
 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 07 қараша 2019 ж | № 21 (237)  

ХАЛЫҚ БІРЛІГІ

Атырау облысы, Қызылқоға 
ауданы, Қарабау орта 

мектебі
2 сынып оқушысы 

Емен Іңкәр Саламатқызы 
Жетекшісі: 

Меңдібаева  Жарқын 
Кененқызы

Қазақ осы құшағы кең даласындай, 
Кең пейілді ұлт көріппе ең, дәл осындай ?! 
Өзегіне жақын тартып өзге ұлтты, 
Қабылдады ақсынбай, қарасынбай. 

Бір шаңырақ астына сан ұлысты, 
Біріктіріп, демеймін жаңылысты. 
Бүгін міне татулықты ту қып ұстап, 
Бірлік биік. Елімнің бағы күшті. 

Сонау аштық алғанда көптеп белен, 
Қазақ ешбір ұлысты шеттетпеген. 
Қатер төнген басыңа заманда да, 
Жұдырық боп жұмылып тер төккен ең. 

Қолдау берді панасыз жасығанға, 
Бір үзім нан бөлісті ашыққанға. 
Бір – бірінің дәстүрін жат қылдырмай, 
Құрметпенен дәм татқан асынан да. 

Жылдар өтіп, қалсадағы теңіз солып, 
Бірлік биік тұрады негіз болып. 
Бірін іні, ал бірін аға көрді, 
Бір анадан тумасада егіз болып. 

Татулықтан басталады тірлік деген, 
Бір шаңырақ астында дүрлікпеген. 
Сан алуан тамырдан қан құятын, 
Ел жүрегі жалғыз, аты – бірлік дер ем. 

Бейбіт аспан көрмесін жарқыл, жасын, 
Ел көңілін ешқашан тар қылмасын. 
Тегі басқа болса да, теңдігі бір, 
Халықтар достығы сарқылмасын.

«УАҚЫТ»

Ақтөбе қаласы, М. Құсайынов 
атындағы Ақтөбе облыстық 
дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп-

интернаты 9 сынып оқушысы 
Куштаева Асем Аскаровна 

Жетекшісі: Жолмағамбет Мерей 

Физика  ғылымының  тұрғысынан  -  уақыт  оқиғаның 
ұзақтығын  және  тізбектілігін  сипаттайтын  физиканың 
негізгі түсініктерінің бірі. Философтар арасында екі түрлі 
көзқарас бар. 

Біріншісі: Реалистик  көзқарас.  Уақыт  құрылымының 
іргелі  бөлігі,  оқиғалардың қатар-қатар  жүруінің  өлшемі. 
Бұл  тұжырымды  әлемге  әйгілі  Исаак  Ньютон 
білдіргендіктен – оны Ньютондық уақыт деп атайды. 

Екіншісі: Адамзат  көмегімен  оқиғалардың  кезекпен 
орындалуы. 

Менің  ойымша,  уақыт  адам  өмірінің  ақшалай  құны. 
Уақыт әркімнің өмірлік капиталы. Әр түрлі адамға уақыт 
әрқалай құнды. Біреуіне босқа кеткен уақыт мың теңгенің 
құнынан да артық болса, енді біреуіне босқа кеткен уақыт 
бір тиынға да жетер-жетпес. 

Уақыт адам баласына берілген бағалы өткінші зат. Мен 
үшін  текке  кеткен  бір  мезет  өте  құнды.  Мен  үшін 
уақыталтыннан  да  қымбат.  Уақыт  бізді  ақылдылыққа, 
шыдамдылыққа,  ұқыптылыққа  үйрететін  өмірлік  ұстаз. 
Уақыт - ол өмір. Ал өмір қамшының сабындай тым қысқа. 
Өміріміз  мағыналы  болуы  үшін  уақытымызды  басқара 
білуіміз керек. 

Уақыттың  дұрыс  өтуіне  ертеректе  Еуропа  мемлекет-
терінің ғалымдары адамның күнделікті  күнін қадағалап, 
бақылаулар  жүргізген.  Нәтижесінде  олар  мынадай  ойға 
келді,  егер  адам  өз  уақытын  өзі  басқара  білсе  ғана  өз 
мұраттарына және биік  жетістіктерге қол жеткізе алады 
деді. 

Уақытты  ертеректе  тиімді  пайдалана  білген  Еуропа 
мемлекеттері,  қазіргі  таңда  әлемнің  күшті  дамыған 
мемлекеттерінің бірі атанып отыр. 

Біз  де  дамыған  елдермен  тең  болуымыз  үшін,  ең 
алдымен өз уақытымызды тиімді басқара білуіміз қажет. 
Сол кезде, еліміз өзге дамыған мемлекеттермен дәрежесі 
тең болады деп сенемін. 

Уақытты  тиімді  пайдалану  «Тайм-менеджмент»  деп 
аталады. Бұл ұғым уақыт ұйымдастыру техникасы, уақыт 
тиімділігін  арттыру  дегенді  білдіреді.  Уақытты  басқару 
арқылы адам жұмыстарының орындалу шапшандылығын, 
сапасын  арттыра  алады.  Сол  себептен  уақытты  тиімді 
пайдалану жетістікке жетудің жолы. 

Тәулігіне жиырма төрт сағат барлық жанға тең берілген. 
Ал жоспарланған істеріңді сапалы әрі тез орындау үшін, 
тайм-менеджменттің пайдасы өті зор. 
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Ал енді  уақытты жоспарлауды талқылайық:  Алдымен 
бір  күнде  барлық  орындалуға  міндетті  жұмыстарыңды 
тізіп  жазу  керек.  Содан  соң,  оларды  маңыздылығына 
қарай  іріктеу  және  уақыт  аралығында  орындалуын 
белгілеу.  Егер  адам  әр  күнін  осындай  тәртіппен 
жоспарлайтын болса, ол жетістіктерге жете алады. 

Жоспарланған  жұмыстарыңды  орындауда  алдыңда 
көптеген  кедергілер  болады.  Соның  бірі  ұялы  телефон 
және  интернет  желілері.  Адамдар  интернет  желілерінде 
аңғармай  алтын  уақыттарын  босқа  өткізіп  алып  жатыр. 
Сондықтан ұялы телефонға әуес болмаған жөн. Ол қазіргі 
таңда уақыттың қас жауы десек те болады. 

Айтып  кеткендей  уақытты  тиімді  пайдалану  арқылы 
жетістікке жеткен адамдардың бірі – Илон Маск. Ол да, 
күнделікті  уақытын  тиімді  жоспарлап,  жұмыстарының 
сапасын арттырып, биік жетістіктерге жетті. 

Әрбіріміз,  Илон  Маскты  өзімізге  үлгі  етсек,  биік 
белестерге  жетіп,  мемлекетіміздің  дамуына  үлесімізді 
қоса аламыз деген ойдамын. 

Өз  ойымды  ақын  Мұқағали  Мақатаевтің  сөзімен 
қорытындылаймын: 

Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? 
Бәрі өтеді: дәуірлер, замандар да. 

Менің жаным ашиды мына өмірді, 
Өтпейтіндей көретін адамдарға! 

* * * * * * *
«Баланың таным-тәжірибелік қабілетін

 ашып, денсаулығын нығайтуда
профилактикалық орта қалыптастыру»

Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр ауылы
«Алма» жекеменшік балабақшасының тәрбиешісі

Оспанова Іңкәр Айтжанқызы

Тақырыбы:  «Баланың таным-тәжірибелік қабілетін 
ашып, денсаулығын нығайтуда профилактикалық 
орта қалыптастыру»

Мақсаты:
Жергілікті жердің өсімдіктерімен таныстырып, шипалық 
қасиетін анықтау;
Баланың өсімдіктер әлеміндегі сенсорлық дамуын 
қалыптастыру;
Балабақшада профилактикалық орта қалыптастыруда 
тәжірибелік орта ашу;

Міндеті:
•Табиғат   аясына  саяхаттап,балаларды  өсімдіктер 
әлемімен жете таныстыру;
•Мектепке  дейігі  жастағы  балалардың  тәжірибелік 
қабілетін жақсартуға ықпал ететін қоршаған орта немесе 
экология  негіздерінің  процесін  жетілдіру  және  олардың 
ішінде  ең  маңызды  ерекшеліктерін  айыра  білу 
қабілеттерін дамыту;
•Арнайы орталық жасақтау;
Күтілетін нәтиже: 
•Тәжірибелік аймақ ашу
• «Табиғатпен  үндес  балабақша»  байқауында  жеңімпаз 
атануына үлес қосу.
•Өсімдіктер  әлемін  тануға  ерекше  ықыласты  балаларды 
тарту, тәжірибеге қатыстыру.

 Адамның  денсаулығы  –  қоғам  байлығы.  Әрбір  адам 
өзінің денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыруы 
керек.  Біздің  де  өмірімізді  жарық  қылатын,жан-
жағымызға  тамаша  сәулесін  шашатын,өмірдегі  басты 
байлық-денсаулық.  Осы  орайда  мектепке  дейінгі 
тәрбиелеу мен оқытудың мемлекеттік стандартына сәйкес 
бөлінген,әрқайсысының  өзіндік  маңызы  бар  білім 
салалары  қамтылған.  Бүгінгі  менің  шығармашылық 
жұмысым  білім  беру  салаларының  ішінде  «Әлеумет» 
білім  беру  саласының  қоршаған  орта  немесе  экология 
негіздерімен тікелей байланысты. 

Қазақстанда дәрілік өсімдіктердің көптеген түрі өседі. 
Айналамызда өсіп  тұрған өсімдіктердің  негізгі  бөлігінің 
емдік  қасиеті  бар.  Бірақ  біздер  олардың қандай  қасиеті 
бар  екенін  біле  бермейміз.  Оларды  арамшөптердің 
қатарына жатқызып бау- бақшамыздан жұлып тастаймыз. 
Олар:  итмұрын,  таңқурай,  бақбақ,  жусан,  адыраспан, 
түймедақ,  жантақ  және  тағыда  біз  білмейтін  өсімдіктер 
көптен көп. 

Алайда деректерге сүйенсек олардың емдік шипалық 
қасиеттері өте көп екен.   Шығармашылық жұмыс жасау 
барысында  өзімнің  жұмысымның  маңыздылығын  кең 
көлемде  насихаттау  мақсатында  балабақша 
мейірбикесімен, психологпен бірлескен жоспар құрдым. 

Өсімдіктермен таныстырып шипалық қасиеттерін 
анықтауда  мейірбикемен бірлескен жұмыс жоспары

Іс –шара 
мазмұны

Мақсаты Жауапты

Емдік 
өсімдіктерді

теру

Емдік 
өсімдіктерді 

ажырата білу.
Сенсорлық 

қабілетін дамыту.

Мейірбике
Әлдебаева А.С

Тәжірибе 
алаңында

жұмыс жасау

Тәжірибе жасау 
арқылы

өсімдіктердің 
емдік,табиғи 

қасиетін анықтау.

Оспанова І
Мейірбике 

Әлдебаева А.С

Нәтижені 
анықтау, бөлісу

Жасалған 
жұмысты 

насихаттау

Психолог 
Шағанова Г.К

Мейірбике
Әлдебаева А.С

Өз  өлкеміздегі  осындай 
шөптерді  балабақша 
бүлдіршіндерімен 
бірігіп, бақша ауласында 
өсетін  өсімдіктерді 
жинап,  оларды  қайнату, 
кептіру,  тұнба  жасау, 
ұнтақтау   арқылы 
зерттеу жасалынады.
Дәрілік  өсімдіктерді 
дайындаған кезде арнайы ережелер сақталады.
Шипалық  қасиеті  бар  өсімдіктерді  атап  айтсақ, 
шырғанақтың  жемісінен  күйікке  және  жараға  жағатын 
май  алынады.  Итмұрынның  жемісінен  дәруменге  бай 
қайнатпа  жасайды.  Таңқурайды  кептіріп,суық  тигенде 
шәйға  салып  ішеді.  Алое  шырынын  емге  пайдаланады. 
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Мен  осы  өсімдіктердің  ішінен  бәрімізге  белгілі  жәнеде 
кез-келген  жерде  өсетін  «адыраспан»  «жусан»  және 
«түймедақ»  өсімдіктеріне  балалармен  бірігіп  тәжірибе 
жасадым. Адыраспан-ол көпжылдық өсімдік.Қазақстанда 
адыраспанның  бірақ  түрі  өседі.Адыраспан  –улы,сасық 
иісті, жұмыр өсімдік.Оны қайнатып,тұнба жасап, кептіріп 
тұтатып көрдік. Ең қызықтысы адыраспаннан қызыл түсті 
бояу  алынады.  Түймедақ гүлі  көгалдандыруда  кеңінен 
қолданылатын  көпжылдық  шөптесін  өсімдік. Емдік 
қасиеті Түймедақпен  көптеген  ауруды  емдеуге  болады. 
Түймедақ гүлі өт жолына тас байлану, тұмау, бас ауруына 
қарсы ем. Өсімдіктен алынған эфир майы жүйке жүйесін 
әлдендіріп,  ми  тамырларын  кеңітеді.  Асқазан,  ішек 
жолдарының жұмысын жақсартып, өтті жүргізіп, тәбетті 
ашуға  көмектеседі.  Бұлшық  еттің  жұмыс  қабілетін 
арттырады.  Түймедақтың  бойынан  сізге  байқалa 
бермейтін  үміт,  жылулық,  шапағат,  махаббат  нұры  есіп 
тұрады  екен.  Жусан  -  жер  бетіндегі  өсімдіктердің  ең 
ащысы.Жусан  бөлмедегі  ауаны  тазартып,  жүйкені 
тыныштандырады.Жусанның  тұнбасын  дайындау  үшін 
бір  шай  қасық  үгітілген   жусан  жапырағын  бір  стакан 
қайнаған  суға  салады.  Осы  дайын  тұнбаны  қасықпен 
ішеді. Ауыз шаюға да болады.
Балабақша  мейірбикесімен  біріге  отырып,аталған 
шөптердің  адам  денсаулығына  қаншалықты  пайдасы 
жөнінде  және  олардан  тұнбаны  дайындау  арқылы 
тәжірибе жасадық. 

Өсімдіктерге арналған іс-тәжірибе
жұмысы барысында 

Өсімдіктер 
атауы

Балалар 
жұмысы

Нәтиже

Жусан
Ұстап көру,
иісін сезу,
сипаттау,

мағұлмат алу
(Слайдпен 

жұмыс)

Иісінің ащы және 
өткірлігі,

тұтанбайды

Түймедақ
Гүлін алып, 

приборларға салу, 
сабақтарынан 
сары бояуды 

байқады
(Слайдпен 

жұмыс)

Сары түсті тұнба 
дайындалады.

Адыраспан
Кептірілген 

адыраспанды 
тұтату

(қауіпсіздік 
ережелерін 

сақтау. 
Тәрбиешінің 
көмегімен)
(Слайдпен 

жұмыс)

Өзгеше иістің 
пайда болуы,

Бөлме ауасының 
өзгеруі

  Мұндай  тәжірибе  жасау  барысында,өсімдіктердің 
сыртқы  қасиеттері,  олардың  қалыптасуы,  иісін,  дәмін, 
түрін, ұстап көрсету арқылы баланың сенсорлық қабілетін 
дамытамыз. Сонымен қатар  мектепке дейінгі балалардың 

экология  негіздері  мен  қоршаған  орта  оқу  қызметіне 
деген қызығушылықтарын оятамыз.   
 Міне, мен осы орайда балабақша ішінен «Жасыл желек-
жанға сая» атты өсімдіктер әлеміне толы орталық ашуға 
ұсынысымды  қабыл  алып,балалармен  бірігіп  тәжірибе 
жасақтап,  уақытымызды  қызықты  өткіземіз.  Топтар 
арасынан менің жобама қызығушылық танытқан балалар 
саны көбейіп келеді.

«Табиғатпен  үндес  балабақша-2019»  аудандық 
байқауынан  біздің  балалабақша  І  орын  иемденді.   Бұл 
менің алға қойған мақсатым болған.

* * * * * * *
Түркістан облысы, Түркістан қаласы, «Сәбина» 

балабақшасы   жеке мекемесінің әдіскері 
Налтаева Молдир Алибаевна

Білім беру саласы: «Әлеумет», «Таным», 
«Коммуникация»
Білім беру: Экология негіздері
Тақырыбы: «Табиғат бұрышы»
Мақсаты: 1. Табиғат бұрышындағы өсімдіктерді 
бақылату арқылы олардың құпия сырлары мен 
тіршіліктері туралы түсінік беру.
2. Балықтар туралы әңгімелеу, олардың тыныс алулары, 
қоректенулері, қимыл-қозғалыстары, тіршілік ету 
орталарымен таныстыру.
3. Еңбек іс-әрекеттеріне баулып, тірі табиғатқа деген 
қамқорлық жасау дағдыларын қалыптастыру. [more]
Көрнекіліктер: тірі табиғат бұрышы,интербелсенді 
тақта,сурет аквариум.
Блингвалды компанент: гүл-цветы, балық-рыба.

Іс-әрекет 
кезеңі

Тәрбиешінің іс-әрекеті
Балалардың 

іс-әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушылық

Шаттық шеңбер
Орнымыздан тұрамыз,
Алақанды ашамыз.
Күннен жылу аламыз,
Жүректегі жылуды
Қонақтарға сыйлаймыз.

Балалар 
қимылмен 
жасайды.

Ұйымдастыруш
ылық ізденістік

- Балалар қазір жылдың 
қай мезгілі?
- Күз мезгілінде неше ай 
бар?
- Күз мезгілінде ауа райы 
қандай болады?
Жылдың әр мезгілінде 
ауа–райымен бірге біздің 
табиғатымызда өзгеріске 
ұшырайды.
Табиғат туралы әңгімелеу.
Табиғат дегеніміз не?
- Дұрыс айтасыңдар.
Табиғат денелеріне нелер 
жататынын және олардың 
тіршілік ететін ортасы 
туралы түсіндіру.
Осы ғажайып табиғаттың 
бір бөлшегі біздің топтада 
бар.
- Біздің табиғат 

- Күз
Қыркүйек, 
қазан, қараша
- суық

Қоршаған 
орта

Табиғат 
бұрышына 
назар 
аударады.
- Гүл, балық

Балаларға ой 
тастау

- Топ жылы

- Күннен
Су, ауа, 
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бұрышымызда нелер бар?
- Дұрыс.
- Балалар күз мезгілі 
болғандықтан күн 
суытып, жапырақтар 
түсіп, шөптер қурап, 
гүлдер солып қалды. Ал 
біздің тобымыздың гүлі 
жайнап өсіп тұр.
- Дұрыс, яғни өсімдіктер 
өсу үшін жылу керек.
- Өсімдіктер жылуды 
қайдан алады.
- Гүлдердің өсуі үшін 
тағы нелер керек?
Гүлдердің ерекшелігі мен 
қажеттілігі туралы 
әңгімелеу, топтағы 
гүлдерді неге «бөлме 
гүлдері» деп атайтынын 
түсіндіру.
Дала гүлдерінің суретін 
көрсету, олардың тіршілік 
ерекшелігі туралы 
мағлұмат беру.
Гүл туралы кім тақпақ 
біледі.

Жұмбақ:
Құйрығы жерге тимейді,
Жотасы күнге күймейді.

Балық қайда тіршілік 
етеді?
Балықтардың пішіні 
қандай?
Балықтың денесі біртұтас 
болады
Олар желбезек арқылы 
демалады.
Құйрығы бұрылу 
қызметін атқарады.
Балықтар су асты 
өсімдіктерімен 
балдырлармен 
қоректенеді.
Аквариум деп арнайы 
балық өсіру үшін 
жасалған шыны ыдысты 
айтамыз. Аквариум 
арнайы техникалық 
құралдармен 
жабдықталған. Онда суды 
жылытатын, ауа 
жіберетін, жарық 
түсіретін құралдар бар. 
Аквариумдағы балықтар 
үнемі адамдардың 
қамқорлығында болады.
Сергіту сәті:
Ал қанекей тұрайық,

топырақ

Амира:
Гүлім, гүлім 
өсе бер
Әдемі боп 
асыл боп
Күндей 
жайнап кете 
бер
Қызыл, сары, 
жасыл боп.

- Балық

- суда
- сопақша
Қимылмен 
жасайды.

Қыздар гүлге 
күтім 
жасайды

Ұлдар 
аквариумдағы 
балыққа 
күтім 
жасайды.

Цветы
Рыба

Әр бала жеке 
шығып 
орындайды

Айналаны қарайық
Жауқазындай жайқалып
Бәйшешектей иіліп
Сәл тынығып алайық.
Ал енді балалар біз енді 
табиғат бұрышына қалай 
күтім жасайтыны — 
мызды тәжірибе арқылы 
көрсетейік. Гүлдерді 
жақсы күту үшін су 
құйып, топырағын 
қопсытып, дымқыл 
шүберекпен шаңын сүртіп 
тұру керек.
Ал аквариумдағы 
балықтарға арнайы 
зоодүкеннен алынған 
жемдерін беру керек.
Блингвалды компанент: 
гүл-цветы, балық-рыба.
Дидактикалық ойын 
(ұжыммен)
«Орнын тауып 
орналастыр»
Ойынның шарты: Бала 
берілген әр түрлі 
пішіндерді таңдап алып, 
оның атын атайды. 
Аталған пішінді тіршілік 
ету ортасына байланысты 
(жоғары–төмен) 
құрлыққа–жер бетіне 
суға-жер астына 
орналастырады.

Рефлекциялы
қ түзетушілік 

Сұрақ жауап әдісі арқылы 
қорытындылау.
- Балалар сендерге бүгінгі 
тақырып ұнады ма?
- Біздің табиғат 
бұрышымызда нелер бар?
- Гүлдер қандай болып 
бөлінеді?
- Гүлдерді қалай күтіп 
баптаймыз?
- Балықтарды қалай 
күтеміз?
- Гүлдерді орыс тілінде 
қалай атаймыз?
- Балықты ше?
Балаларды мақтап, 
мадақтау.

Гүл, балық
Дала гүлі, 
бөлме гүлі
Су құямыз, 
шаңын 
сүртеміз, 
топырағын 
қопсытамыз
Суын 
ауыстырамыз, 
жем береміз
Цветы
Рыба

Күтілетін нәтиже
1. Табиғат бұрышы туралы түсінігі кеңейеді, білімі 
толығады.
2. Гүлдердің тіршілігі, әсемдігін сезінеді. Тірі табиғатқа 
деген қызығушылығын артып оларға қамқор бола біледі.
3. Балықтардың табиғаттың бір бөлігі екенін, олардың 
тіршілік әрекетін біледі.
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Түркістан облысы, Түркістан қаласы, «Сәбина» 
балабақшасы жеке мекемесінің тәрбиешісі

Бархатова Дина Муратбаевна

Білім беру саласы: «Коммуникация», «Шығармашылық», 
«Денсаулық», «Таным»
Ашық ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің бөлімі: 
«Сөйлеуді дамыту», «Көркем әдебиет», «Дене 
шынықтыру».
Тақырыбы: «Ғарыш әлеміне саяхат»
Мақсаты: Ғарыш,ғарышкерлер туралы түсініктерін 
кеңейту.
Міндеттері:
Түзету-білімділік: Балаларға ғарыш, ғарыштық ұшулар, 
Байқоңыр ғарыш айлағы туралы түсінік беру. 
Қазақстанның тұңғыш ғарышкерлері туралы түсінік бере 
отырып, балалардың ғарыш әлеміне қызығушылығын 
арттыру; [more]
Түзету-дамытушылық:Балалардың байланыстырып 
сөйлеуін, көркемдік талғамын, шығармашылық қабілетін 
арттыру, түзету тапсырмалар арқылы дыбысты айту, ұсақ 
саусақ моторика қабілеттерін дамыту, ғажайып саяхат 
арқылы балалар қиялдарын шыңдау, баланың логикалық 
ойлау қабілетін дамыту, тапқырлығын арттыру. ИКТ 
технологиясы арқылы есте сақтау қабілетін дамыту.
Түзету-тәрбиелік: Ұжыммен бірлесіп әрекет жасауға 
тәрбиелеу, құрмет сезімдерін тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілі:көрсету, түсіндіру, сұрақ-жауап, сергіту сәті, 
ғажайып сәт, әңгімелесу.
Көрнекі–құралдар:қағаздан жасалған ракета, робот 
суреті, планеталар, күн, ай, жұлдыздар, ғаршкерлер 
суреті.
Алдын–ала жүргізілетін жұмыс: Ғарыш, ғарышкер 
туралы оқу-қызметін ұйымдастыру, тақпақтар жаттау.
Қостілділік компонент:ұшақ-самолет, зымыран-ракета, 
тікұшақ-вертолет, ғарыш-планета, ғарышкер-космонавт, 
жұлдыз-звезда, ай-луна.
Мотивациялық-қозғаушылық: 
Тәрбиеші: -Балалар, бүгін бізде ерекше күн. Бізге 
көптеген қонақтар келіпті қонақтармен амандасайық.
Шаттық шеңбері:
Армысың, алтын күн!
Армысың, ашық аспан!
Сәлем баршаға,
Сәлем досыма!
Саусақ жаттығуы.
Біздің топта ұлдар мен қыздар өзара дос (қолдың 
саусақтары өзара бірігеді)
Кішкентай саусақтар біз сенімен достасамыз (екі қолдың 
саусақтарын бір-біріне тигізу)
Бір , екі, үш, төрт, бес (шынашақтан бастап, саусақтарды 
кезекпен бір-біріне тигізу)
Қайтадан санауды бастаймыз.
Бір, екі, үш, төрт, бес
Енді санауды аяқтадық. (қолды төмен түсіреміз, 
демалтамыз)
Ұйымдастырушылық-түзетушілік.
Тәрбиеші: -Балалар, қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар: Көктем мезгілі
Тәрбиеші: -Көктем мезгілінде қандай өзгерістер болады?
Балалар: Күн жылынады, құстар жылы жақтан ұшып 
келеді, қар ериді, ағаштар бүршік атады.

Тәрбиеші: -Балалар көктем мезгілінде үш ай бар. Наурыз, 
сәуір, мамыр.
-Кәне, бірге қайталайықшы.
-Бұл сәуір айында үлкен мереке бар. Ол Ғарышкерлер 
күні.
Ғарышкерлер дегеніміз – олар ғарышқа, аспан әлеміне 
ұшатын адамдар. Аспан әлемінде көптеген ғалам бар. Ал, 
біздер жер бетінде өмір сүреміз.
Тәрбиеші: -Жарайсыңдар, балалар! (Теледидар арқылы 
суреттер көрсетіледі)
- Балалар сендер қандай әуе көліктерін білесіңдер?
Қостілділік компонент: Ұшақ-самолет, зымыран-ракета, 
тікұшақ-вертолет.
- Ғарышқа тұңғыш ұшқан ағаларымыз Юрий Гагарин, 
Тоқтар Әубакіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айынбетов. 
Ғарышқа зымыранмен ұшқан бұл кісілер біздің 
мақтанышымыз.
Логопед: -Балалар, бүгін бізде қызықты оқу қызметі 
болады. Біз бүгін ғарыш әлеміне саяхат жасаймыз. 
Алдымен саяхатқа шықпас бұрын біз өз-өзімізді ретке 
келтіріп алайық. Біз жуынайық («Тәтті тосап»), 
шашымызды тарайық («Тарақ»), шай ішейік («Кесе»), 
тілімізге жаттығу жасайық («Сағат») (Артикуляциялық 
жаттығулар айнамен орындалады)
-Жарайсыңдар , балалар!
Логопед: - Балалар, сендер ғарышқа ұшқыларың келеді 
ме? Ендеше мына зымыранға отырайық. Кәне ұшуға 
дайындаламыз, 3.2.1. ал ұшып барамыз, барамыз.
Ұшар кезде біз дұрыс дем алуымыз керек. Ол үшін 
қолымызды ішімізге қоямыз, ауаны мұрнымызбен жұтып, 
ауызымыздан шығарамыз. Ал енді ұшамыз. 
(теледидардан зымыранның ұшуға дайындалып, 
ұшқан көрінісі көрсетіледі)
-Ал міне керекті жерімізге де жеттік. Қараңдаршы қандай 
көп жұлдыздар, планеталар.
-Иә, балалар бұл роботтар ғаламшарлары екен.
(Жоғарыға аспан әлеміндегі планета, робот суреттері 
теледидардан көрсетіледі)
Робот : Сәлеметсіңдер ме! Сендер қай ғаламнан 
келдіңдер? Мен осы ғаламда өмір сүремін. Маған тамақ, 
су, ештеңе керек емес. Мен осы жерде жұмыс істеймін.
Балалар:- Салеметсізбе, робот аға! Біз жер 
ғаламшарынан келдік.
Тәрбиеші: -Балалар, біз осы ғаламшарға жеткенше 
шаршап калдық ия! Енді бәріміз роботпен бірге сергіп 
алайық.
Сергіту жаттығуы.
Теледидардан видеоролик арқылы жасалынады.
Логопед: - Балалар, робот өзіне берілген тапсырмаларды 
орындай алмай, басқа ғаламшарға ұша алмай отыр екен. 
Оған тапсырманы орындауға көмектесеміз бе?
Балалар: -Ия, көмексетеміз!
Логопед: -1-ші тапсырмасы «Буынұйқас жаттығуы»

• Кәнеки, балалар, бәріміз бірге қайталаймыз! 
Ға-ға-ға-ғалам
Ыз-ыз-ыз-жұлдыз
Кер-кер-кер-ғарышкер
Ро-ро-ро-робот
Логопед: -Жарайсыңдар, балалар! Енді келесі  тапсырма
Ойын:«Зымыран-Ұшақ»
Мақсаты: Балалардың есте сақтау, зейіндерін дамыту.
Зымыран- қолымызды жоғару көтеріп, ш-ш-ш-ш-ш-ш 
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дыбысын дыбыстаймыз;
Ұшақ- қолымызды созамыз, с-с-с-с-с дыбысын 
дыбыстаймыз.
Логопед:- Жарайсыңдар, балалар! – Робот өзіне зымыран 
құрай алмай отыр екен, оған зымыран құрап береміз бе?
Балалар:- Ия, құрап береміз!
«Зымыран» атты ұсақ саусақ моториканы дамытуға 
арналған ойын.
Мақсаты: Ұсақ саусақ моториканы, ойлау қабілеттерін 
дамыту.
(Зымыранды таяқшалар арқылы құрастыруды ұсыну).
-Жарайсыңдар, балалар! Балалар, сендер роботқа барлық 
тапсырмаларын орындап бердіңдер! Ол біз құрап берген 
зымыранмен басқа ғаламшарға ұшып кетті.
-Ол сендерге алғысын айтып, тапсырмаларды орындап 
бергендеріңе сыйлық берді. Оны тәрбиешілеріне табыс 
етемін, топқа барғанда сыйлықтарыңды аласыңдар.
Тәрбиеші: - Балалар, біздің де қайтатын уақытымыз 
болды. Осында көргенімізді жердегі достарымызға, 
апайларымызға айтып берейік. Қане ұшуға 
дайындалалайық. 3,2,1. Ұштық.
Рефлексиялық-түзетушілік:
Тәрбиеші:-Балалар, бүгін уақытымызды сондай көңілді 
өткіздік!
-Біз бүгін қайда бардық?
- Ғарышкерлер қайда ұшады екен?
-Кімге көмектестік?
-Қандай тапсырмалар орындадық?
-Бүгінгі оқу іс-әрекетіміз сендерге ұнады ма?
Олай болса біздің ашық ұйымдастырылған оқу іс-
қызметіміз аяқталды. (Робот берген сыйлықтар 
таратылып беріледі)

* * * * * * *
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің
«№ 78 мектеп-гимназия» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі Мухаметова Шолпан

Раздел:  Кем хочу стать, когда вырасту

Школа-гимназия №78

Дата:  ФИО учителя: 

Класс: 
5 "__В__" .

Количество присутствующих: 
                        отсутствующих:    

Урок 39                                             Тема:  Кем быть?

Цели обучения:
5.1.1.1-  понимать  общее  содержание  сообщения 
продолжительностью  не  более  2-3  минут,  определяя 
тему текста;
5.1.4.1- определять основную мысль текста на основе 
вопросов.
5.2.1.1-  владеть  словарным  запасом,  включающим 
синонимы, антонимы, омонимы;
5.2.3.1- соблюдать орфоэпические нормы;

5.2.4.1-  создавать  высказывание  (описание, 
повествование) на основе иллюстраций.
5.3.3.1- формулировать вопросы по содержанию текста 
и отвечать на них;

5.3.6.1-  анализировать  содержание  небольших 
произведений  фольклора  и  литературы,  определяя 
тему и основную идею.
5.3.7.1-  извлекать  необходимую  информацию  по 
предложенной теме из различных источников
5.4.3.1- представлять информацию в виде рисунков;

Предполагаемый 
результат

Все учащиеся смогут:

Понимают содержание 
художественного текста;
правильно употреблять 
существительные с 
прилагательными;
передавать события, соблюдая 
последовательность;
участвовать в диалогах;
Большинство учащихся 
смогут:
определять тему, сформулировать 
основную мысль текста;
согласовывать имена 
прилагательные с именами 
существительными в 
единственном числе; 
составлять предложения, 
используя  предложенные  слова;
определить части речи;
высказывать простые оценочные 
суждения;
Некоторые учащиеся смогут:
составлять презентационный 
материал по теме;
дополнять тематическую группу;

Языковая цель Полиязычие:  мудрено – трудно; 
лебёдка – ауыр жүк көтеретін 
шығыр; жесть – қаңылтыр
Основные термины и 
словосочетания: Профессия, 
местность, укрощать,столяр

Цель урока: Познакомить обучающихся с 
разделом лингвистики 
"Морфология".
Учить распознавать 
самостоятельные и служебные 
части речи.
.

Привитие 
ценностей 

Прививать  любовь  к  труду, 
интерес к профессиям

Межпредметные  
связи

Взаимосвязь  с  предметами: 
русская  литература,  казахский 
язык,  английский  язык, 
изобразительное искусство 

Навыки 
использования 
ИКТ

Использование  интерактивной 
доски,  магнитофон 
(прослушивание  отрывка 
художественного произведения)

Этапы урока Запланированная деятельность 
на уроке

I. Организационный момент.
Эмоциональный настрой.
(К) Приветствие.
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 Давайте  улыбнемся  друг  другу. 
Пусть сегодняшний урок принесет 
нам  всем  радость  общения. 
Сегодня  на  уроке,  ребята,  вас 
ожидает  много  интересных 
заданий,  новых  открытий,  а 
помощниками  вам  будут: 
внимание,  находчивость, 
смекалка.
Проверка  домашнего  задания.
(«Поймай мяч»)
II. Актуализация знаний
(К) Послушайте стихотворение.
(О.Высотская  «Вот окончим 
школу скоро  ...»)
Как вы думаете, о чём мы будем 
говорить
на уроке? Определите основную 
мысль стихотворения. Вы бы 
хотели  не делать совсем ничего?
 (Деятельность учащихся) 
Прогнозирование учащимися 
темы урока
III. Изучение нового материала
(К) Что  является  для  человека 
очень важным и нужным в жизни? 
Попробуйте отгадать.
Развитие  речи.  Зачем  человеку 
нужен  труд?  Как  вы  считаете, 
учёба  –  это  труд? Что  такое 
профессиональный  труд, 
профессия?
Учимся  применять  правило. 
Ознакомление  уч-ся  с 
теоретическими  сведениями  из 
учебника  о  морфологических 
признаках частей речи.
 (К) Упр.  268. Отгадайте,  какие 
слова задуманы в таблице. К какой 
части речи они относятся?
IV.  Освоение  изученного 
материала. 
Упр.269 Прочитайте  текст. 
Расскажите,  как  появлялись 
профессии. Выпишите
из  текста  по  два  слова,  которые 
обозначают предмет, признак или
качество,  действие.  Словами 
каких частей речи они являются? 
Как вы это определили?
Упр.271.Прочитайте текст о жизни 
и творчестве В. В. Маяковского.
 Упр. 272  Прочитайте отрывок из 
стихотворения В.  В.  Маяковского 
«Кем быть?».  О  чём  он? 
Определите его основную мысль.
 (К) Ответьте на вопросы.
Деление на группы.  По жребию 
(в  корзинке  лежат  рисунки  с 
изображением  спортивного 
инвентаря:  мяч,  скакалка, 
теннисная  ракетка)  учащиеся 

выбирают  карточки,  делятся  на 
группы
Физкультурная минутка
IV.  Закрепление  изученного 
материала. 
(К,И)  Упр.  274  Какие 
иллюстрации  можно  сделать  по 
содержанию  стихотворения «Кем 
быть?»?  Дайте  словесное 
описание каждого рисунка.
Упр.275 Найдите в стихотворении 
«Кем быть?» названия профессий. 
Выпишите их.  На  какой  вопрос 
они  отвечают?  Дополните 
полученную  тематическую 
группу.
(Г)Работа в группах. 
Напишите  на  вырезанных  из 
бумаги  лепестках,  кем  работают 
ваши  папа  и  мама.  Соберите 
цветок из лепестков и расскажите, 
что вы знаете о профессиях своих 
родителей.
 Составление  синквейна  к  слову 
труд.
(И)  Прием  «Верные  и  неверные 
утверждения»  выявляет  уровень 
усвоения полученной информации 
на данном уроке. 
Для самостоятельного изучения 
предлагается «УС». 
Рефлексия
Приём «Три М»
Учащимся предлагается назвать 
три момента, которые у них 
получились хорошо в процессе 
урока, и предложить одно 
действие, которое улучшит их 
работу на следующем уроке.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ ШКОЛЫ

М.Байоразова
Учитель математики и информатики, Заместитель 

директора по  учебно-воспитательной работе
 средней школы-гимназии №10 им.Ч.Валиханова 

город Талдыкоргана

Низкое качество знаний наблюдается в среднем звене. 
Надо  отметить,  что  в  педагогической  психологии  всё 
больше делается упор на особенности этого возраста. 5-6 
класс  относят  к  переходному  возрасту,  7-9  собственно 
подростковый.

При  работе  с  5-9  классами  стоит  всегда  помнить 
портрет подростка:

а)  «подростку  важно,  чтобы  его  взрослость  была 
замечена окружающими»;

б)  для  подростка  важно,  чтобы  форма  его  поведения 
была не детской;

в)  ценность  для  подростка  некоторой  работы 
определяется  ее  «взрослостью»  (т.е.  соответствием 
некоторому представлению о взрослости);

г)  «любимый  герой  подростка  —  человек  активный, 
стремящийся к цели, преодолевающий серьезные,  почти 
непреодолимые  препятствия  и  выходящий  из  них 
победителем». В любом начинании он предпочитает быть 
деятелем, а не наблюдателем;

д)  склонность  к  мечтанию  и  фантазированию  в 
сочетании  со  склонностью рассказывать  о своих 
реальных (или выдуманных) качествах. 

Как построить свою работу так, чтобы школьникам  на 
уроке  было  интересно,  комфортно,  но  и  в  тоже  время, 
чтобы  они  учились  думать,  напряженно  работать  с 
учебным материалом, осваивая новые знания?

Думаю, что следует сделать акцент на следующем::
· следуя традициям, внедрять инновации;
· повышать уровень компетентности педагогов;
·  осваивать  и  внедрять  в  работу  новейшие 

информационные технологии;
·  определять  причины  типичных  затруднений 

школьников и их коррекцию;
·  выявлять  уровень  сформированности  системы 

качества знаний обучающихся;
·  обеспечивать  достижения  целей  обучения  через 

оптимальное использование форм и методов групповой и 
парной работы. 

Особая  роль  отводится  учителю,  так  как  он  является 
главной движущей силой качественного образования, и он 
должен обладать определенными качествами, такими, как:

·  владение  современными  образовательными 
технологиями;

·  способность  делать  учебный  материал  доступным 
пониманию;

· творческое применение методов обучения;
· способность организовать детский коллектив;
· интерес к детям;
·  яркость  речи,  такт,  связь  с  жизнью,  способность  к 

внеклассной работе.

Использование  информационно-коммуникационные 
технологии  – необходимое условие повышения качества 
учебно-воспитательного  процесса.  Я  считаю,  что  если 
процесс  обучения  построить  на  основе  использования 
информационно-коммуникационных  технологий,  то  это 
позволит: организовать деятельность учащихся на основе 
поиска,  открытия  знаний,  развития  самостоятельности, 
что  приведет  к  повышению  качества  обученности  по 
предметам.

Применение  компьютерных  программных  средств  на 
уроках  позволяет  решать  самые разные задачи:  заметно 
повысить  наглядность  обучения,  обеспечить  его 
дифференциацию,  повысить  интерес  к  предмету, 
познавательную активность школьников.

Считаю,  что  необходимо  пересмотреть  подачу 
материала  детям.  Необходимо  давать им  больше 
самостоятельности, возможности использовать различные 
ресурсы для понимания цели урока. Для этого возможно 
использование:
 схем для моделирования учебного материала;
 таблиц,  интеллектуальных  карт,  что  позволяет 
лучше воспринимать содержание материала;
 постеров, информационных бюллетеней по теме, 
что позволяет самостоятельно перерабатывать изучаемый 
материал.

Следующим  способом  повышения  качества  обучения 
является использование опор:
1. изобразительно-смысловые  опоры:  диафильмы, 
кинофильмы (ставится задача); серия рисунков (не более 
3-4), объединенных по теме;
2. словесно-смысловые  опоры:  логико-синтаксические 
схемы. Например, я хотел бы..., но, к сожалению,…, дело 
в том, что… ;
3. опоры на уровне формирования умения. Например, ты 
неправ…, потому что…, в прочем, все зависит от… .

Работая,  таким  образом,  учащиеся  с  интересом 
самостоятельно  анализируют,  делают  выводы.  Кроме, 
всего перечисленного, такая работа развивает мышление, 
формирует умение пользоваться таблицей, схемой, то есть 
формируется информационная компетентность.

Особое  внимание  следует  уделить  использованию 
Интернет  ресурсов  учителям,  там  можно  взять  очень 
много  информации  для  уроков:  портреты  писателей, 
фотографии,  шедевры  искусства,  костюмы  народов, 
музыку,  ауди-пособия,  фильмы.  Это  является  ярким 
наглядным пособием и источником вдохновения.

Применение таких форм проведения уроков позволяет 
стимулировать  разнообразие  творческой  деятельности 
обучающихся,  дает  возможность  увеличить  на  уроке 
объем  информации,  позволяет  воспитывать  навыки 
самоконтроля, повышает интерес к предмету у учащихся.

Использование инновационных форм и методов работы 
наряду  с  традиционными  помогает  и  реализовать 
личностно-ориентированный  подход,  и  учитывать 
особенности детей, уровень их обученности, интересов и 
склонностей.

* * * * * * *
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Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы
«Нұрсая»   жекеменшік балабақшасының тәрбиешісі

Көжекова Ардақты

Тақырыбы: Күз мерекесіне арналған « Күз ханшайымы» 
атты бүлдіршіндер сайысы.

Мақсаты:  Балардың  күз  мезгілі  туралы  түсініктерін 
кеңейту,  күз  мезгілінің  ерекшеліктері  туралы  мәлімет 
беру, балалардың ойлау, қиялдау, есте сақтау қабілеттерін 
арттыру,  тіл  байлықтарын  дамыту.  Табиғатты  аялауға, 
ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелеу.
Тәрбиеші:
Бүгін мейрам бүгін той,
Қуанышты күн біліп қой.
Күзгі бақтай сыңғырлап,
Алақанды соғып қой!
Құрметті  ата- аналар, бүлдіршіндер, тәрбиешілер Күз 
мерекесіне арналған Күз ханшайымы атты бүлдіршіндер 
сайысына қош келдіңіздер!
Шоғы толған гүлдей жайнап,
Шақырады жарқын күз.
Сайраңдаған күліп ойнап,
Келді міне Алтын күз !- бүгінгі сайысқа қатысушы ару 
қыздарымызды аналарымен ортаға шақырамыз.
               Өнерлі де талантты – Төлеген Райана анасымен.
               Салмақты да байсалды – Маралбай Нияз 
анасымен.
               Білікті де білімді – Нұржаубай Адия анасымен.
               Көрікті де әдепті- Степанқызы Ақсұлу анасымен.
Бүгінгі сайысымызға төрелік ететін әділ – қазылар алқасы 
1     Балабақша әдіскері А.Надирова
2      Ата- ана Уразова
Жоғары ұпай 5 ұпай, ар кезең сайын ұпайларымызды 
көрсетіп отыру сұралады.
Ендеше сайыс шарттарымен таныстырып өтейін:
  1.Менің ата- тегім өзін өзі таныстыру
  2. Кім ойға жуйрік жағдаяттан шығу туралы сұрақтар.
  3.Дәрумендер денсаулық сақтаушысы Күзгі 
байлықтардан жарнама
  4.Шебер қолдар Ата- аналармен бірлесіп жасалған 
қолөнер жұмыстары
  5. Өнерлі өрге жүзер Өз өнерлерін көрсету
  6.Әсем біздің арулар Сән үлгісін көрсету
 Бағдат: Қарашы күз келді, күз келді,
              Жапырақ жауыпты іздерді.
              Құс біткен керуен тізеді,
              Қара бұлт қабағын түйеді.
Аружан: Нұрға бөлеп өмірді,
               Жырға бөлеп көңілді.
               Жарқыраған сәулелі,
               Күз әуені төгілді.
Әбдіқадір:  Жұлдыз туып таң алды,
                    Әнге орап ғаламды,
                    Сазды әуен шаттыққа
                    Бөледі бар ғаламды.
Қымбат:   Әуенге еріп сиқырлы,
                 Айтылды ән боп сыр килы.
                 Күзгі әуен жастардың,
                 Жүрегіне нұр құйды.
Бейбарыс: Қоңыр салқын тарады,
                  Қойнаулар мен сайлардан

                  Құстар қайтып барады,
                  Қайтқан елдей жайлаудан.
Досжан:   Соңғы шуақ төгіліп, 
                 Салқынданып тұр аймақ.
                 Ак сәулеге шомылып,
                 Жапырақтар жүр ойнап.
Кәусар:   Күз келді алақай,
                Алтын келді далаға.
                Дәні бітік бидайды,
                Құйып жатыр қамбаға.
Мархаббат: Молшылыққа бөлеген,
                     Күз айы неткен ырысты ең.
                     Біздерді қауыштыратын,
                     Ыстық ұя мектеппен.
Ықылас:   Келді міне күз,
                  Айнала сары түс.
                  Керемет, тамаша,
                  Қандай әсем күз.
Айзат:    Думан толы асқарлы,
                 Күз мезгілі басталды.
                 Күзгі әуен кеп жетті.
                 Әнге бөлеп жастарды.
Рахмет балалар! Сайысымызды бастамас бұрын кім 
сайысты бірінші бастайтынын білу үшін әділ- қазылар 
алқасының алдында нөмерлер бар, сол номерлерді 
алсаңыздар.
Қатысушыларға сәттілік тілеп, сайысымызды бастаймыз.
 1. Тапсырма бойынша өзін – өзі таныстыру
 2.Тапсырма бойынша Кім ойға жүйрік яғни, берілген 
жағдаяттарды шешу.
1-жағдаят: Балабақшада ертең ертеңгілік, баланыз 
көріністе басты кейіпкер, баланыз кызулап тұр, 
баланызды ертеңгілікке қатыстырасыз ба?
 2-Жағдаят:Үй жинап жүріп, баланыздың ойыншықтарын 
лақтырып тастадыныз, сол үшін сізге баланыз сізге қатты 
ренжулі, сіздің ойынызша баланыздың сізге ренжуге 
мүлде қақысы жоқ, сіз балаңыздың тілін қалай табасыз? 
Баланың кандай құқығы бұзылды?
  3- Жағдаят. Ата – аналар чатында сіздің баланыздың  
топтағы балаларды ұратынын айтып, ата- аналар қайта – 
кайта ескерту айтады. Тәрбиешінің де айтқанын 
тыңдамайды. Сіз баланызға қандай ескеру жасайсыз? 
Жазалайсыз ба?
 4-Жағдаят. Әкесі қызыңызға, туған күніне кітап пен 
шоколад сыйлады. Қызыңыз мұндай кітап менде бар, ал 
шоколадты мен жемеймін деп жылайды.Сұрақ: Мұндай 
жағдайда, сіз балаңызға не айтар едіңіз?
   5-Жағдаят. Кызыңызды әкесі күреске бергісі келеді, 
кейін өзін- өзі қорғайды деп, ал сіз қыз баланың күреске 
қатысуына қарсысыз. Қызыңыз да күреске қатысқысы 
келеді. Сұрақ: сіз қызыңыздың күреске қатысуына 
келісесіз бе?
  Рахмет енді  әділ – қазылар бағасын білсек.
Әділ қазылар алқасы ұпай сандарын шығарғанша 
балаларымыздың өнерін тамашалайық.
Би : Күзгі вальс. Нұрхан  Сезім    Бекзат – Айзат
                              Байбол-  Айжұлдыз   Досжан - Қымбат
Тәрбиеші: күз берекелі, мерекелі ай. Күзде 
дастарханымыз жеміс- жидектер мен асқа толы. Күз еңбек 
айы, күздің бізге берері мол. Құрметті қонақтар Күз 
мерекесіне арналған Күз ханшайымы атты сайысымыз 
аяқталды. Қош сау болыңыздар.
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Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Байкенже 
аулы № 193 жалпы орта мектептің бастауыш сынып 

мұғалімі Жиенбаева Шолпан Қуатбекқызы

Қысқа мерзімді жоспар

Пәні. Жаратылыстану
Сынып: 1       Мектеп: 

Күні: 04.06.2018 Мұғалімнің аты-жөні : 

Қатысқандар:
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 
тақырыбы:

Жануарлардың қандай түрі 
болады?

Ұзақ 
мерзімдегі 
оқу мақсаты

1.2.2.2  жабайы  және  үй 
жануарларын ажырату
1.2.2.3 жыл мезгілдерінің ауысуына 
жануарлардың бейімделуін 
түсіндіру

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады: 
Жабайы жануарларды үй 
жануарларынан ажырата алады
Көптеген оқушылар орындай 
алады: 
Жануарлардың төлдерін біледі
Кейбір оқушылар орындай 
алады:Жануарларды түрлеріне қарай 
ажырата алады

Бағалау 
критерилері 

 Жабайы жануарларды және үй 
жануарларын атайды.
Жануарлардың ерекшеліктерін 
ажыратады
Жыл мезгілдеріне орай жануарлардың 
бейімделуін біледі.

Тілдік мақсат 

Құндылықта
рды дарыту 

Мәңгілік ел, бұл Инновация 
негізіндегі тұрақты экономикалық 
өсім,бағытындағы табиғат заңдарын 
тану және жаратылыстану 
ғылымдарының жетістіктерін 
өркениеттің дамуы мен өмір сапасын 
жақсарту үшін пайдалану 
мүмкіндігіне сенімділікпен қарайтын, 
заманауи техникаларды 
меңгерген,көшбасшылық қасиеті 
қалыптасқан жаңашыл белсенді тұлға 
құндылықтарын дарыту.

Пәнаралық 
байланыстар

Сауат ашу  пәні аясында оқушылар үй 
жануарлары мен жабайы жануарлар 
жайлы әңгімелей отырып сабақ 
байланысы жүреді
 Дүниетану пәніндегі жануарлар 
туралы ақпарат пен  жануарлардың  
түрлері туралы бүгінгі сабағымды 
байланыстырамын

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасыны
ң сақталуы

Мектепке дейінгі жол қауіпсіздігі 
ережесін есте сақтау, белсенді оқу 
кезіндегі қозғалыста дене 
жарақаттарының болдырмау 
жолдарын қарастыру, қоршаған 
ортаны қорғау үшін жаратылыстану 
ғылымдары бойынша білімдерін 
қолдану.

АКТ қолдану 
дағдысы 
(сабақта 
қолданылатын 
болса 
көрсетіңіз)

Интерактивті тақтада жануарларды  
«Сәйкестендіру» тапсырмасы 
бойынша тақтаны тиімді пайдалану 
дағдылары қалыптасады.

Алдыңғы 
меңгерілген 
білім 

Жануарлар туралы түсініктері бар

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған
 іс-әрекет  

Сабақтың 
басы 

3минут

2 минут

Ынтымақтастық атмасферасын 
қалыптастыру.  
Оқушылардың көңіл күйін көтеру 
мақсатында «Көбелек» атты  ширату 
жаттығуын орындатамын.
Таңертең көбелек оянды,тартылды
Қанаттарын бұлғады,терең тыныс 
алды
Аз ғана айналып,барлығына күліп
Қайта гүліне оралды.
Оқушылардың  белсенділігін  арттыру 
мақсатында «Адасқан  төлдер»  әдісі 
бойынша  оқушыларға  төрт-түліктің 
төлдерінің   суреттерін  таратып,әр 
төлді анасының қасына апару арқылы 
топқа біріктіремін.
1 топ Жылқы
2 топ Қой
3 топ Сиыр
Тақырыпты ашу: 
  оқушылардың сыни ойлау 
дағдыларын қалыптастыру 
мақсатында«Ребус» әдісі  арқылы  
сабақтың тақырыбын  ашамын.
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Сабақ ортасы  
 

10 минут

10 минут

2 минут

7 минут

№1 тапсырма (ҰЖ)  Оқушылардың 
білім-білік дағдыларын қалыптастыру 
мақсатында  «Сәйкестендіру» әдісі 
арқылы  интерактивті тақтадағы 
жабайы және үй  жануарларының 
төлдерін сәйкестендіртіп,әр жануар 
туралы әңгімелетемін.
Дескриптор:
1Жануарлар түрін ажыратады
2.Төлдерін дұрыс таба алады
3.Әр жануар туралы әңгімелейді
Бағалау:Оқушыларды  ынталандыру 
мақсатында үшін күлегештер арқылы  
бағалаймын
№ 2-тапсырма(ТЖ) Оқуышылардың 
тақырып бойынша алған білімдерін 
толықтыру мақсатында «Қай жануар 
артық» ойыны арқылы  суреттер 
бойынша артық жануарды 
таптырамын,оның айырмашылығы 
мен ұқсастықтарын, пайдасы мен 
зиянынын әңгімелетемін.
Дескриптор :
1.Жануарларды ажыратады
2. Артықшылығы мен ұқсастығын 
айта алады
3. Пайдасы мен зиянынын біледі
Бағалау: Оқушыларды  алға жетелеу 
үшін «Шапалақтау» әдісі арқылы 
бағалаймын 
Оқушылардың қажеттілігін ескере 
отырып  «Қазақия» атты ширатуын 
жаттығуын  орындатамын
№3-тапсырма(ЖЖ) Саралау 
жұмысы.  Оқушылардың білім,білік 
дағдыларын арттыру мақсатында 
«Галлереяға шарлау» әдісі арқылы   
адамдардың үй жануарларын қалай 
күтіп-баптайтынын  әңгімелейді.
Дескриптор              
 1.Үй жануарларын таниды
2.Үй жануарларына қажетті 
жағдайларды біледі
3. Адамның қызметі туралы әңгімелей 
алады.
Бағалау: Оқушыларды алға ілгерлету 
барысында  «Бағдаршам» әдісі 
арқылы бағалаймын

Сабақтың 
соңы

6 минут

Оқушылардың алған білімдерін 
қорытындылау мақсатында 
«Ойлан»әдісі бойынша жетелеуші 
сұрақатр арқылы жабайы және үй 
жануарларын өз мекенжайларына 
орналастыру ойынын ойната отырып 
бүгінгі сабағымды пысықтаймын.
Ит қандай әрекеттер жасайды?
Қасқыр ше? 
Олардың қандай ұқсастығы бар? 
Негізгі ерекшеліктері не?
Оқушылардың бүгінгі сабақтан алған 

әсерлерін  білу мақсатында «Желкенді 
қайық"кері байланысын 
пайдаланамын

Саралау – оқушыларға 
көбірек қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз?  

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру 

деңгейін  тексеру 
жоспарыңыз? 

А-деңгей:  Оқушылар салыстыру  кестесі арқылы үй 
жануарларының пайдасы мен зиянын толтырады
В-деңгей: Сурет бойынша үй жануарларының  тыныс 
тіршілігі туралы әңгіме құрайды
С-деңгей: Қысқы ұйқыға кететін жануарлар туралы 
сурет салады

Бағалау критерилері 

Жабайы жануарларды және 
үй жануарларын атайды.

№ 1 (ҰЖ)

Жануарлардың 
ерекшеліктерін ажыратады

№ 2 (ТЖ)

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу 
мақсаттары дұрыс 
қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы ОМ 
қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта дифференциация 
дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық 
кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай 
ауытқулар болды, 
неліктен? 

Бұл  бөлімді  сабақ  
туралы  өз  пікіріңізді  
білдіру  үшін 
пайдаланыңыз.  Өз  
сабағыңыз  туралы  сол  
жақ  бағанда  берілген 
сұрақтарға  жауап 
беріңіз.  

Жалпы баға

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы 
да, оқу туралы даойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту 
туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?

1: 

2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген 
оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені 
білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет
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 МЕН  ТАҢДАҒАН  МАМАНДЫҚ – ҰСТАЗДЫҚ

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік  
университеті «Тарих-Дінтану» мамандығының

 2 курс студенті Қарасай Балнура

Ғылыми жетекшілер: Абдрахманова Сауле  
Ахметжановна, Жапарова Кульша Габдулловна

«Мамандықтың бәрі жақсы, қабілетіңе қарай таңдай да, 
талғайда  біл»  -  деп,  ғұламалар  айтқандай  мамандықты 
таңдай білу де дұрыс өмір сүрудің сәтті бастамасы. 

Таңдаған  мамандық бойынша жұмыс біреуге  өмірінің 
мәні болса, біреуге көтере алмайтын жүк есебінде болады. 

Дұрыс  таңдаған  мамандық  бойыңдағы  табиғи 
қабілетінің  ашылып,  өмірде  мақсат  қойып,  жоспарлы 
жұмыс  жасап,  дұрыс  тіршілік  етуіне,  тиянақты  өмір 
сүруіне қолдау жасайды. 

Мамандыққа  дұрыс  таңдауды  қалай  жасаймыз? 
Болашақ мамандық ұнамды болуы керек, қызықты болуы 
қажет.  Мамандықты  дұрыс  таңдау  -  жеке  тұлғаның 
табысты болуының негізгі шарты ғана емес, қоғамның да 
дамуының айқындайтын факторы. 

Қазіргі  мектеп  түлектеріне  жаңа  талаптар  қойылуда: 
олар ақпарат әлемінде жол таба білу, шығармашылықпен 
ойлай  білу,  өз  бетімен  шешім  қабылдап,  жауапкерші-
лікпен  қарауды  білуі,  функцианалдық  сауатты  болуы 
сияқты қабілеттері сұраныста. 

Менің  мамандық  қалауым  мұғалімдік  болды. 
Мұғалімдер барлық мамандық иесін тәрбиелейді. 

Ұстаз  –  білім  мен  ғылымның  жемісінің  дәмін 
тарттыратын,  армансызға  арман  ұялатып,  қанатсызға 
дарын қанатын бітіретін ғажайып күш иесі.  Ұстаз берген 
тарбие әрбір шәкірттің өміріне жол сілтейтін шамшырақ. 
Ел  қорғаған  батыр  да,  ғалым  да,  жезтаңдай  әнші  де, 
ғарышкер  де,  данғайыр  ақын  да,  құрыш  білекті 
құрылысшы да, мал бағып тер төккен шопан да, әкім де 
бәр-бәрі  ұстаздан  білім  алып,  тәлім-тәрбиенің  бесігінде 
тербелген.  Барлық  адам  ұстаз  алдында   құрметпен  бас 
иеді. Қиындығы мен қызығы қатар тұрған, жауапкершілігі 
жоғары бұл мамандық – ұстаздық екені баршамызға аян. 

Сөзден  жыр  кестесін  өрген  Ғафу  Қайырбеков  ұстаз 
деген сөздің анықтамасын дәл берген:

Ұстаз болу – сезімнің ақындығы, 
Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу - мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның асылдығы.
Оқушыға  білімнің  теңізінен маржан тергізу  үшін, 

ұстаздың бойында осы төрт қасиет табылуы қажет. 
Табиғаты  көркем,  адамзаттың  арманы  болған  сұлу 

Көкшеде  білім  алу  екінің  бірінің  қолы  жетпес  бақыт. 
Даңғайыр  алып  тұлға  Сакен  Сейфуллиндей  асылдарды 
дүниеге әкелген киелі аңыз мекен сұлу Көкше емес пе? 

Осы киелі мекенге  білім алуға Сыр өңірінен келдім. 
Қызылорда  қаласындағы  саулетті,  жаңа  ақпаратты 

инновациялық  технологияға  негізделген  №  144  орта 
мектептегі  талабы  таудай  аяулы  ұстаздарымнан  білім 
нәрін  сусындаған  үздік  шәкірт  болдым.  Болашақта  ел 
үмітін  ақтап  мәртебелі  мамандық  иесі  боламын.  Тарих 
пәнінің мұғалімі болуға өз жүрегіме ұсыныс жасадым. 

Тарих – дәуірдің дамуын, тыныс алуын толассыз сағат 
тіліндей үздіксіз  сыртылдап цифрлар және фактылармен 

тайға  таңба  басқандай  белгілеп,  тарих  қойнауына 
маржандай тізетін ғаламат, қызық ғылым. 

Мақсатым  ғылымның  қыр-сырын  игеру,  тәжірибемде 
игілікке  пайдалану.  Ұлы  ағылшын  ағартушысы  Уильям 
Уорд:  «Жай  мұғалім  хабарлайды,   жақсы  мұғалім 
түсіндіреді,  керемет  мұғалім  көрсетеді,  Ұлы  мұғалім 
шабыттандырады» - дейді.

* * * * * * *
ҰСТАЗДЫҢ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІГІ

БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ

Нұрпейіс Аружан
«Сарышаған кентіндегіжалпы білім беретін орта 
мектеп» (мектеп жанындағы интернаты) КММ

Мұғалімнің  шығармашылық жұмыстары бүгініміз  бен 
болашағымызды  өзгертуге  зор  ықпал  етері  сөзсіз. 
Шығармашылық жұмыстар ұстаз және оқушымен тығыз 
байланысты.  Білім  саласындағы  көптеген  оқушылардың 
білім,  білік,  дағдысын  қалыптастыру  мақсатындағы 
шығармашылық жұмыстардың рөлі орасан зор. 

Оспанова  Лейла  Жамаловнамен  бірігіп  жасаған 
жұмыстарымыздың бірі «Табиғат әлемі» кітабы. 

Жасалған жұмыс оқушыларды нәтижелі еңбекке баулу 
және  оларды  көшбасшы  ретінде  тәрбиелеу  жолындағы 
шығармашылық  жұмыстары  жинақталған.  Жинақталған 
жұмыстары,  яғни  ғажайып  алаңы,  санауды  үйрену, 
тенсіздіктерпен танысу, логикалық есептерді шешу табиғи 
әдісті  қолдану  арқылы  берілген  тапсырмалары  әр 
оқушының  жеке  ерекшеліктерін  байқай  отырып, 
шығармашылық қиялының арқасында оған дұрыс бағдар 
бере  алады,  қоғамға  қажетті  азамат  ретінде  көре  алады 
және осы мақсатта тәрбиелейді. 

Мұғалім   бүгінгі  оқушы   ертеңгі  қоғамның,  елдің   
тірегін  өмірге  дайындаушы.  Мұғалім  мамандығының 
құндылығы да осында деп түсіненіміз.
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