақ тақырыбы: Монеталармен төлеу.
********
Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы, Миролюбовка
орта мектебінің директоры Рысгүл Райханқызы
Тақырыбы: Ұстаздарға көшбасшы әдіскер ұстаз.
********
СОШД Махамбет, Зелёновский район, ЗападноКазахстанская область
Учитель начальных классов первой категории
Есенгельдиева Гульмира Кумаржановна

Прогнозирование с помощью открытых вопросов. Доклад.
Специфика тренинга в ходе профессионального развития
современного учителя. Доклад.
Критериальное оценивание устного ответа на уроке
истории. Доклад.
Тема урока: Почему поход Александра Македонского на
саков закончился неудачей.
Обновлённое содержание образования. Эссе.
********
Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы,
«Арыс» бастауыш мектебі нің бастауыш сынып мұғалімі
Қолдасова Айгүл Ұласбекқызы
Сабақ тақырыбы: Заттың санын білдіретін сөздер.
Сабақ тақырыбы: Аппликация.
Сабақ тақырыбы: Фариза Оңғарсынова. Әже.
Сабақ тақырыбы: Асқар Тоқмағамбетов. Бидай мен қаңбақ.
********
ЗКО. Зеленовский район, Рубежинская СОКШ — детсад
Учитель начальных классов Гизатова Магрипа Зорликовна

Тема урока: Здравствуй, Новый год!
Тема урока: «Здоровое питание»
Тема урока: Почему важно отдыхать.
Тема урока: Мамин день – 8 марта!
Тема урока: Дороже-дешевле.
********
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы «Бейнеу санаторлық
бөбекжайы» КММ-нің тәрбиешісі Нуртаева Райхан

Тема урока: Разнообразие мира животных.
Тема урока: «Умножение на однозначное число двузначных
чисел с помощью разложения на разрядные слагаемые».
Тема урока: М. М. Пришвин. « Ребята и утята»
Тема урока: Размножение животных.
Тема урока: «Посиделки в русской избе».
********
Астана қаласы №31 мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен
әдебиеті
пәні мұғалімі Ибраева Қалдыбала Алдабергеновна

Тақырыбы: Ата-Заңым менің.
Тақырыбы: Ата-Заңым менің. Презентация.
Тақырыбы: Дос болуды Үйренеміз.
Тақырыбы: Ел басымыз Нұрсұлтан Н.Ә. Презентация.
Тақырыбы: Берекелі Бейнеуім. Презентация.
Тақырыбы: Ояну жаттығулары бойынша нұсқау.
********
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
«Бейнеу санаторлық бөбекжайы» КММ-нің тәрбиешісі
Бокаева Амангул Бегенбаевна
Тақырыбы: Астана — бас қалам!
Тақырыбы: Әдемі шарлар
Тақырыбы: Жеңіс күні.
Тақырыбы: Тіл – сөйлеу құралы.
********
Қарағанды облысы, Теміртау қаласы
№ 5 «Сәуле» бөбекжайының 2-санатты тәрбиешісі
Бектемирова Құралай Жолдыбайқызы
Тақырыбы: Ұзын жолдар.
Тақырыбы: Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Презентация.
Тақырыбы: «Қуыршақтардың киімдерінің түстері»
Баяндама: «Балабақшада ойын арқылы балалардың сөздік
қорларын дамыту жолы
Тақырыбы: «Қуыршақтың тақиясын сәндейміз»
Баяндама: Отбасы ұлттық құндылықтарды
қалыптастырудың қайнар көзі, тәрбиенің бастауы. (Атааналар туралы)
********

ДИАЛОГТЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІ. (5-7сынып
оқушыларын диалогқа үйретуге арналған көмекші құрал)
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған
тәрбиелік шара
ДИАЛОГТЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІ. Оқу өзге тілде
жүретін 5-7 сынып оқушыларына арналған факультатив
бағдарламасы
Совет Одағының Батыры, Халық қаһарманы Бауыржан
Момышұлының туған күніне арналған «Ерлігің естен
кетпес» тәрбие сағаты.
ОТАНСҮЙГІШ, ІЗДЕНІМПАЗ ҰРПАҚТЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ. Мақала.
********
Қарағанды облысы, Нұра ауданы, А.Асылбеков атындағы
ЖОББ мектебінің математика және информатика мұғалімі,
жоғары деңгейдегі жоғары санатты маман
Абаева Кулшат Мырзабековна
Сабақ тақырыбы: «Көпмүшелер. Microsoft Excel
формулаларымен жұмыс» (алгебра + информатика)
Баяндама. “Математиканы оқытуда инновациялық
технологиялар”
Оқыту-тәрбиелеу үрдiсiнде интерактивтi оқыту құралдарын
тиiмдi қолдану жолдары және оның пайдасы.
Сабақ тақырыбы: Пайыз. Пайызга мәтіндік есептер
шығару. Презентация.
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Сабақ тақырыбы: Ондық бөлшектерді қосу және азайту.
Презентация.
********
Оңтүстік Казақстан облысы, Түркістан қаласы.
Қазақстанның XXX жылдық (Шаға) ауылы.
Молда Мұса атындағы жалпы орта мектебі
Орыс тілі және әдебиет пән мұғалімі
Кулжанова Эльмира Халбаевна

Тақырыбы: Қазақ халқының қолөнері.
Тақырыбы\Тема: Ұлттық дәстүрім мақтанышым.
********
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Қалдыбай
Бектаев атындағы жалпы мектептің бастауыш сынып
мұғалімі Үсембек Айсұлу Жабаққызы
Сабақ тақырыбы: Менің отбасым. М дыбысы мен әрпі.
Сабақ тақырыбы: Дәмді әрі пайдалы.
Сабақ тақырыбы: Ойын ережесі деген не? Щ дыбысы мен
әрпі.
********
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Қалдыбай
Бектаев атындағы жалпы мектептің орыс тілі мен әдебиеті
пәні мұғалімі Садыкова Роза Манатбековна

Отбасы-ұлттық құндылықтарды қалыптастырудың қайнар
көзі,тәрбиенің бастау
Тема урока: Морфологический разбор глагола.
Тема: Литературный вечер «Абай и Пушкин»
********
БҚО, Ақжайық ауданы, Қарауылтөбе ауылы
Тайпақ орта жалпы білім беретін мектебінің бастауыш
сынып мұғалімі Аймағамбетова Кенжегүл Бисенбайқызы
Сабақ тақырыбы: Озық ойлы оқушы.
Сабақ тақырыбы: Үш бидің шешендік сөздері.
********
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы «Ақтөбе орта мектебі»
КММ-нің бастауыш сынып мұғалімі
Мырзагарина Нургул Муратовна
Сабақ тақырыбы: 7 санын қосу және азайту. Презентация
Сабақ тақырыбы: Ас — адамның арқауы. Дыбыстар мен
әріптер.
Тақырыбы: Оқушыларға адамгершілік рухани тәрбие беру.
Тақырыбы: Жеке тұлғаның рухани – адамгершілігін
дамыту»
Тақырыбы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресбәріміздің міндетіміз.
********
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы «Бейнеу бөбекжайы»
МКҚК 2 санатты дене тәрбиесі маманы
Ещанова Айымгүл Таушаевна

Тақырыбы: Сын тұрғысынан ойлауға үйретудің тәсілдерін
сабақта қолдану.
Тема урока: Что за прелесть эти сказки!
Өзін-өзі бағалау мен өзара бағалаудың тиімді оқытуға
әсері» тақырыбындағы мұғалімдер коучингісі
Тема урока: О чем говорят семейные.
Тема урока: Лирика М.Ю.Лермонтова.
********
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Қалдыбай
Бектаев атындағы жалпы орта мектептің бастауыш сынып
мұғалімі Малибаева Айна Касырбековна
Сабақ тақырыбы: Бастауыш.
Сабақ тақырыбы: «Елімнің табиғаты тамаша»
Сабақ тақырыбы: Егіншілік дәстүрі.
********
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Қалдыбай
Бектаев атындағы жалпы мектептің бастауыш сынып
мұғалімі Айткулова Гульжаухар Умирзаковна

Тақырыбы: «Ас- атасы нан»
Тақырыбы: Мектепке дейінгі ұйымдарда заманауи
технологияларды қолдануды үйрету. Семинар
Тақырыбы: Ж дыбысы мен әрпі.
Тақырыбы: «Жемістер мен көкөністер»
Тақырыбы: Мамандығым — мақтанышым. Баяндама.
********
Қарағанды облысы, Теміртау қаласы МКҚК № 19
«Ақтілек» бөбекжайы 2 санаттағы қазақ тілі мұғалімі
Палманова Айман Абдраимовна

Сабақ тақырыбы: Менің отбасым және достарым.
Сабақ тақырыбы: «Хайуанаттар дүниесі» Бейсебай
Кірісбайұлы.
Мақсаты айқын айбынды мемлекетке айналдық. Баяндама.
Білімді де білікті ұстаз. Баяндама.
********
ШҚО, Үржар ауданы, Мақаншы ауылы
«Сейфуллин атындағы орта мектеп-бақша» КММ
Калиева Дина Нугумановна
Мектепалды даярлық топ мұғалімі
Тақырыбы: Туған жерімді сүйемін
Тақырыбы: Аптаның 7 күні
Тақырыбы: «Бас иген ғалым да дана да, Ізгілік бастауы
анада» танымдық сайыс
Тақырыбы: Мектепалды даярлық топтарында оқиғалы
рөлді ойынның тәрбиелік мәні.
Тақырыбы: Мектепке дейінгі бала тәрбиесіндегі
құзіреттілік.
Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Жалпақтал
ауылы «Ертегі» бөбекжайы МКҚК, I санатты тәрбиеші
Хайруллина Гүлмира Қабдығалиқызы

Тақырыбы\Тема: Біз Абайдың ұрпағымыз.
Тақырыбы\Тема: «Үлкенге құрмет, кішіге ізет»
Тақырыбы: Балабақшалар мен шағын топтарда қазақ тілін
оқытуды ойын технологиясы арқылы ұйымдастыру.
Тақырыбы: Отбасы мен балабақша ынтымақтастығы

Тақырыбы: «Ауамен таныстыру.» Тәжірибелік іс-әрекет.
Тақырыбы: «Түрлі-түсті шарлар.»
Тақырыбы: «Елбасына алғысымыз шексіз.» Дөңгелек
үстел.
Тақырыбы: «Әке ұлағаты.» дөңгелек үстел. Дөңгелек үстел.

Тақырыбы: «Атам, әжем ауылында»
Тақырыбы: «Мен және отбасы –денсаулық формуласы»
Тақырыбы: «Ғажайып теңіз әлемі»
Тақырыбы: «Жүйрік болсаң, озып көр!»
Тақырыбы: «Көңілді добым»
********
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы «Бейнеу бөбекжайы»
МКҚК 2 санатты тәрбиеші Есниязова Збира Бокеновна
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Астана қаласы № 63 «Әсем-Ай» балабақшасының
«Ақбұлақ» шағын орталығының тәрбиешісі
БАИШЕВА АЛТЫНАЙ МАКСУТХАНОВНА

Астана қаласы № 63 «Әсем-Ай» балабақшасының
«Ақбұлақ» және «Алпамыс» шағын орталығының дене
шынықтыру нұсқаушысы Жұмахан Жарқын

«Ұлт бірлігі – ұлы байлық» 1 мамыр – Халықтар бірлігі
күніне арналған ертеңгілік.
Тақырыбы: Наурыз — жыл басы.
Тақырыбы: Кел, Жаңа жыл, Жаңа жыл!
Тақырыбы: «Елімнің еркіндігі -Тәуелсіздік»
********
Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Жалпақтал
ауылы «Ертегі» бөбекжайының I-ші санатты тәрбиешісі
Рахатова Маншук Досжанқызы

Тақырыбы: Балапандарға қонаққа барамыз.
Тақырыбы: Баскетбол ойынының элементтері.
Тақырыбы: Орманға пойызбен саяхат.

Тақырыбы: «Ғажайып математика әлемінде»
Тақырыбы: Заттарды топтастыру.
Тақырыбы:«Көп-аз, артық-кем, сонша-тең»
Тақырыбы: «Ертегілер еліне саяхат»
Тақырыбы: «Біздің тату отбасы» Дөңгелек үстел.

Тақырыбы: «Қызықты математика әлемі»
Тақырыбы: «Сарбазы болам елімнің» Ашық тәрбие сағаты.
Сахналау арқылы балалардың тілін дамыту, жеке тұлға
ретінде қалыптастыру.
********
ШҚО, Ұлан ауданы, Ұлан ауылы «С.Аманжолов атындағы
орта мектеп» КММ бастауыш сынып мұғалімі
Аринова Асем Фазыловна

********
Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Жалпақтал
ауылы «Ертегі» бөбекжайының тәрбиешісі
Бисенбаева Замзагүл Қуанғалиқызы
Тақырыбы: «Қызыл телпекті қыз» ертегісі.
«Кітапты бірге оқимыз»(Ата- аналармен бірге
ұйымдастырылған шара)
Балаларға көркем шығармалардың әсері. Баяндама.
Тақырыбы: «Телефон» (өлең). Корней Чуковский.
********
Астана қаласы №63 «Әсем-Ай» балабақшасының
«Ақбұлақ» және «Алпамыс» шағын орталығының
тәрбиешісі Тажибаева Бота Каиржановна
Тақырыбы: «Білімді мыңды жығады»
Тақырыбы: «Ақымақ қасқыр» (Ертегі)
Тақырыбы: Елін сүйген Ер Тарғын.
********
Астана қаласы № 63 «Әсем-Ай» балабақшасының
«Ақбұлақ» және «Алпамыс» шағын орталығының
дене шынықтыру нұсқаушысы
Хайролдина Ақбаян Жарылхановна
Тақырыбы: Ритмикалық гимнастика.
Тақырыбы:«Әкем, анам және мен- біз спорттық
отбасымыз» атты спорттық іс-шара.
Тақырыбы: «Наурыз» атты спорттық мерекелік іс-шара.
********
Астана қаласы № 63 «Әсем-Ай» балабақшасының
«Ақбұлақ» және «Алпамыс» шағын орталығының дене
шынықтыру нұсқаушысы Мусабаев Нурмухамед
Таласбекович
Тақырыбы: «Денсаулық – зор байлық» Ата-аналармен
спорттық жарыс.
Тақырыбы: «Алақай, жаз келді!»
Тақырыбы: Тауық пен балапандар.
********

********
Астана қаласы № 63 «Әсем-Ай» балабақшасы
«Алпамыс», «Ақбұлақ» шағын орталығы
«Бәйтерек» мектепалды даярлау тобының
тәрбиешісі Арзыкулова Роза Ширенбаевна

Сабақ тақырыбы: Оқиға құрастыра аламын. Сын есім.
Сабақ тақырыбы: Түбір мен қосымша.
********
Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Қарасу ауылы
Ащысай елді мекені, Ащысай бастауыш жалпы білім
беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Габдуллина Гулдария Губашевна
Сабақ тақырыбы: 20-ға дейінгі сандарды қосу.
Сабақ тақырыбы: Қазақстанның рәміздері.
Сабақ тақырыбы: Өзім туралы өзім айтамын. Қадыр Мырза
Әли.
Тақырыбы: Қош келдің, әз Наурыз! Ертеңгілік.
Тақырыбы: Білім берудің жаңарту жолдары. (Баяндама)
********
Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Қарасу ауылы
Ащысай елді мекені, Ащысай бастауыш жалпы білім
беретін мектебі, мектепке дейінгі ұйымның І санатты
тәрбиешісі Куанышкалиева Гулмира Бактыгалиевна
Тақырыбы: Текше, шаршы, цилиндр.
Тақырыбы: «Жапырақ жауғанда»
Тақырыбы: Не сыйлау керек?
Тақырыбы: Мамандықтың бәрі жақсы.
Тақырыбы: “Кеңістікті бағдарлау”
********
Астана қаласы № 63 «Әсем-Ай» балабақшасы
«Ақбұлақ» шағын орталығы «Бәйтерек» тобының
тәрбиешісі Ахметбекова Алуа Мансурқызы
Тақырыбы «Көліктер. Фигуралар мен заттардың пішінін
атаймын»
Тақырыбы:Ойыншықтар дүкені.
Тақырыбы: «Білім еліне саяхат»
********
Акимат город Астана. Мини центр «Алпамыс», «Ақбұлақ»
при детском саде № 63 «Асем — Ай»
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Педагог русского языка Карибжанова Сауле

Алматы облысы. Қарасай ауданы «Қ.Қошмамбетов
атындағы орта мектебі» КММ Бастауыш сынып мұғалімі,
Педагог- ұйымдастырушы
Таштанова Эльнара Мамышовна
Тақырыбы: Өткенді бекіту. Денсаулықты қалай күту керек?

Тема: Набухают почки.
Тема: Наурыз.
Тема: Продукты.
Тема: Чисто жить – здоровым быть.
Тема: Времена года.
********
Шығыс Қазақстан облысы, Уржар ауданы, Сегізбай ауылы
КММ «Тасбұлақ орта мектеп-бақша» КММ
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
Черубаева Динара Толеутаевна

********
Жамбыл облысы, Талас ауданы, Жаңатұрмыс негізгі
мектебі ІІ санатты география-тарих пәнінің мұғалімі
Байдуанова Марина Тургайбековна
Сабақ тақырыбы: Мұхит аралдары.
Сабақ тақырыбы: Қазақстан аумағында ауа
температурасының таралуы.
Сабақ тақырыбы: Географиялық алаң.
Тақырыбы: Жеңіс күніне арналған сценарий.
Тақырыбы: Аустралияның физикалық-географиялық орны.
********

Тақырыбы: «Үш тұғырлы тіл- заман талабы» Баяндама.
Lesson title Things in a room.
Сабақ тақырыбы: «Елін сүйген- Елбасы» Тәрбие сағаты.
9- сынып оқушысы Рахымжанов Әли.
Тақырыбы: «The history of United Kingdom» Баяндама.
********

Ақтөбе облысы, Сазды орта мектебі
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Жолдасбаева Әсел Бахитқызы

Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы
«Мұқағали Мақатаев атындағы шағын орталықты тірек
орта мектебі (РО) КММ» тарих пәнінің мұғалімі
Кокеева Зада Даулетовна
Ауыл шаруашылығының дамуы. Тың игеру.
Қазақстан аумағындағы еңбекпен түзеу лагерлері.
Сабақ тақырыбы: Италия.
Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс.
Сабақ тақырыбы: «Қызық екен…»
«Жеңіс деген — бейбіт күнім, бүгінім!»
Оқытудағы кедергілергілерді анықтау
“Кім көп біледі” Жарыс сабағы. Презентация
Сабақ тақырыбы: 1860-1870 жж оқу ағарту мекемелері мен
ғылыми қоғамдар.
********
ГУ «Средняя школа имени Шарапи Альжанова»
Енбекшильдерского района Акмолинской области
Учитель русского языка и литературы
Альжанова Сауле Кайргелдикызы
Тема урока: Времена года.
Тема урока: Спорт в нашей жизни.
Тема урока: Сказка о волне и художнике.
Тема урока: Б.Момышулы «За нами Москва»
Тема урока: К.Кайсенов «В тылу врага»
********
Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы № 26 жалпы
орта мектептің орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Жиеналиева Айнур Жалгасбековна
Тема урока: Дружба — это дар.
Тема урока: Волшебная сила музыки.
Тема урока: Спорт в нашей жизни.
Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы, Некрасов
атындағы № 9 мектеп-гимназияның орыс тілі мен әдебиеті
пән мұғалімі Дуйсекова Акбаян Оразбаевна
Тема урока: Струны Великой степи.
Тема урока: Интеллектуальная игра среди 5-х классов
«Лидер XXI века»
Тема урока: С праздником Наурыз!
********

Жаңашылдық – заман талабы! Баяндама.
Сабақ тақырыбы: Мен бос уақытымды қалай өткіземін.
Сабақ тақырыбы: Менің досым.
Сабақ тақырыбы: Тұсау кесу.
Сабақ тақырыбы: Қонақ күту.
********
Алматы облысы, Талдықорған қаласы № 12 орта мектепгимназиясы Педагог-психолог Аслан Эльвира Асланқызы
Болашақ педагогтың өздік жұмысын ұйымдастыруда
шығармашылық белсенділігін арттыру мәселелері .
Балалар қорқынышын теориялық негізде кешенді терапия
әдісерімен түзету.
********
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы № 12 ЖOББM
бастауыш сынып мұғалімі Туктарова Айнур Сабыржановна
Тақырыбы: Дамыта оқыту технологиясы арқылы
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру
жолдары.
********
Батыс Қазақстан облысы. Бөрлі ауданы, Ақсу мектепбалабақша кешенінің директоры және тарих пәнінің
мұғалімі ТАСАНОВ АЛМАС АКМАЙДАНОВИЧ
Тақырыбы: Оқытудың инновациялық технологияларын
пайдалану ерекшеліктері
********
Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы,А.Байтұрсынов
атындағы №10 ЖОББМ директоры, орыс тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі КЕНЖЕКОВ САНСЫЗБАЙ ДОНБАЕВИЧ
Тақырыбы: Білім беру мекемесінің жетістіктері
«Заманауи басшы: табыс формуласы»
********
Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы,А.Байтұрсынов
атындағы №10 ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі
Рискалиева Перизат Канатовна
Тақырыбы: «Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін
дамыту»
********
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Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы, № 42 ЖОББМ
«Ақ ниет» гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі
МУРАТОВА АЙГУЛЬ ДЖАМБУЛОВНА
Тақырыбы: Жаңа ақпараттық технологияның маңызы
********
Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы,А.Байтұрсынов
атындағы №10 ЖББ жоғары санатты бастауыш сынып
мұғалімі ЛУКПАНОВА ЛАЙЛИМ СЕРИКОВНА
Тақырыбы: «БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА
МАТЕМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ»
********
Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы ЖББ Абай орта
мектеп балабақша-кешені
ҚАЙЫРБАЕВА АЛМАГҮЛ ЫНТАЗАРҚЫЗЫ
Тақырыбы: Оқушыларды сын тұрғысынан ойланту арқылы
шығармашылық қабілеттерін дамыту
********
Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы, №15 ЖОББМ зерде
бұзылыстары бар балаларға арнайы мектеп интернатының
денешынықтыру пәнінің мұғалімі
ИСКАКОВ АСАН ЗЕЙНЕЛОВИЧ
Тақырыбы: ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ
МАҢЫЗЫ
********
Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы, № 26 ЖОББМ
бастауыш сынып мұғалімі ЕСЕНГАЛИЕВА ЖУМАЗИЯ
ЕСЕНОВНА
Тақырыбы: Жаңа технологиялар бойынша оқушылардың
білімдерін жетілдіру
********
БҚО, Орал қаласы № 10 ЖОББМ бастауыш сынып
мұғалімі. ГАБДУШЕВА БИБИГУЛ ТУЛЕГЕНОВНА
Тақырыбы: «Жаңартылған білім беру бағдарламасының 1сынып оқушысына берген тәлімі»
********
Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы А.Байтұрсынов
атындағы №10 ЖOББM
бастауыш сынып мұғалімі БЕКБОЛСЫНОВА АЙГҮЛ
ЖАУГАШАРОВНА
Тақырыбы: ДAMЫTА OҚЫTA OTЫРЫП,
OҚУШЫЛAPДЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ
********
Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы,А.Байтұрсынов
атындағы № 10 ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі
Батыргалиева Бакыттылы Кабешовна
Тақырыбы: «ДӘСТҮРДЕН ТЫС СУРЕТ САЛУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ»
********
Батыс Қазақстан облысы. Сырым ауданы, Қ.Мырзалиев
атындағы ЖОББМ жоғары санатты бастауыш сынып
мұғалімі АКМУХАНОВА КЛАРА БАХЫТЖАНОВНА
Тақырыбы: Жаңа технологиялар бойынша оқушылардың
білімде рін жетілдіру
********
Батыс Қазақстан облысы. Бөрлі ауданы, Ақсу мектепбалабақша кешенінің бастауыш сынып мұғалімі
АБДРАХМАНОВА АРДАК НУРПЕРЗЕНТОВНА
Тақырыбы: ОҚУШЫ ҚҰЗЫРЛЫҒЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИ ЯЛАРДЫ
ТИІМДІ ҚОЛДАНУ
********
Батыс Қазақстан облысы. Орал қаласы, №12 ЖOББМ

бастауыш сынып мұғалімі
ТЕМІРБАЕВА НАДЕЖДА ЖУМАШЕВНА
Тақырыбы: «Жаңа технологияны қолдануға берілген
тапсырмалардың рөлі»
********
Батыс Қазақстан облысы. Сырым ауданы,Қызылағаш
ауылы ЖББ Қызылағаш негізгі мектебінің бастауыш сынып
мұғалімі ЕРЖАНОВА АЛТЫНГУЛ АМАНТАЕВНА
Тақырыбы: «Ақпараттық коммуникативтік технологиялар
********
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, А.Байтұрсынов
атындағы №10 ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі
ДҮЙСЕНГАЛИЕВА РАУШАН КАБЫЛТАЕВНА
Тақырыбы: «Бастауыш сыныпта сыни тұрғыдан ойлау
технологияларын қолдана отырып оқу және жазудағы
сауаттылықты арттыру»
********
Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы «№ 372
бастауыш мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Тулепова Актолкын
Убайдуллаевна
Сабақ тақырыбы: Ұзындық. Масса. Көлем.
********
Бастауыш сынып мұғалімі Сейтхожаева Халия Орынбаевна
Тақырып: «Ой өзгермей, адам өзгермейді» Коучинг сабақ.
Бастауыш сынып мұғалімі Килибаева Райхан Карсыбаевна
Сабақ тақырыбы: Дос болайық бәріміз.
********
Бастауыш сынып мұғалімі Мырзабаева Лаззат
Алпысбаевна
Сабақ тақырыбы: Бөлу. Тиімді тамақтанамын.
********
Бастауыш сынып мұғалімі Ержанова Гаухар Жаксылыковна
Жаңартылған білім бағдарламасының ерекшелігі мен
тиімділігі.
Бастауыш сынып мұғалімі Кулахмедова Роза Абдразаховна
Тема урока: Приятного аппетита! Ц,Ч, Щ.
********
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Сунақата а/о,
Еңбек ауылы № 242 негізгі орта мектебінің бастауыш
сынып мұғалімі Ахметова Багила Байменовна
Тақырыбы: Оқушылардың шығармашылық қабілетін
дамыту.
Тақырыбы: Отбасы – ұлтық құндылықтардлы
қалыптастырудың қайнар көзі, тәрбиенің бастауы.
********
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БҚО, Орал қаласы №10 мектептің бастауыш сынып
орынбасары Сулейменова С.У және бастауыш сынып
мұғалімдері Лукпанова Л.С, Мендібаева А.Т,
Бекболсынова А.Ж, Нургалиева С.А
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«АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА,
КҮН СӨНСЕ ДЕ СӨНБЕЙМІЗ»
ҰЛТ КӨСЕМІ - ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН
Орындаған: Алматы сервистік қызмет көрсету
колледжінің 2 - курс студенті Ерназар Бота
Жетекшілері: Д. Далибаева Г.Ахметова
«XX ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын
алға тартқан рухани – зерделі игі жақсылар қазақтың
ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды.»
Н. Ә. Назарбаев
«Не көрсем де Алаш үшін көргенім,
Маған атақ ұлтым үшін өлгенім,
Мен өлсем де Алаш өлмес көркейер,
Жасай берсін қолдарынан келгенін»,-дегендей қазақтың
маңдайына біткен жарық жұлдызы, біртуар азамат Әлихан
Бөкейханның шыққан ортасының өзі «қазаққа қызмет
қылмай қоймайтын» еді.1866 ж. наурыздың 5-де бұрынғы
Семей облысы, Қарқаралы уезі, Тоқырауын болысының 7ші ауылында, қазіргі Қарағанды облысының Ақтоғай
ауданында дүниеге келген. Бүгінде бұл ауылға Әлихан
атамыздың есімі берілген. Әлихан ата Бөкейхан Орта жүз
ханы Бөкейдің ұрпағы. Бөкей — Батыр — Мырзатай —
Нұрмұхамед — Әлихан. Баласының зеректігін байқаған
әкесі Нұрмұхамед тоғыз жасында Қарқаралыға апарып,
жергілікті молданың қолына оқуға береді. Бірақ зерделі
бала молдадан оқығаннан гөрі осындағы мектепте оқып
жүргендердің сауаттылығын аңғарып,
қаладағы үш
кластық бастауыш мектепке өз еркімен ауысып алады. Оны
бітіргеннен кейін 1879-1886 жылдары Қарқаралы
қаласындағы қазақ балаларына арналған мектепте
оқиды.1886-1890
жылдар
аралығында
Омбыдағы
техникалық училищеде оқып, оны "техник" мамандығы
бойынша
бітіріп
шығады.1890-1894
жылдар
аралығында Дала генерал губернатор кеңсесінің ұсыныс
хаты мен қазақ қауымдастығының 200 сом стипендиясын
алып, Санкт-Петербургтегі Орман
шаруашылығы
институтының экономика факультетінде оқып жүріп
студенттік үйірмелердің жұмысына қызу араласып,
студенттік толқуларға қатысады. 1905 жылдан бастап Ресей
конституциялық-демократиялық партиясының (кадеттер)
мүшесі Әлихан
Бөкейхан Ресей
империясының қазақ
даласына жүргізген отаршылдық саясатына деген өзіндік
көзқарасы қалыптасқан күрескер болып оралғандығын
оның қазақ бөлімшесін құру мақсатында Оралда,
Семейде жиындар өткізгенінен көруге болады. Қарқаралыда патша өкіметінің отаршылдық саясатына қарсы өткен
қозғалысқа қатысып, 14 500 адам қол қойған Қарқаралы
петициясын ұйымдастырушылардың бірі болған ол патша
өкіметінің қуғынына ұшырап бірнеше рет абақтыға
жабылады.1906 жылы Омбыдан шығатын кадеттік «Голос
степи»,
«Омичъ»
және
«Иртышъ»
газеттерінде; 1908 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген меньшевиктік «Товарищъ», кадеттік «Речь», «Слово» газеттерінде
редакторлық қызмет атқарды. ХХ ғасырдың басында қазақ
даласында екі ағым болған еді. Бірі Бұқар мен Түркістан
өлкесіне бет бұрған дәстүршіл, панисламшыл ағым болса,
екіншісі Батыс өркениетін үлгі тұтқан жаңашыл,
пантүркішіл ағым. Осы екінші ағымның басында Әлихан
бастаған орыс мектептерінен тәлім-тәрбие алған қазақ
зиялылары тұрады. Бұл топ саяси ұстамдылық танытып,

Ресей империясына қарсы ашық күреске шығудың әлі ерте
екенін анық түсінеді. Сондықтан олар , ең алдымен,
халықтың сана сезімін оятатын жағдай жасау керек деп
білді. 1911-14 жылдары ұйымдастырылған «Қазақ» газеті
және «Айқап» журналы арқылы отаршылдық саясат туралы
сын-мақалалар жазып, бар күш-қуаттарын осы мақсатқа
жұмылдырады.
Жұмыс
істеуіне
жандармерия
басқармасының
жансыздары
мүмкіндік
бермейді,
бақылауда жүрген Әлихан ұсталып, алдымен, Семей
түрмесіне қамалып, кейін Самар қаласына жер аударылып,
онда тек ғылыми-шығармашылық қызметпен айналысуға
ғана мәжбүр болды. Этнограф-ғалым ретінде жазған
шығармаларына тоқталатын болсақ. 1913-15 жылдар
аралығында Шәкәрім Құдайбердіұлының «Түрік, қырғыз,
қазақ һәм хандар шежіресі», « Қалқаман-Мамыр», «Қара –
қыпшақ Қобыланды»
атты еңбектеріне
жазған
ретцензияларында ХҮ ғасырдағы қазақтың болмыс-салты
көрініп тұруға лайықты дей келе Шәкәрім шежіресінің
қазақ білетін тарих екендігіне және кейінгі кезде
бұрмалауға ұшырағандығын айтады. Оның 1913-25 жылдар
аралығында ол өзін аудармашы ретінде де көрсете білді.
Атап айтқанда, А.П.Чеховтың «Хамелеон», Л.Н.Толстойдың «Жұмыртқадай бидай», Эзоптың « Жетпіс жеті
мысалы», Үндістан мысалдары арқылы тәрбиеге,
ынтымаққа, ауызбіршілікке шақырды деп айтуға болады.
Әлихан Бөкейханның ғалым ретінде танымалдығын жер
мәселесіне «Қазақ» газетіне берген мақаласында: «Біздің
ақылымызша адам баласының шаруасы бірте-бірте
қиыншылықпен, көп жылдарда аударылды. Мал бағып
шаруа қылып келе жатыр деп қолға жұлып алатын. Мал
шаруасын тіршілік үшін ұстап жүргенжұрт 15-тен жер
алса,үлкен аяққа тар етік киген болады. Біз қазақ , 15-тен
жер алмай тұрып жан-жағыңа қара дейтінбіз содан, қазақ
15-ті алып,осы алақандай жерге мал бақпақ, бұған мал
бағылмайды, - дейді.
Әлихан Бөкейхановты қазақ халқының нағыз жанашыры,
әділетшіл, қоғамдық мешеулікке жанымен ауыратын адам
екенін мына бір сөзінен көруге болады: «Бұрынғы
хандардың да, билердің де осы күнгі атқа міндім деп
жүрген өздеріндей еді. Қазақтың бұрынғы басшыларында
әділдік- береке болса, бүгінде қазақ бұл күйде болар ма еді?
Жұрттың берекесі кетуіне себеп болған нәрсе қазақта
бірліктің жоқтығы. Әділдік жоқ жұртта береке-бірлік
болмайды. Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен
іздемей, жұртты тонап, момынды жылатып іздеген
мырзалар, қысты күні үңгірде жатып өз аяғын сорған аю
мысалында ғой.»,- деп аяқтайды. Ал шаруашылықтың бір
түрінен екінші түріне көшудің оңай емес екені туралы
былай дейді: «Мал шаруасы тымақ емес, төре келе жатыр
деп қолға жұлып алатын.мал шаруасын тіршілік үшін ұстап
жүрген жұрт 15 –тен жер алса, үлкен аяққа тар етік киген
болады» немесе жер мәселесінде тар ұлтшыл,
ескі
феодалдық тәртіпті жақтаушы болмағандығын егіншілік
мәдениетін толық меңгермеген қазақ шаруасы «үлесін
көрші мұжыққа сатып біраз жылда сытылып, жалаңаш
шыға келеді» деп қорқады. Кейінен Алаш жобасында
негізгі мәселенің бірі тағы да жер мәселесі еді. «Жер
законында жер сату деген болмау, әркім өзі пайдалану.
Жердің кені, астығы, байлығы қазынанікі болып билігі
земство қолында болуы керек»,- деп көрсетеді.
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Мезгілсіз ерте туған таңнан қорқам,
Жауынсыз, құр желдеткен шаңнан қорқам,
Таң туды,мезгіл жетті деп адасып,
Құрылған қараңғыда заңнан қорқам...
Теңгеріп жарлыбайды құрып ұжмақ,
Теп-тегіс жұртқа жеткен тойдан қорқам, - деген Омар
Қарашевтың өлеңінен большевиктердің социалистік
революция
салтанатын
қабылдай
алмаған
қазақ
буржуазиялық интеллигенциясының үрейін көруге болады.
Әрине, біртұтас ұлттық мемлекетті құруды аңсаған зиялы
қауым өкілдері үшін таптық мемлекет құру аз ғана халықты
екіге бөлумен тең еді.Таптық мемлекет атаны балаға, ағаны
ініге қарсы қою деп таныды.Соған қарамастан 1920 жылға
дейін алаш арыстары кеңес өкіметінен ұлттық мемлекет
құруға өтініш етуін тоқтатпады.
Кеңес билігі тұсында да халқы үшін белсенді қызметтен
бас
тартқан
жоқ.
Кеңес
басшылары
қазақ
интеллигенциясына сенімсіздік көрсетіп, қоғамдық
қызметтен шеттеп отырды. 1925 ж. Қазақ Өлкелік партия
ұйымының І-ші хатшылығына Ф.Голощекиннің келуі жер
мәселесінің қайта шиеленісуіне әкеліп соқтырды.
Ж.Сұлтанбеков,
Н.Нұрмақов, С.Сәдуақасов
сияқты
қайраткерлер Әлихан Бөкейхановқа жолығып, пікірлері бір
жерден шығып отырды. 1922 жылдан бастап Мәскеуде
бақылауда болып, Қазақстанда қызмет етуіне рұқсат
етпегенімен халқым деп туған азаматтармен пікірлесуін
тоқтатпады.
1927 жылдан үй қамағында болған Әлихан Бөкейханды
түрмеге жаппауының бір себебі деп білемін халық
алдындағы және қоғамдағы беделінен қорықса керек.
1937 жылы 27 қыркүйекте бар өмірін өз халқының
болашағы үшін күреске арнаған саясаткерді КСРО
Жоғарғы соты әскери коллегиясын негізсіз үкімі бойынша
ату жазасына кесілді. Әлиханның қабірінің қайда екені
жайлы мағлұмат айтылмайды. Тек 2007 жылы ғана жария
етілді. Ол Мәскеудегі Дон бауырластар зиратына көмілген.
Әлихан Бөкейхановтың жары Яков Севостьяновтың
қызы Ольга болған. 1903 жылы қызы Елизавета, ал 1910
жылы ұлы Өкітай дүниеге келеді. 1957 жылы ұлы Өкітай
жұмбақ жағдайда өмірден озған. Қазақ үшін қабырғасы
қайысып, тек тәуелсіздікке ғана емес, ойдың, білімнің,
мәдениеттің
тәуелсіздігіне
ұмтылған
тұлғаның
ғұмырнамасы осылайша аяқталған еді. 1989ж. 14 мамырда
КСРОЖоғарғы сотының қаулысы бойынша әрекетінде
қылмыс құрамы жоқ болғандықтан ақталады.
Сол замандағы қазақ қоғамының алдында тұрған ең
өзекті мәселе ұлттық теңдік саяси бостандық болса,
Әлихан Бөкейханов сол мәселенің жоқтаушысы ғана емес
көшбасшысы да болды. Оның қайраткерлігі туралы
Жүсіпбек Аймауытұлы жоқтау сөзінде бүкіл қазақтың
атынан: «Қараңғыда қан жылап, қаңғырған күнде басыңды
қазақ жолына құрбан қылған ағамыз, асқар беліміз!
Өмірінде жүрген жолың біздей інілеріңізге жағып қойған
шамшырақ!»-дейді.
Қорыта айтқанда ұлт көсемі-Әлихан Бөкейхановқа
өзінің көзі тірісінде көрсетіле алмаған құрмет бүгінде
тәуелсіздікке қолымыз жеткен заманда тереңдей де арта
түспесе кемімек емес. Мен өз сөзімді өзінің
замандастарының айтқан сөздерімен бітіргім келеді:
«Елі үшін құрбандыққа жанын берген,
Бит,бүрге,қандалаға қанын берген,
Ұрыдай сасық ауа,темірлі үйде
Алаш үшін зарығып бейнет көрген,

Заманда басқан аяқ кейін кеткен,
Жасымай алашына қызмет еткен,
Болса да қалың тұман,қараңғы түн,
Туатын «бақ жұлдызына» көзі жеткен;
Түймеге жарқылдаған алданбаған,
Басқадай бір басы үшін жалданбаған,
«Қайткенде алаш көркейер»деген ойдан
Басқа ойды өмірінде малданбаған,
Ғалихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан еді»,-деп жалпы
халықтың атынан қосылып ұрандаса, жастар атынан
С.Торайғыров былай деп жырлайды:
«Көш бастаған еріміз!
Қуанышта еліңіз.
Еліңіздің бұл шағын.
Алаш туын һәм бағып
Көзбен көріп төленді
Көптен бергі теріңіз.
Алаш туын қолға алған
Қараңғыда жол салған
Арыстарым келіңіз!»
Мен өз сөзімді ұлы тарихшы Манаш Қозыбаевтың мына
сөзімен аяқтағым келеді «Өлім- екі түрлі. Бірі табиғи өлім,
екіншісі рухани өлім. Біздің мақсатымыз шын мәніндегі
тарихи тұлғаларда рухани өлтірмеу».
Пайдаланылған əдебиеттер:
1.М.Қойгелдиев «Әлихан Бөкейханов»шығармалар жинағы
Алматы «Қазақстан» 1994ж.
2.М.Қойгелдиев «Ұлттық саяси элита»
Алматы «Жалын» баспасы 2004ж.
3.Б. Уәли «Алаш айтқан асыл сөз»
«Ел-шежіре» баспасы Алматы 2016ж.
4.Б. Төлепберген «Мәңгі жас-Алаш идеясы»
Алматы 2008ж.
5.М.Қозыбаев «Тұлғалар тұғыры»
Алматы 2000ж.
6. «Аңыз Адам» журналы.2011ж.
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ЖАҢАШЫЛДЫҚ
ЗАМАН ТАЛАБЫ!
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,
Сазды орта мектебі нің қазақ тілі
мен əдебиеті пəнінің мұғалімі
Жолдасбаева Әсел Бахитқызы
Мемлекет
басшысы
Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» мақаласы еліміз үшін нәтижелі де жемісті
болмақ. Елбасы баршамыздың назарымызды тарихи
сананы қалыптастыруға аударды. Рухани жаңғыру тек
бүгіннен басталған немесе бүгіннен басталатын жұмыс
емес. Елбасымыз «Мен халқымның тағылымы мол тарихы
мен ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт –
дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып,
әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын
қалаймын» деген болатын. Осы тұста «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласы ел болашағын, ұлт болашағын
сақтап қалу мақсатында жарыққа шыққандығын аңғаруға
болады. Біз мақсатымызға жету жолында белсене
атсалыссақ, сіз бен біз бағындырмайтын белес жоқ деп
ойлаймын.
Еліміздің болашақта дамуының негізгі басымдығы мен
бағыты ретінде мәдени – адамгершілік құндылықтарды
сақтауға және білім беруді жаңғыртуға ерекше назар
аудартылған. Осы орайда жас ұрпақты тәрбиелеу мен білім
нәрімен сусындатуда ұстаздарға үлкен жүктеме артылып
отыр. Алдыменен ұстаздарымыздың өзі бәсекеге қабілетті,
жан – жақты, жаңашыл, ой өрісі кең, сауатты болмақ керек.
Қазіргі дамыған дәуірде өмір сүріп жатқан біздерге, баланы
таң қалдыру мүмкін емес дүние. Оның кілті тек – білімде.
Президентіміздің өзі, құндылықтар жүйесінде білімділік ең
маңызды болатынын атап айтты. Сонымен қатар, білімнің
жалпыға ортақ болуы тиіс басымдығының рөлі айтылды.
Ал бұл рухани құндылықтар мен басымдылықтар дұрыс
қойылған қоғамда ғана мүмкін болады.
Президентіміз 2012 жылы желтоқсан айында «Қазақстан
– 2050» стратегиясында «2025 жылдан бастап латын
әліпбиіне көшуге кірісетіндігін» мәлімдеген болатын. Яғни,
2025 жылға қарай іс қағаздарын, баспасөзді, оқулықтарды ,
барлығын латынша басып шығару керек екендігі туралы да
айтқан болатын. Демек, еліміз осы жоспарланған мерзім
аралығында латын әліпбиін түбегейлі толығымен меңгеріп,
қоғамдағы бізге қажетті және бізбенен байланысты
құралдар да латын әліпбиінде сайрап тұруы қажет.
Латыншаға көшудің де терең логикасы бар екендігін
аңғарған боларсыздар. Бұл заманымызға сай заманауи
технологиялық ортаның, коммуникацияның, ғылыми және
білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты
туындаған дүние. Мектеп қабырғасындағы оқушылар
ағылшын тілін үйреніп, оқып жатыр. Сондықтан да латын
әліпбиі мәселесі жас буын үшін проблема болмақ емес. Дей
тұрғанмен, жаңа әліпбиді үйрететін мамандар және
оқулықтар даярланады деп күтілуде. Елімізде қолға
алынған іс ешқашан жүзеге аспай және асырылмай қалған
емес. Сондықтан да мен еліміздің алға қойған мақсат –
міндеттерінің жүзеге асатындығына кәміл сенімдімін.
«Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің
дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере
білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп
қала береді» деп, Нұрсұлтан Әбішұлы нық айтып

кеткендей, ешқашан кейінге шегінуге болмайды. Адам
баласы үнемі жаңашылдыққа ұмтылуы керек. Әр азамат
өзіне қойылған міндетті жауапкершілікпен атқаруы тиіс.
Елбасымыздың ұсынысы мен салиқалы саясатын қолдауға
мен әрқашан да дайынмын. Себебі, мен ұрпақ тәрбиелеп,
шәкірт тәрбиелеп отырған, бақытты әрі тәуелсіз қазақ
елінің азаматшасымын. Мен текті әрі рухты елдің
ұрпағымын. Мен болашағымының жарқын боларына
сенімдімін!
*******
ҮЙРЕТЕРІ МОЛ ҰСТАЗ
Ұлағатты ұстаз 2002 жылдан бері
осы Маңғыстау облысы, Қарақия
ауданы
№3
Жетібай
орта
мектебінде Қаршығаева Нұргүл
Базарғалиқызы бастауыш сынып
мұғалімі болып еңбек етіп келеді.
Жақсының жақсылығын айт,
нұры тасысын» деген халық
мақалын айтар болсақ,Ол өзінің
тынбай еңбектенуінің арқасында
үлкен жетістіктерге жетті.
Бүгінгі таңда еңбегінің жемісінің арқасында бірнеше
марапатқа ие болған. Облыстық ,аудандық білім бөлімінің
құрмет грамотасымен, кент әкімінің алғыс хаттарымен
марапатталды.
«Үздік сынып жетекші» байқауынан
жүлделі ІІ дәрежелі дипломмен оралды.
Ол өзін үнемі жетілдіріп әріптестерімен ой бөлісіп
отырады.Мұғалім өз белсенділігімен көзге түсіп «Үздік
педагогикалық оқулар» сайысында ІІІ дәрежелі орынға
иеленді. Облыс және аудан көлемінде семинар сабактар
өткізіп белсенділік танытқаны үшін алғыс хатпен
марапатталды.
Әріптестері мен жас мамандарға да үнемі ақыл-кеңес
айтып, іс тәжірибесін үйретуден әсте жалыққан емес.
Сөзімді аяқтай келе ұстаздық қызыметін адал
атқарып,шәкірт махаббатына бөленіп жүрген әріптесім
Нұргүл Қаршығаева ұжымымыздың мақтанышы ретінде
қандай марапатқа да лайықты ұстаз дер едім.
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы
№3 Жетібай орта мектебінің бастауыш
сынып мұғалімі Атабаева Алмагүл
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