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АНА – АРДАҚТЫ ЖАН
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Ұштаған ауылы

А. Өтепбергенов атындағы орта мектептің
4-сынып оқушысы Жасұланұлы  Рауан
Жетекшісі: бастауыш сынып мұғалімі

Алмағанбетова Інжу

Аналар  өте  батыл  жандар.  Олар  әрқашан  балаларын 
ойлайды. Бізде Анамызды ойлауымыз керек. 

Біз әрқашан Анамызды аялаумыз керек. 
* Біріншіден, Анамыз не қаласа соны істеуіміз керек.
* Екіншіден, Сабақты жақсы оқуымыз керек. 
Осылайша анамызға қамқор бола аламыз. Бізді өмірге 

әкелген Ана. Ең алғаш айтқан сөзіміз де - Ана. 
Менің  Анам  өте  жақсы  адам.  Мен  Анама  үнемі 

қарайлап  жүремін.  Ақындар,  жазушылар  анасына  арнап 
өлең,  шығарма  жазған.  Менде  сол  ақындар  секілді  өз 
анама арнап шығарма жазып отырмын. 

Сонымен  менің  айтқым  келгені  балалар  дүниеге 
әкелген анамызды қадірлейік.

ҰСТАЗЫМДЫ МАҚТАН ЕТЕМІН
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Ұштаған ауылы

А. Өтепбергенов атындағы орта мектептің
3-сынып оқушысы Майкенже Ерхан

Жетекшісі: бастауыш сынып мұғалімі 
Алмағанбетова Інжу

Ұстаз — мектептің жүрегі, баланың тірегі, екінші анасы 
әрі  қамқоршысы.  Мен ұстаздардың еңбегін бағалаймын, 
сондықтан олардың еңбектерінің еленгенін қалаймын. 

Өйткені олар — бала үшін жанын салып, білімнің бар 
кәусар  бұлағын  ашып,  біздің  санамызға  сәулесін  төгіп, 
нұрын шашатын жақсылық иелері. 

Олай  дейтінім,  «жақсының  жақсылығын  айт,  нұры 
тассын  дегендей»,  мен  өзімнің  сынып  жетекшіммен 
мақтанғым  келеді.  Ол  кісі  -  сондай  мейірімді,  ақылды, 
ақкөңіл әрі өте білімді адам. 

Сынып  жетекшіміздің  барлық  сабақтары  қызықты 
өтеді,  өйткені,  ол — өте  ізденімпаз  жан.  Оқушылардың 
бәрін өз баласындай көреді. Ұстазымыз керемет құрметке 
лайық.  Ұстазымыздың  еңбекқорлық,  бауырмалдылық, 
ұйымшылдық қасиетін біз ешқашан ұмытпаймыз. 

Сабақ  оқимыз,  сабақта  тыныш  отырамыз,  барлық  іс-
шараларға  белсенді  қатысамыз.  бұның  бәрі  —  ардақты 
ұстазымыздаң тынымсыз еңбегінің арқасы.

ДОСТЫҚ
БҚО, Орал қаласы, А.Тайманов атындағы 

№ 34 мектеп-гимназиясының 2 «Б» сынып оқушысы 
Ерсаин  Жандәулет

Сынып жетекшісі: Лукпанова Лайлим Сериковна
Адалдықты білетін

Жан достықты түсінетін
Болады тек бір адам

Түсінсен тек сен ғана

Адал досты кездессең,
Досыңды іздесең

Адал досың көп болса
Болады досың теңімен.

КӨКТЕМ
БҚО, Орал қаласы, А.Тайманов атындағы

№34 мектеп-гимназиясының  2 «Б» сынып оқушысы 
Имангалиева Медина

Сынып жетекшісі: Лукпанова Лайлим Сериковна

Көктем келді жайнаған,
Күн сәулесі жарқырап
Құстардың даусы сайраған
Осы кез сондай тамаша!

Күн ұзарып, түн қысқарып,
Көктем келді жарқырап.

Ағаштарда бүршік атты,
Дала гүлге құлпырды.

Көктем айы жыл басы,
Тойланады әз-Наурыз.
Халықтардың достығы,
Ұлы жеңіс мейрамы.

«АНА, СЕН 
БАҚЫТТЫСЫҢ!» ЭССЕ

Түркістан  облысы, Сайрам 
ауданы № 28 «Ақбай» жалпы 

орта мектебінің  7 «А»  сынып 
оқушысы  Адилова Амина

                       
Періштедей Анашым!
Келді көктем күнің.
Күлімдейді гүлің,
Алтын ойлы Анам.

Мерекеңіз бүгін,
Жұмақ құшақ панам.
Күндей нұрлы санаң,
Қызығын көріңіз ұл-қыздың.

Ана деген жақсы ғой. Ана деген сөз үш әріптен құралса 
да мағынасы өте терең. Ананың міндеті өте көп. 

Бірақ  ананың  ең  қуанышты,  ең  қызықты,  ең  жақын 
адамы  –  ол  перзенті.  Ананың  бірінші  міндеті  баланы 
өсіру. Перзенті сауатты, ақылды, парасатты, әдепті болуы 
үшін мектепке оқытады. Өзі жемегенді жегізіп, кимегенді 
кигізіп мәпелеп өсіреді. Ананың жасы жыл өткен сайын 
өте  береді.  Перзенті  қыз  бала  болса  тұрмысқа  ұзатып, 
басқа сенімді үйге тапсырады. Ұл болса үйлендіріп келін 
алады. Немерелі болып, оларды өсіріп – өндіріп қызығына 
тоймай, білген ақылын айтып тәрбиелейді.  

Ана деген перзенті үшін не істемейді десеңізші!
Перзенті  бірдеңеге  ұшырап  қалса,  өзін  қоярға  жер 

таппай түні-күні ұйықтамай, не істерін білмей отырады. 
Перзенті ауырып қалса, жазылып кеткенше шарасыз күй 
кешеді.  Перзентінің  өмірі  қыл  үстінде  тұрса,  өз  өмірін 
қиюға дайын тұрады. 

Өзге  аналар  сияқты,  менің  Анам  да  барын  алдыма 
тосып,  еш  мұқтаждық  көрсетпей  өсіріп  бағуда. 
Отбасымызда  анам, ағам, әпкем және мен бақытты өмір 
сүрудеміз.  Сол  бақытты басқа  отбасыларға  да  тілеймін. 
Өзім  сияқты  жасөспірімдерге  тілегім,  Ананың  қадірін 
біліп, сыйлай біліңіздер. Сіздердің де тілалғыш, ақылды, 
дана,  парасатты,  тәрбиелі,  сауатты  ұл,  қыз  болуларыңа 
тілектеспін. Ақ жүректі аналар аман болып перзенттерінің 
қызығына тоймай жүре берулеріне тілектеспін.

Арманым Анам бақытты өмір сүрсе екен деп ойлаймын.
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Түркістан облысы, Сайрам ауданы, № 28 «Ақбай» 
жалпы орта мектебінің қазақ тілі пәнінің

мұғалімі  Асилбекова Салима

Бөлім:
Күні:  

Мұғалімнің аты-жөні:
Асилбекова Салима  

СЫНЫП:  
9 «В»

  Қатысқан 
оқушылар  саны:  

Қатыспаған 
оқушылар саны:  

Тақырыбы Ата – бабаның асыл арманы 

Сабақ 
негізделген 
оқу 
мақсаттары

Т/А.9 .1.3.1 - тыңдалған мәтіннің 
мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан 
астарлы ойды анықтау
ӘТН.  9.4.1.1 - тақырып бойынша бас 
әріппен жазылатын күрделі-құрама 
атауларды орфографиялық нормаға сай 
жазу

Сабақ  
нәтижесі:

Оқушылардың барлығы мынаны 
орындай алады: 
Ауызша тіл мен жазбаш тілдің 
айырмашылықтары туралы біледі. 
Сөйлем ішінен тауып ажырата алады. 
Оқушылардың көбісі мынаны 
орындай алады: 
Сауатты,көркем жазуға үйренеді, 
тақырыпты басқа тақырыппен 
салыстыра алады.. 
Оқушылардың кейбіреуі мынаны 
орындай алады: 
Оқулықтан тыс берілген қосымша 
тапсырмалады орындайды, тақырып 
бойынша қосымша мәліметтер мен 
дәлелдер келтіре алады.

Бағалау  
критерийі

Оқушының төменгі жетістігі (ОТЖ): 
тақырыпқа қатысты берілген қарапайым 
сөйлеу үлгілерін оқиды, қайталайды, 
тыңдаған матералдың мамұнын түсінеді.
Оқушының орташа жетістігі (ООЖ): 
тыңдалым  алындағы сөйлемдерді 
қолданып, киім-кешек атауларын атайды, 
тақы ыпқа қатысты ақпа ат бере алады.
Оқушының жоғарғы жетістігі(ОЖЖ): тақы 
ыптың мазмұны бойынша қарапайым 
сұрақтар құрастырады және оған жауап 
береді, жаңа заттық, сапалық атауларды 
қатыстырып сөйлемдер құрай алады, 
жаңа киім-кешек  сипаттайды.

Тілдік 
құзіреттілік

Ауызекі және жазбаша сөйлеу түрлері

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған 
кеспе қағаздар және әртүрлі заттар, 
топтық тапсырмалар, кері байланыс, 
стикер.

Әдіс-
тәсілдер

Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, 
көрнекілік. Рефлексия.

Пәнаралық 
байланыс

Музыка, қазақ тілі. 

Алдыңғы 
оқу

7-сыныпта өткен білімді тексеруге 
арналған тест тапсырмасын орындау

Сабақтың жоспары
Жоспар
ланған 
уақыт

Сабақ барысы :

Басталу
ы
5  минут

Ұйымдастыру кезеңі  2 минут
Топтарға бөлу.
Тірек сөздер  бойынша топқа  бөліну.
Оқушыларға сөздер қиындыларын беремін. 
Әріп қиындыларда бақыт,қуаныш,шаттық  
деген сөздер болу керек. 
Оқушылар сол сөздер бойынша топтарға 
бөлінеді.
Психологиялық ахуал қалыптастыру:  
3 минут
-Салем достым! (амандасады)
-Сен қалайсың? (иықтарынан қағады)
-Қайда болдың? (құлақтарынан 
тартады)
-Мен сені сағындым! (қолдарын 
жүректеріне қояды)
-Сен келдің! (қолдарын жаяды)
-Жақсы болды!(құшақтайды)

Жаңа 
білім
10 минут

Білу және түсіну
Берілген мәтіндерді балалар оқып 
алады.

 Қызығушылықты ояту.
 Мақал – мәтелдердің жалғасын тап:
 Ғылым – теңіз, .............(білім – қайық).
Ақыл азбайды, ..............(білім тозбайды).
Оқу  –  білім  азығы,  .........(Білім  –  ырыс 
қазығы).
Көп оқыған білмейді,   ........(Көп тоқыған 
біледі).
Ілім – бұлақ ...........(білім шырақ). 
Ердің  атын  аты  шығарар,  .......(Ғалымның 
атын хаты шығарар).
Тіліңмен жүгірме, ...........(Біліммен жүгір)
Білім арзан, ............(білу қымбат).
Байлықтың кілті - .............(ғылым).
Ғылым дегеніміз не? -  Ғылым (араб 
(ілім); лат. —білім) — жалпы мағынасы: 
жүйелік білім мен тәжірибе. Арнайы 
мағынасы — ғылыми жолмен жинақталған 
білім жүйесі.  

Ортасы  
10 минут

1. Сөздікпен жұмыс. А) Мұғалім 
Интерактивті тақтадан
тақырыпқа қатысты жаңа сөздермен 
таныстырады, аудармаын айтады. Оларды 
оқиды, оқушыларға қайталатады
Терминдермен жұмыс
1.«Джиксо» Мәтінмен жұмыс.
1топ-І бөлік
2 топ-ІІ бөлік
3топ-ІІІ бөлік
Уақыт белгіленеді 5 мин
2-тапсырма .
 1 жуан+1 жіңішке сұрақтар құрастыру.
1топ-3 бөлікке
2 топ-1 бөлікке
3 топ- 2 бөлікке
( Әр топ өз қалауы бойынша
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«Ұшақ»  сұрақпен жібереді)
«Карусель» стратегиясы
1. Жеті атаны не үшін білу керек?
2. Өз ұрпағына жеті атасын үйретудің 
себебін жаз.
1 себебі-І топ
2 себебі-І топ
3 себебі-І топ
3.Туыстық кестеге неліктен әйелдер есімі 
жазылмайды?
Түсіндірме сөздіктен мағынасын түсінеді.
Оқушылар сыни тұрғыдан ойлайды, топ 
мүшелерімен пікір-алмасады, шапшаңдық 
қабілеттері байқалады.
Оқушылар  берілген тапсырманы топпен 
орындайды.
Оқушылардың жылдамдақтары мен тез 
ойлау қабілеттері байқалады.
Оқушылар топпен жұмыс жасай отырып, 
берілген тапсырманы тез жылдам 
орындайды. Бір-бірімен пікір алмасады. 
Диалогка түседі.
Оқушылар топпен құрастырады. Топтарға 
сұрақтарын қояды. 
Топтар сұрақтарды дәптерге жазады.

Сергіту 
сәті
2 минут

«Қызыл гүлім-ай» биі

Аяқталуы 
Сабақты 
бекіту
10 минут

 тапсырма. Мәтінді оқыңыз
Отбасы және дәстүр
Бата адамдарды лайықсыз, теріс 
қылықтардан сақтандырады, ол жастарды, 
ізгілікті әрі қайырымды істерге баулиды. 
Қандай да болсын бір іске кірісерде, 
дастарқаннан дәм татуға отырғанда немесе 
жол жүріп, алыс сапарға аттанарда әркім 
ақсақалдардан бата алатын болған. Бата 
шаңырақ көтеріп, жеке үй-жай болғандарға 
да беріледі. Отбасы-әр адамның алтын 
ұясы. Отбасы ұлттық қалыптастыруда 
маңызды орын алады. («Жаңа толқын» 
кітабынан)

Бағалау 
5 минут
Кері 
байланыс
3 минут

Бағалау парақшасы  
Дұрыс жауапқа 5 балл.

Рефлексия парағы

Қосымша ақпарат

Саралау – Сіз 
қосымша
көмек көрсетуді 
қалай
жоспарлайсыз? 
Сіз қабілеті 
жоғары
оқушыларға 
тапсырманы
күрделендіруді 
қалай 
жоспарлайсыз?

Бағалау - 
Оқушылардың
үйренгенін 
тексеруді
қалай 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық 
байланыс
Қауіпсіздік 
және еңбекті
қорғау 
ережелері
АКТ-мен 
байланыс
Құндылықтар
дағы
байланыс

Рефлексия Төмендегі бос 

Сабақ / оқу мақсаттары 
шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай 
болды?
Мен жоспарлаған саралау 
шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде
үлгердім бе? 
Мен өз жоспарыма қандай 
түзетулер енгіздім және
неліктен?

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

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды 
да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, 
оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген 
оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы А.Тайманов 
атындағы 34 мектеп-гимназиясының бастауыш 
сынып мұғалімі Лукпанова Лайлим Сериковна

Пән: Сауат 
ашу
Ұзақ мерзімді 
жоспар бөлімі: 
Тыңдалым 
және айтылым

Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны: 
Сынып: 1 

Сабақ 
тақырыбы

Табиғатқа саяхат. 
Ж ж дыбысы мен әрпі

Осы сабақта 
қол 
жеткізілетін 
оқу 
мақсаттары 
(оқу 
бағдарламас
ына сілтеме)

1.2.9.1 Әріпті тану, ажырату және оны 
дыбыспен сәйкестендіру
1.2.5.1 Мәтін иллюстрациясы 
бойынша сұрақтар қоя білу немесе 
қойылған сұраққа жауап беру
1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен көп 
мағыналы сөздердің мағыналарын 
ажыратып сөйлем құрастыру.

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар:Әріпті таниды, 
ажыратады және оны дыбыспен 
сәйкестендіреді, сұрақтар қойып, 
қойылған сұрақтарға жауап береді, 
сөйлем құрастырады.
Көптеген оқушылар: Мәтін бойынша 
сұрақтар құрастырады. Көпмағыналы 
сөздерді тауып, сөйлем құрастырады.
Кейбір оқушылар: Көпмағыналы 
сөздерге басқада мысалдар келтіріп, 
сөйлем құрайды.

 ---3 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 27 қараша 2019 ж | № 22 (238)  

Бағалау 
критерийлері

Дыбыстарды ажыратып, сөздерді 
буындап, дыбыстық талдау жасайды.
Мәтін бойынша сұрақ қояды. 
Сұрақтарға толық жауап береді.
Көпмағыналы сөздерді ажыратып, сол 
сөздерге сөйлем құрастырады.

Құндылықта
рды дарыту

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет 
көрсетуіне тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыстар

Математика, дүниетану

Бастапқы 
білім 

Дыбыс пен әріпті тану және 
ажырату.Оқылған мәтіннің  мазмұнын 
түсіну. 

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы 
жоспарланған 
іс-әрекет

Ресурстар

Сабақтың 
басы
Ынтымақтас
тық 
атмосферасы
н 
қалыптастыр
у
2 минут

Қайырлы таң достарым!
Қайырлы күн болсын!
Сәрбінің күні
Сәттілікке толсын!
Біздің алар бағамыз
Жұлдызшалар  болсын!

Сабақтың 
ортасы
12 минут

-Сауат ашу сабағында қандай іс-
әрекет орындалады?
Тыңдаймыз, оқимыз, айтамыз, 
жазамыз.
-Керемет! Тамаша!Жарайсыңдар!
- Жылдың неше мезгілі бар?
4 мезгіл. Қыс, жаз, күз, көктем. 
Біз қай мезгіліндеміз? Қыс. 
Қыс мезгіліне қандай айлар 
жатады?  Желтоқсан, қаңтар, 
ақпан
-Табиғат дегеніміз не? Табиғат 
нешеге бөлінеді?
-Адам табиғаттан не алады?  Адам 
табиғаттың бір бөлшегі, яғни 
табиғатта өмір сүреді. 
- Олай болса табиғат туралы 
білімдерімізді толықтырып жіберейік.
Табиғат- ол  анамыз,                       
Жансая
Табиғатқа баламыз.
Құшағында ойнаймыз,
Шаттық әнге саламыз.
Жаздааралаптауын да,Арсен
Барамызбізбауына.
Өзенінешомылып,
Жүгіремізжауында.
Табиғат-сұлумекенім,                 

Нұртілеу
Өзіңді пана етемін.
Саяңда өсіп ер жетіп,
Биікке самғап жетемін
Осы жыл мезгілінің ерекшеліктерін 
ауа райын, айналаны танып табиғатты 
танып білу үшін не істейміз?
Қалай бақылаймыз? Қалай 
зерттейміз?
Топ саяхат, топ серуенге шығуға 
болады екен
Саяхаттың қандай түрлері болады? 
Қалаға,ауылға,тауға,теңізге,жайлауға
Саяхат деген үш тілде айтып 
көрейікші.
Жарайсыңдар балалар! Балалар біз 
бүгінгі күнге дейін сауат ашу 
сабағынан бірнеше дыбыстармен 
таныстық. Өткен дыбыстарды 
қайталап жіберейік. (а, н, л, р, о, т, у, 
ш, с, д, ы, м, қ, ұ, і, е, к, ү, и, й, ғ, г, ң, 
ө, з, ә)
А) Өткенді қайталау
«Балмұздақ таяқшалары» әдісі. 
Ашық сұрақ
— Дыбыс пен әріптің айырмашылығы 
қандай?
— Дыбысты естиміз, айтамыз.
— Әріпті көреміз, жазамыз.
— Дыбыстар нешеге бөлінеді?
— Екіге. Дауысты және дауыссыз.
— Дауысты дыбыстарды қандай 
текшемен белгілейміз.
— Дауыссыз дыбыстарды қандай 
текшемен белгіленеді?
— Дыбыстардан нелер құралады?
— Буын. Буыннан сөздер құралады.
— Сөзденнелерқұралады?
— Сөйлем.
Кеше қандай дыбыспен таныстық? Әә
Ә дыбысы қандай дыбыс? Дауысты 
Отбасы мүшелерінің ішінен дауысты 
дыбыстан басталатын кісілер кімдер? 
Ата, әже, әке, ана, аға, апа
Слайдтан пошташының  әкелген 
сандықтың ішіндегі  хатын 
көрсетемін.Хатта Жұмбақбай атай 
сендер дыбыстарды танып,оқысын 
деп жемістер мен көкөністер беріп 
жіберіпті. Әр жеміс пен көкөністердің 
артында дыбыстар жасырулы 
тұр.Дауысты дыбыстар оң жағыма, 
дауыссыз дыбыстар сол жағыма тұра 
қалыңдаршы.
Сабақты «Жемістер мен көкөністер» 
ойынына бастағым келіп тұр. Әр 
жемісті алған бала жемістің артында 
жазылған дыбысты атап, сол дыбысқа 
байланысты сөз құрап, сөзді буындық 
талдау жасап, мына себетке 
салады.Бұларды бір сөзбен не деп 
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атаймыз. (Жемістер)
Дескриптор:
жаңа дыбыспен танысады,  
сөз ішінен ж дыбысын табады, 
сөйлем құрайды
Ә)  Бейнетаспадан Жж дыбысын 
көрсету. Тыңдалым. 
     Сиқырлы әріптер мен сөздер 
әлеміне саяхат жасаймыз
-Сонымен, балалар! Біз сендермен 
бүгінгі сауат ашу пәнінен Ж ж 
дыбысымен әрпін өтіп, танысатын 
боламыз. Ж ж дыбысы дауыссыз 
дыбысқа жатады. Ж ж дыбысын 
айтқан кезде, өкпеден шыққан ауамыз 
белгілі бір кедергілерге ұшырайды. Ж 
ж дыбысы сөздің басында, ортасында 
кездеседі.  
Иегіміздің астына қолымызды қойып 
айтамыз. Ж-ж-ж-ж
Бейнетаспадан қандай сөздер 
тыңдадық. Соның 3-4 ғана орысша, 
ағылшынша тілінде айтайық.
Жол – дорога - road
Жаз – лето –summer
Жаңбыр – дождь - rain
Жапырақ – листья-leaves
«Сөздер банкісі» ойыны.
Ұжымдық жұмыс. Оқулықпен 
жұмыс. Оқы. Сөздерге дыбыстық, 
буындық талдау жасау, әр сөздің 
мағынасын ашу. 
Жаға         Жасау          Жақсы          
Жауын
Жаса         Жасыл         Жаман          
Жарыс
Берілген  сөздерді бірнеше оқушыға 
оқыту
Сөздік жұмысын жүргізу.
Әр оқушы смайлик арқылы 
бағалау.
«Ойлы болсаң озып көр» ойыны.  

Жұптық жұмыс. Оқылым.
Мәтінді түсініп оқы:

Жарыс
Жарыс, жарыс. Жайлауда ат жарысы 
өтуде. Жанаттың аты желден де 
жүйрік. Жарастың жорғасы мықты. 
Кім жарыс мәресіне тез жетеді? 
Енді осы оқыған «Жарыс» мәтіні 
бойынша жұптық жұмыс жасап 
бірнеше сұрақ құрастырайық.
Жарыс қай жерде өтуде?
Жарысқа кімдер қатысты?
Кім жарыс мәресіне тез жетеді?
Мәтінде жиі қайталанып тұрған 
қандай дыбыс бар?
Ж ж дыбысы бар сөздерге буындық 
талдау жаса?
– жұп. Жарыс мәтіні бойынша 

сұрақ дайындау.
– жұп. Жылқы туралы әңгімелеу.
– жұп. Жайлау сөзіне сөйлем құрау
Оқушылар смайликті көтеру 
арқылы бағалайды.
Дәптермен жұмыс. Жазылым.
«Генетикалық әдіс»  жеңілден ауырға 
қарай біртіндеп күрделендіріп үйрету.
«Ж» әрпінің жазылуын көрсету.
Бірінші элементі — үлкен жолдың 
ортасынан, солдан оңға қарай доға 
сызықты үлкен жол ортасынан 
айналдырып, жазу жолының төменгі 
сызығына тигізе доға сызықты сәл 
көтереміз.
Екінші элементі – оңға қарай үлкен 
жол ортасына дейін, бұрыш жасай 
отырып, сызықты төмен қарай жазу 
жолының сызығына дейін 
жалғастырып, оңға қарай бұрыштап 
үстіңгі сызығына  дейін көтереміз.
Үшінші элементі – бастапқы нүктенің 
тұсынан екінші доға сызықты оңнан 
солға  қарай жүргіземіз.
Шапалақ арқылы бағалайды.
«Ойлан-жұптас-бөліс» Жеке жұмыс.
Тапсырма: Берілген буындар 
бойынша жаңбыр  тамшыларынан сөз 
құрап,сол сөздің буынын, дауысты, 
дауыссыз дыбыстарын тап.
Жа-лау, жа-сыл,жа-рық,  жү-зім,жыл-
тыр, жал-ға жол, жу-а жыл-ға, жыл

Сергіту сәті. 
2 минут

«Қыдырып қайтайық»

Қызықты 
тапсырма
8 минут 

14 минут

Топтық жұмыс. «Суреттер 
сөйлейді» ойыны.
І топ. Берілген суретті әңгімелейді.  
ІІ топ.  Берілген суретті әңгімелейді. 
Әңгімесінің ішінде Ж дыбысы 
кездесу керек.
ІІІ топ. 3 – тапсырма. 
(Оқулықтағы). Қарамен берілген 
сөздердің мағынасын 
ажыратыңдар.
Тұрма жай,Суға жуа - жуа
Қамыр жай.Тазаланды жуа
Қорытынды. «Сақина салмақ 
ойыны» Кері байланыс.
Балалар біз бүгін сақина салмақ 
ойынын ойнаймыз. Бұл ойынның 
бүгіінгі ерекшелігі кімнің   қолында 
сақина қалса менің сұрағыма жауап 
береді?
Балалар бүгінгі сабақ ұнады ма?
Қай ойын ұнады?
Бүгінгі сабақтан сөз қоржындарыңа 
қандай сөз салдыңдар?
Бүгін қай әріппен таныстық?
Әр топқа бір-бір сұрақтан қойылады. 

 ---5 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 27 қараша 2019 ж | № 22 (238)  

Ж қандай дыбыс?
Ж дыбысынан басталатын қандай 
сөздерді білеміз?
Ж дыбысы сөздің қай жерлерінде 
кездеседі? 
Ж дыбысын қандай түспен 
белгілейміз?
Аптаның неше күні бар?
Ж қандай жәндікке ұқсайды?

Сабақтың 
соңы
2 минут

Рефлексия
Оқушылар «Смайликтер» әдісі  
бойынша сабаққа кері байланысты 
ауызша айтты. Кері байланыста 
оқушылар өз топтарының жұмысымен 
бірге басқа топтың да жұмыстарын 
бағалады және ұсыныстарын берді.
Бұл сабақта оқушылар 
шығармашылықпен жұмыста топтық 
жұмыстың пайдасын түсінді деп 
ойлаймын. 

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

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін  тексеру 
жоспарыңыз? 
«Смайликтер», «3 
шапалақ»,
«Бағдаршам», «Бас 
бармақ».

Қолдау көрсету.
Қабілеті жоғары 
оқушылар айтылған 
сөздер мен сөйлемдердің 
көпшілігін дұрыс 
қайталай алады.

Рефлексия. 

«АНА – ГҮЛ, АНА - ЖЫР, 
АНА - ӨМІР ШУАҒЫ» ЕРТЕҢГІЛІК

Атырау қаласы ҚМҚ  №21  «Алтын кілт» 
бөбекжай  бақшасы. Бірінші кіші  «Қызғалдақ» тобы 

Тәрбиеші: Гинаятова.Ж.А

Тақырыбы: Ана – гүл, ана - жыр, ана - өмір шуағы. 
Қош келдіңіздер! Аяулы әжелер, аналар, 
қызғалдақ қыздар, қадірлі тәрбиешілер!

Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезім мен нұр құйып  
сегізінші  наурыз Халықаралық әйелдер мерекесі  де келіп  
жетті.  Осындай  көркем  мерекенің  қай  кезде  де  орны  
бөлек. Олай болатыны аналарға ыстық сезім, алғыс пен  
құрмет ешқашан сөнген емес. Олар өмірдің гүлі, көңілдің  
жыры, әр отбасының алтын діңгегі. Бүгінгі «Ана – гүл,  
ана  -  жыр,  ана  -  өмір  шуағы»  атты  ертеңгілігіміз  
Сіздерге арналады. 

Ән:“Ақ әжем”
Мариям: Бүгін Наурыздың сегізі
Сұлулықтың егізі
Әдемі сөз адамның

Анаға айтар лебізі.
Каусар: Мәпелейсің мені анам
Қолыңдағы құсыңдай
Құлпыра өсіп дем алам.
Құшағында қысылмай.
Балтамған:. Жүре берсем қасымда
Әйбат анам, әй анам
«Ботам» деген дауысыңнан
Мен мәз болып оянам.
Мадина: Еркелесем күнім дейтін
Ұрысқаны білінбейтін
Маңдайымнан искеп менің
Құлыншағым күнім дейтін.
Эльмир: Анамды мен жақсы көрем
Айтқан тілін алып жүрем
Қасымда апам жүргенде
Шаттанып ойнап күлем
Мақсат:Ана біздің күніміз,
Ана біздің гүліміз
Бізді ана қуантып
Ұзақ өмір сүріңіз.
Би: «Қуыршақтар»

Жүргізуші: Балалар қар еріп, құстар ән салып, алғашқы 
гүлдер шығуда. Адамдарға қуаныш сыйлайтын сиқыршы 
көктем. Олай болса мерекеге көктем ханшайымын  
шақырайық.
Музыка әуенімен залға (Көктем) кіреді.
Көктем Ханшайымы: Дала гүлге бөленеді.
Қуанышқа кенеледі.
Орман, торғай, бақтарда
Өйткені мен көктеммін
Құстар сайрай жөнеледі.
Шұғыламды төккенмін.
Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын. 
Денсаулық, қуаныш, сұлулық тілеймін.
Жүргізуші: Сиқыршы көктем, біздің шақыруымызды 
қабыл алып мерекемізге келгеніңізге рахмет.
Көктем Ханшайымы: Мен қалай келмеймін. Бүгін сондай 
керемет күн - әжелер мен аналар мерекесі.
Балалар мен сендердің әже, аналарыңның есімдерін білгім 
келеді.
Жүргізуші: Әрине біздің балалар әже, аналарыңның 
есімдерін біледі. (Балалар жауап береді)
Көктем Ханшайымы: Қандай керемет есімдер. Көп - көп 
рахмет балалар сендерге
Қанекей менімен әдемі қыздар билейсіңдерме?

Би: «Гүлдер»
Жүргізуші: Көктем ханшайымы рахмет сізге біздің 
қыздарымыздың көңілін бір көтеріп тастадыңыз.
 Али: Әлпештеген аялаған
Ақ сүт берген апатайым
Сәлем жазып бүгін саған
Мейрамымен құттықтаймын
Арсен:Мені жақсы көреді
Күндей күліп келеді
Көп ертегі біледі
Маған айтып береді.
Ляйсан:
Менің әжем ақ әжем
Ұл мен қыздың бағы әжем
Әділет:Ертегі айтып бер десең
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Айтып берер тағы әже
Әлімжан :Менің әжем жыр әжем
Шуағы мол нұр әжем
Милена:Ақ таяққа сүйеніп
Аман-есен жүр әжем
Музыка әуенімен:
Күлдіргі кіреді.
Сәлеметсіңдерме, балалар қонақтар!бүгінгі 
мерекелеріңізбен құттықтаймын.Балалар менімен ойнауға 
дайынсыңдарма?
Балалар:иә
Ойын: «Гүл жинау».
Жүргізуші: Күлдіргі сізге көп-көп балаларымыздың  
ойында көңілдерін көтердіңіз! 
Перизат:Анам менің сүйіктім
Тек өзіңе табынам.
Қасымда жүрсең биікпін, 
Алыстасаң сағынам.
Құндыз:Анаң болса қасында
Басқа бақыт не керек
Аналардың жүрегі
Мейірімді ғой керемет.
Зере:Мен анамды сүйемін, 
Құшағына енемін.
Мәпелеген анамды, 
Қуантсам деп келемін.
Ән: «Ойыншықтар әні»Құндыз, Каусар, Перизат.
«Көбелектер биі»
Құрметті:ата-аналар, ұжымдастар 8-наурыз мерекелерініз 
құтты болсын.
Жанымызды жайнатқан
Сіздерсіз ғой аналар
Зор денсаулық мол бақыт
Тілейміз біз балалар! - дей отырып ертеңгілігімізді 
аяқтаймыз.

* * * * * * * *
ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

Кызылординская область, Аральский район,
село Аралкум. Средняя школа № 61

Учитель русского языка и литературы
Дарибаева Анар Раухановна

Тема: «Абай-гений земли казахской»
 Цели: расширить представления учащихся о значении 
личности Абая Кунанбаева как поэта, композитора и 
философа;
выработка навыков выразительного чтения поэтического 
и прозаического текста;
формирование у школьников гражданской позиции, 
нравственности, патриотизма
Наглядность: портрет Абая, буклеты «Абай и природа», 
«Слова назидания», книжная выставка, рисунки учеников, 
кереге, предметы быта казахского народа.    . 

Ход вечера поэзии
Вступительное слово учителя:
- Здравствуйте, дорогие друзья ! Мы рады приветствовать 
вас  на  нашем  литературном  вечере,  посвященном 
великому  казахскому  поэту,  философу-гуманисту, 
композитору,  мастеру  художественного  слова  Абаю 
Кунанбаеву.  В  преддверии  юбилея  родоначальника 
казахского литературного языка мы еще более осознаем, 

что его гений неисчерпаем и с каждой новой эпохой новое 
поколение находит в его творчестве что-то новое,заветное. 
Абаем  было  создано  около  170  стихотворений  и  56 
переводов, написаны поэмы, «Слова назидания», но при 
жизни не напечатано ни одной книги...
 Абай  (юрта,  перед  ней  сидит  Абай  за  письменным 
столом,задумчиво смотрит вдаль.Под музыку звучит голос 
Абая)
-Время неумолимо...  Годы уходят.  Как я  прожил? Что я 
дал своему народу? Кем я для них стал?

Исполнение песни « Көзімнің қарасы»
Абай:
-Стихи –это то,чего моя душа не может скрыть...Я говорил 
о нуждах, страданиях  моего народа...
Восхвалял их трудолюбие, мудрость...Воспевал красоту 
родной степи..

Ученики читают стихи Абая в переводе на русский  
язык.

Абай:
-  На  склоне  лет  я  написал  «Слова  назидания»-это  итог 
моих  размышлений  о  смысле  жизни.  Я  уже  познал 
искушение  властью  и  тяготы  земных  дел,  признание 
народа  и  потерю  близких.Пусть  каждый  найдет  в  них 
нужное для себя «Слово».

Ученики читают выдержки из  «Слов назиданий»
- Из Слова Третьего: «Великие мудрецы давно заметили: 
каждый лентяй труслив и безволен; безвольный же 
человек всегда хвастлив; хвастливый кроме трусливости 
ещё и глуп; а глупый всегда невежествен и бесчестен. Из 
бесчестных выходят жадные, неуживчивые и бездарные 
существа, никому не нужные на свете».
- Из Слова Четвёртого: «Избавляйся от пустых забот 
настоящей работой. Каждая настоящая работа уменьшает 
горе; гони его от себя не пустым смехом, а разумным 
трудом».
- Из Слова Четырнадцатого: «Будь милосердным, считай 
другого человека своим братом, желай ему того, чего 
желаешь себе. Вот хорошие правила для сердца, для 
правдивого сердца. Если язык повинуется сердцу, то 
ошибок не будет, а если язык лжёт, то и сердце бывает 
обмануто».
- Из Слова Пятнадцатого: «Если ты хочешь быть 
разумным, то раз в день, или раз в неделю, или раз в 
месяц давай себе отчёт, как ты за это время вёл себя в 
жизни, совершил ли ты поступки, соответствующие благу 
и разуму?»
- Из Слова Восемнадцатого: «Красивым и сильным делает 
человека его ум, образованность, честь и обаяние».
- Из Слова Тридцать первого: «Для того чтобы запомнить 
советы и следовать им,  нужно соблюдать четыре условия.
-  Первое: Надо быть сильным настолько, чтобы подавить 
в себе самолюбие, когда тебе дают совет.
- Второе: Надо принимать умные слова сердцем, всей 
душой так, словно утоляешь ими жажду.
- Третье: Следует по нескольку раз повторять 
услышанное, чтобы закрепить его в памяти.
- Четвёртое: Надо держаться подальше от вещей, которые 
изнашивают человеческий ум и заставляют его терять 
свои ценные свойства».
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- Из Слова Двадцать Пятого: «Нужно учиться русской 
грамоте. Русские, стали такими, какие они есть, узнавая 
иные языки, приобщаясь к мировой культуре. Русский 
язык откроет нам глаза на мир. Изучив язык и культуру 
других народов, человек становится равным среди них, не 
унижается никчемными просьбами».
Инсценирование « Семнадцатого Слова»

( действующие лица:  Разум, Сила, Сердце, Наука. )
Абай:  -Домбра-спутник всей моей жизни…Я создал ряд 
мелодий для своих стихов. Написал и мелодии к своим 
переводам отрывков из романа Пушкина  "Евгений 
Онегин". Имя Пушкина и имена его героев, Онегина и 
Татьяны, пролетев над степями на крыльях этих песен, 
стали такими же родными для казахского народа, как 
имена казахских акынов и героев казахских эпических 
поэм.

Исполнение песни «Желсіз түнде жарық ай»
Абай: -Ещё в далеком детстве я почувствовал горечь 
тяжелой, безотрадной жизни народа, несправедливость и 
алчность своего отца. Алчность делает человека 
неразумным. Какая польза человеку, который, приобретя 
все золото мира, в душе остается пустым ?!

Инсценирование поэмы «Искандер» в переводе
 с казахского Алексея Шант. 1989 год
( действующие лица: Автор, Искандер, 

Аристотель, Голос за воротами)
 Заключительное слово учителя: - Абай всегда мечтал 
быть не только сыном отца, но и сыном Отечества. Он 
достиг своей мечты и теперь признан всем миром как 
мудрый и прозорливый учитель, поэт и гений 
человечества. Мыслитель Абай вот уже почти два 
столетия восхищает различные поколения людей 
глубиной своей мысли и яркостью языка. Его известность 
переступила границы Казахской земли, а его талант стал 
достоянием всего мира.
- Через века, Абай, мы слышим твоё Слово.
К нему обращаемся снова и снова.
Оно знакомо с самых ранних лет,
В нём на вопросы ищем мы ответ.
Оно нас призывает к разуму, добру,
Быть нетерпимым к подлости и злу,
Порядочность и честь свою хранить,
И всей душою Родину любить.
Мы на природу смотрим твоим взглядом,
Ты учишь: ”Любоваться ею надо!
Зимою, летом, осенью, весною
Она нас радует своею красотою”.
Нет, не напрасно на земле ты жил,
Верным словом народу родному служил.
И хоть недругов было не счесть у тебя,
Неотступно о правде писал ты всегда.
И пусть молоды мы и порою несмелы,
Рассуждаем о многом пока неумело,
Но, шагая к вершине жизненной новой,
Через века, Акын, слышим мы твоё Слово.

- На этом наш литературный вечер, посвященный 
175-летию Абая Кунанбаева, подошел к концу. 
Спасибо за внимание. Мы желаем вам жить дружно, 
блестяще знать языки, уважать друг друга и всех вокруг.

* * * * * * 

ӘКЕЛЕРГЕ ТАҒЗЫМ! 
29 қазан 2019 жыл. Польша сапары туралы естелік.

ІІ Дүниежүзілік соғыс адам тағдырын танымастай етіп 
өзгертті. Бұл соғыс адам тағдырын аяусыз, қанішерлікпен 
аяққа  басты.  Соғыстың  әсерінен  бүкіл  дүниежүзі  адам 
айтқысыз  зардап  шекті.  ІІ  Дүниежүзілік  соғысқа 
Қазақстандық  жауынгерлердің  қосқан  үлесі  орасан  зор. 
Осы сұрапыл соғысқа менің әкемнің екі ағасы, анамның 
әкесі де аттанған екен. 

Мен Польшадағы соғысқа қатысқан  Отандастарымыз-
дың  Беньяминов  деген  шағын  қаладағы  зираттарды  өз 
көзіммен  көріп,  боздақтардың  рухына  тағзым жасадым. 
Қара басын ойлаған жоқ, нағыз патриоттар осы боздақтар 
деп айтар  едім.  Боздақтарға  арнап  оқылған Құран,  дұға 
тілектеріміз сауапты іс болсын. 

Бұл жерде тек біздің отандастарымыз емес, тағы басқа 
солдаттар жатыр, белгісіз солдаттар жатыр. Осы сұрапыл 
соғысқа  менің  әкемнің  екі  ағасы  анамның  әкесі  де 
аттанған  екен.  Дәуқабақов  Ғалым  1939  жылы  әскер 
қатарына  шақырылса,  Дәуқабақов  Қасым  1940  жылы 
Польша мен  Франциядағы соғысқа қатысқан  екен.  1941 
жылы шешемнің  әкесі  Мырзабаев  Бидаулет  Сталинград 
шайқасына қатысқан. Өкінішке орай сол соғыста хабарсыз 
кеткен. 

Әкемнің ағасы Дәуқабақов Ғалым Брест  қаласындағы 
ұрыста  жоғалған.  Әкемнің  туған  ағасы  Дәуқабақов 
Қасысм  1941  жылы  соғысқа  қатысқан,  1943  жылы 
шайқаста  Польшадағы  шағын  қала  Беньяминов  деген 
жерге  жерленген.  Мен  сонда  бардым.  Сол  жердегі 
солдаттардың рухына бас иіп тағзым жасадым. 

Кеңес  Одағы  ыдырағаннан  кейін  белгісіз  солдаттар 
жатқан  жер  қараусыз  қалған,  ойлаңыздаршы  бұл  жерде 
қаншама  боздақтар  қараусыз  жатыр.  Польша  сапары 
туралы  естеліктер  әлі  де  жалғасын  табады  деп 
үміттенемін. 

Польшадағы Беньяминов деген қалада тек менің әкем 
ғана емес мыңдаған қарапайым солдаттар мен боздақтар 
жатыр.  Менің  тілегім,  болашақ  ұрпақтарымыз  сол 
әкелеріміздің Отан үшін отқа түскенін, Отан үшін жанын 
қиғанын, бізге осындай бақытты заман сыйлағанын білсе 
екен  деймін.  2020  жылы  Жеңістің  75  жылдығына  осы 
қараусыз қалған зиратқа көңіл бөлінсе деймін. 
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Москва түбіндегі шайқасқа қатысқан анамның әкесінің 
інісі Мырзабаев Иманбекті көріп, анам әкесін еске алатын 
үнемі қайғырып отыратын. Анам да соғыс, еңбек ардагері 
еді. Бала ана үшін қашан да сәби. 

Анамның  анасы  Мырзабаева  Ақық  әжеміз  жолдасы 
Мырзабаев  Бидәулет  1941  жылы  Ұлы  Отан  соғысына 
аттанғанда 6 баланы жалғыз өзі өсіріп, тәрбиелеген. Мен 
де әжемнің тәрбиесінде болдым. Сонда анам және әжем 
марқұм үнемі бастан кешкен қиын кездерін маған айтып 
отырушы  еді.  Содан  болар  менің  тарихқа  көбірек 
үңілгенім. 

Әжем мен анам шебер кісілер еді. Тоқыма, көрпе, алаша 
сияқты қазақ жиһаздарын өте жақсы жасайтын. Бүгін де 
анамды,  асыл  әжемді  қайғырып  еске  аламын.  Өз  анам 
Бидәулетова Рәзия әкесі соғысқа кеткенде небәрі 7 жаста 
екен. Анасына көмектескен. Анам еңбек, соғыс ардагері, 
Ұлы  Отан  соғысының  медальдарымен,  ордендерімен 
марапатталған. Өз Отанына, халқына аянбай еңбек етті.

 
Польшадағы  Беньяминов  қаласына  жерленген  әкем 

Дәуқабақов  Қасымға  және  сол  жердегі  жерленген 
боздақтарға,  Отандастарымызға,  Кеңес  Одағындағы 
солдаттарға бас иіп, тағзым ету біздің парызымыз. 

Осы  боздақтар  мен  солдаттарды  қараусыз  қалған 
зираттарға болашақта көңіл бөлінсе деген ойдамын. 

Әкемнің анасы Мақпал әжем екі баласының не тірі, не 
өлі  екенін  білмей,  «Екі  балам  соғысқа  кетті»  деп,  ана 
жүрегі  аңсаумен  дүниеден  өтті.  Екі  ұлы  Дәуқабақов 
Қасым мен Ғалым небәрі соғысқа жастай кетіп оралмауы 
үлкен қасірет, өкініш. Осы соғыс қаншама азаматтарымыз 
бен азаматшаларымызды алып кетті. Сондықтан Отанын 
шексіз сүйген, Отан үшін жанын қиған батырларымызды, 
боздақтарымызды мәңгі есте сақтауымыз керек. 

Әкелерімізге  әрқашан  тағзым.  Польша  сапарынан 
қайтқаннан  кейін  көптеген  азаматтар  мен  азаматшалар 
ыстық ықыластарын білдірді. 

Бейбіткүл Әшімова 
Алматы қаласы № 167 жалпы білім беретін

мектептің тарих және құқық пәнінің мұғалімі, 
Дүниежүзі тарихы әдістемесінің және 

дидактикалық материалдардың авторы 

«АЛТЫН ҚАЗЫНА — КІТАП» 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 
Философия және саясаттану факультеті, 

жалпы және қолданбалы психология кафедрасының 
профессоры, психология ғылымдарының кандидаты 

Жұбаназарова Назираш Сүлейменқызы 
Әлеуметтік жұмыс мамандығының 3 курс студенттері

Біздің білім алып жатырған университетіміз әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің құрылғанына 85 
жыл толып отыр. 1934 жылдың 15 қаңтары Қазақстандағы 
тұңғыш  көп  салалы  университеттің  ресми  ашылу  күні 
болып  саналады.  Сол  күні  оқытушы-профессорлар 
құрамы  туралы  бұйрыққа  қол  қойылып,  алғашқы 
студенттерді  қабылдау  басталды.  Университет 
құрылғаннан бері Қазақстанның әлеуметтік-саяси өміріне 
және экономикасына аса зор үлес қосып келеді. 

Бүгінде  әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ  халықаралық 
ғылым және білім беру кеңістігінде өзінің лайықты орнын 
алып,  жоғары  білім  саласындағы  әлемдік  көшбасшы 
университеттің  біріне  айналды.  Біз  дүниетанымымызды 
кеңейтетін,  рухани  жандүниемізді  байытатын,  еліміздің 
ірі  білім  және  ғылым  ордасы  —  Әл-Фараби  атындағы 
Қазақ  ұлттық  университетінің  студенттері  және 
оқытушымыз  психология  ғылымдарының  кандитаты, 
профессор  Жұбаназарова  Назираш  Сүлейменовна  бізге 
«Жалпы  және  әлеуметтік  психологиясы»  пәнін  жүргізу 
кезеңінде  бізге  қажетті,  өте  маңызды  мағлұматтарды 
бойымызға сіңірдік десек те, болады. 

Университетіміздің  ректоры Ғалымқайыр Мұтановтың 
«ҚазҰУ студенті оқуға тиіс 100 кітап» жобасы аясында, 
яғни  2012  жылғы  бастамасымен  студенттерге  қазақ 
әдебиетінің,  әлем  классикасының  алтын  қорындағы  аса 
құнды шығармаларды оқыту,  сол  туындылардың рухани 
маңыздылығын  түсіндіру,  студенттердің  мәдени  және 
білім  деңгейін  көтеру,  үздік  жыл  оқырмандарын  тауып, 
оларды марапаттауды көздеген болатын. 

Профессор  Жұбаназарова  Н.С.:  бүгінгі  ғылым  мен 
техниканың  қауырт  дамып,  жастардың  жаппай 
компьютерлік технологиямен әуестенуі кезеңінде рухани 
мұраттар мен құндылықтарды көркем шығармашылыққа, 
мұраға  деген  қызығушылықты  қайта  қалпына  келтіру 
өзектілігі жайлы қысқаша баяндама оқыды. 

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Нұрсұлтан 
Назарбаев  «Болашаққа  бағдар:  Рухани  жаңғыру»  атты 
мақаласында бізге инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, 

 ---9 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 27 қараша 2019 ж | № 22 (238)  

қазіргі  заманды және  болашақты терең  түсінетін  білікті 
гуманитарлық  сала  мамандары  да  ауадай  қажет  екенін 
айтты. Тарих пен саясаттану, әлеуметтану мен философия, 
психология,  педагогика,  экономика,  мәдениеттану  және 
филология  ғылымдары  бойынша  студенттерге  заманға 
лайық  білім  беруге  қажетті  жағдай  жасауды  тапсырды. 
Аталған  жоба  аясында  алдағы  бірнеше  жылда 
гуманитарлық  білімнің  барлық  бағыттары  бойынша 
әлемдегі  ең  үздік  деген  университет  оқулықтары  түрлі 
тілдерден  қазақ  тіліне  аударылып,  біздің  студенттерге 
дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға 
мүмкіндік жасалды. 

Сонымен бірге,  осы оқулықтарды аударуда студенттер 
қауымына  жеткізуде  үлкен  көмек  жасаған  жалпы  және 
қолданбалы  психология  кафедрасының  меңгерушісі  З.Б. 
Мадалиеваға  алғысымыз  шексіз.  Осы  жобаның  аясында 
философия  және  саясаттану  факультеті,  жалпы  және 
қолданбалы  психология  кафедрасының  профессор-
оқытушыларының  ұлы  классиктерді  ағылшын  тілінен 
қазақ тіліне тікелей аударған еңбектерін атап кетуді жөн 
санап  отырмыз.  Танымал  америкалық  маман  Дэвид 
Майерстың  «Әлеуметтік  психология»  оқулығы  осы 
саладағы  дүние  жүзінің  маңдай  алды  университеттері 
мойындаған негізгі оқулықтың бірі. Белгілі ғалым Эллиот 
Аронсонның  «Көпке  ұмтылған  жалғыз.  Әлеуметтік 
психологияға  кіріспе»  атты  кітабы  әлеуметтік 
психологияның  жаңа  қырларын  ашады.  Мамандар  бұл 
ілімді,  cалыстырмалы түрде,  ғылымның жас саласы деп 
есептегенмен,  оның  алғышарттары  Аристотель 
заманында-ақ  көрініс  тапқан.  Ал  Аронсон  болса,  ХІХ 
ғасыр соңында іргетасын Триплет қалап, 1930 жылдары 
К.  Левин  одан  әрі  дамытқан  әлеуметтік  психология 
ғылымының  көкжиегін  кеңейтуге  тырысады.  Себебі 
біздер  осы  оқулықтарды  психология  сабағында  кеңінен 
пайдаланып жүрміз. Сонымен қатар, студенттердің білім 
деңгейін  көтеру  және  қызығушылығын  арттыру 
мақсатында  «ҚазҰУстуденті  оқуға  тиісті  100  кітаптың» 
тізімін таратқан болатын. Студенттер «бір студент – бір 
кітап» марафонын ұйымдастырып, яғни бір кітапты – бір 
мерзімде  оқу  керек  деген  мақсатпен  өзекті  мәселелерді 
талқыладық. 

* * * * * * *
АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВҚА АРНАУ

(140 жыл мерейтойға арналады)

Түркістан облысы, Сайрам ауданы, № 28 «Ақбай» 
жалпы орта мектебінің  9 «В» сынып оқушысы

Акрамбаева Дилобар 
Жетекші маман: Асилбекова Салима

А. Байтұрсынов айтқан бізге,
Ұйқыңды аш, еңбек ет.
Талмай ізден, оқы деп,
Әліппе кітабын алғаш жинап.

Бізге білім үйреткен, ақын бабам,
Мен ізденіп оқимын.
Жол бермеймін жалқаулыққа,
Ақын болғым келеді.

Атамызға ұқсаған,
Бізге білім жинаған.
Әліппені алғаш жазған,
Атамызға бас иемін.

«АЛМА» ЖАСТАРЫ…

Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр ауылы 
"Алма" жекеменшік балабақшасы. 

Педагог – психолог: Шаганова Гулим Куангалиевна 
 

Биыл  –  Жастар  жылы!  Өткен  жылдың  5  қазанында 
мемлекет  басшысы  Н.  Ә.  Назарбаев  «Қазақстандық-
тардың әл–ауқатынының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты жолдауында 2019 жылды «Жастар жылы» 
деп  жариялауды  ұсынды.  Басты мақсат  –  ел  болашағы, 
жас буын өкілдеріне жан –жақты қолдау көрсетіп, қоғам 
өміріндегі белсенділігін арттыру. 

Елбасының  тапсырған  «Балабақша,  мектеп, 
университет» жолдауын қолға алып Ақшұқыр  аулының 
ардақты  азаматы,  жеке  кәсіпкер  –  Кезбаев   Бітім 
Тәжіғұлұлы өз анасы «Алтын алқа иегері» көп балалы ана 
– Кезбаева  Алма Түрікпенбайқызы атына 170 орындық 
«Алма»  балабақшасын  салып  берді.  Кезбаев  Бітім  ағай 
ауыл  бүлдіршіндерін  балабақшамен   қамтамасыз  етіп 
қоймай,  ауыл  тұрғындарын,  жас мамандарды жұмыспен 
қамтыды. 

Н. Ә. Назарбаев  өз сөзінде жастардың барлық санатын 
қолдауға  арналған  бағдарламалар  әзірлеп,  ел  болашағы 
жас буын өкілдеріне жан –жақты қолдау көрсетіп, қоғам 
өміріндегі  белсенділігін  арттыруды  нақтылап  тапсырған 
болатын.   Елбасының  осы  тапсырмасын  негізге  ала 
отырып,  2019  жылы  Қаңтар  айының  28  жұлдызында 
«Алма»  жекеменшік  балабақшасында  қызметкерлердің 
арасында  өткен    «Екі  жұлдыз»  сайысы  туралы  айта 
кеткім  келеді.  «Екі  жұлдыз»  сайысына  қатысушылар 
балабақшаның  медбике,  пән  мұғалімдері,  тәрбиешілері 
және күзетші қызметкерлері де қатысты. 

Балабақшада  43  қызметкер  жұмыс  жасайды,  оның 
ішінде 38 жастар яғни, пайыздық көрсеткішпен 88 пайызы 
жастар.  Сайыстың мақсаты айқын, тұлғаның бойындағы 
шығармашылық  пен  адамгершілік  қасиеттерін, 
белсенділіктерін  арттыру.  Жалпы  іс  –шара  барлық 
қатысушылардың, қызметкерлердің көңілінен шықты. 

Сайысқа  үлкен  дайындықпен,  жауапкершілікпен  14 
қызметкер  қатысты.  Екі   кезеңнен  құрылған  өнер 
сайысында  жастар,  ана туралы, әке туралы, туған жерге 
арнап,  балаларға  арналған  әндермен  өнерлерін  көрсетіп 
додаға түсті. 
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Екінші  кезеңде  «Би  өнері»  бойынша  осы  жұптар 
сайысқа түсті. Би билеу - деген ол жай қимыл жасау емес. 
Әр  халықтың  биіне  қарап  сол  елдің  тұрмысын,  салт 
дәстүрін, тіршілігін,  жалпы өмірін, мінез құлқын көруге 
болады.  Бұл  бөлімнен  де  сайыскерлер  өте  жақсы 
дайындықпен келгені байқалды. Ата–ана коммитеті және 
Ақшұқыр  ауылы  Маршал  Әбдіхалықов  мектеп–
гимназиясынан  шақыртылған  маман,   балабақша 
әкімшілігінен  құрылған  әділ  –қазы  алқасы  жалындап 
тұрған жастардың өнерлеріне әділ бағасын берді. 

Жеке кәсіпкер Кезбаев Бітім Тәжіғұлұлы  өз тарапынан 
демеушілік  көрсетіп,  жастарды  бағалы  сыйлықтармен 
марапаттады. 

«Алма» балабақшасының  ашылғанына екі жыл болды. 
Осы  аралықта  балабақшада  қызмет  атқарып  жүрген 
жастар,  облыс  арасында  ұйымдастырылып  жатырған 
жастардың  арасындағы  дене  шынықтыру  сайыстарына, 
сенбіліктерге,  барлық  іс–шараға  белсене  араласып, 
балабақшамен  бірге  өсіп  келе  жатыр.   Әр  педкеңесте 
болсын,  әдістемелік  отырыста  мұғалімдердің  көңіл–
күйлерін  көтеру,  жігерлендіру,  жағымсыз  энергиядан 
бойын  тазарту,  өзіне  деген  сенімділігін  дамыту 
мақсатында  осындай  жұмыстарды ұжыммен,  жастармен 
көптеп  жүргізіп  отырамын.  Осындай  атақырылған 
жұмыстарды  жыл  соңында  қорытындылау  мақсатында, 
2019 жылы  жиырма алтыншы қарашада өткен «Мектепке 
дейінгі  жастағы  балалардың  шығармашылық  қабілетін 
дамыту»  тақырыбында өткен семинарда «Өмір –өзіммен 
ғажап!» мотивациялық тренингін өткіздім. 

Тренингте  Түпқараған  ауданы  бойынша  барлық  24 
балабақшаның   жастары  және  «Алма»  жекеменшік 
балабақшасының   жас  мамандыры  мен  қызметкерлері 
түгел қамтылды. 

Қатысушылар   барлық жаттығу техникаларды ынта  –
ықыласпен  орындады.   Балабақшаның   «Игі  тілекпен» 
альбомына  өздерінің  тренингтен  алған  әсерлерін 
қалдырды. 

Кез–келген салада жастар болсын, үлкен буын болсын, 
сапалы   жұмыс  жүруі  үшін  «мотивация»   үлкен  рөл 
атқарады.   Балабақшадағы  психолог  маманы  ретінде 
өзімінің ең басты ұстанымым,  әрқашан ұжым мүшелеріне 
жақсылыққа, түрткі болу!

* * * * * * *

ОТВЕТ МИНИСТРА УЧЕНИКУ 
Министр  МОН  РК  Askhat  Aimagambetov  написал: 

https://facebook.com/askhat.aimagambetov/posts/1021475
2460181367:  Нұрбақыт,  я  прочитал  твоё  письмо, 
написанное Президенту Касым-Жомарту Токаеву. 

Глава государства говорит о «слышащем» государстве и 
поручил нам, государственным служащим, своевременно 
давать ответы на возникающие вопросы. 

Ценю твоё мнение, но на мне лежит ответственность за 
всех  школьников  страны.  Работа  министерства 
образования  направлена  на  то,  чтобы  ты,  Нұрбақыт,  и 
твои  друзья  выросли  образованными  людьми,  внесли 
свою лепту в развитие Казахстана. 

Хочу также сказать о том, что все предметы школьной 
программы  важны  и  невозможно  изучать  один  предмет 
без знания другого. «Естествознание» очень интересный 
предмет, который знакомит тебя с окружающим миром. 

А «Краеведение» рассказывает тебе об истории места, 
где ты родился и живёшь. Если немного постараешься, то, 
я уверен, к концу учебного года ты достигнешь хороших 
результатов по этим предметам. 

А  по  каникулам  хочу  сказать  следующее.  Школьная 
программа,  по  которой  ты  учишься,  составлена  таким 
образом,  что  каникулярных  дней  достаточно,  чтобы  ты 
смог  отдохнуть  и  набраться  новых  сил  перед  началом 
следующей четверти. 

Я поддерживаю твое стремление заниматься  спортом. 
Сейчас в твоем городе действуют спортивные школьные 
секции,  мы  постепенно  увеличиваем  их  количество.  А 
еще,  в  Алматы  есть  дворцы  и  дома  школьников,  и  мы 
планируем  начать  строительство  еще  нескольких  таких 
дворцов. Кроме того, их работа будет усовершенствована 
для того, чтобы такие дети, как ты не потеряли увлечение 
к  спорту  и  были  охвачены  спортивными,  творческими, 
художественными секциями и кружками. 

Нұрбақыт,  возможно  ты  станешь  чемпионом  или 
известным  учёным.  Но  самое  главное  –  желаю  тебе 
вырасти  хорошим  человеком  и  стать  достойным 
гражданином нашей страны. 

 
Ученик  4-го  класса  из  Алматы  Нурбакыт  Галымжан 

написал  трогательное письмо,  адресованное Президенту 
страны.  Он  обратился  к  Касым-Жомарту  Токаеву
с  просьбой  продлить  каникулы,  убрать  некоторые 
предметы из школьной программы и создать бесплатные 
спортивные  секции,  передает  корреспондент 
Tengrinews.kz. 

Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/10-
letniy-almatinets-napisal-trogatelnoe-pismo-tokaevu-383327/ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

КАК ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Цыбенко Елена Анатольевна
Учитель русского языка и  

литературы 
КГУ «Когалинская средняя  

школа» Алматинская область

В  условиях  внедрения  в 
образовательный  процесс 
обновленного  содержания 
образования, в  основе которого 
лежит системно-деятельностный 
подход,  особую  актуальность 

приобретает  использование  интерактивных  технологий. 
Они  способствуют  целостному  развитию  личности 
ученика  за  счет  активной  самостоятельной 
познавательной и мыслительной деятельности. 

Для  эффективной  реализации  интерактивных 
технологий  применяют  современные  технические 
интерактивные  средства.  Одним  из  таких  средств 
обучения является интерактивная доска. 

Интерактивная  доска  –  инновационное  средство  
обучения,  и  в  литературе  проблема  эффективности 
использования его в учебных заведениях раскрыта весьма 
слабо,  отсутствуют  монографии  и  серьёзные  научные 
труды,  связанные  с  данной  темой,  однако на  различных 
педагогических сайтах и порталах можно познакомиться с 
публикациями педагогов, активно использующих в работе 
интерактивную доску.

Программно-аппаратный  комплект  «Интерактивная 
доска» - это современное мультимедиа-средство, которое, 
обладая всеми качествами традиционной школьной доски, 
имеет  более  широкие  возможности  графического 
комментирования  экранных  изображений;  позволяет 
контролировать  и  производить  мониторинг  работы  всех 
учеников  класса  одновременно;  увеличить  учебную 
нагрузку учащегося в классе; обеспечить эргономичность 
обучения; создавать новые мотивационные предпосылки к 
обучению; вести обучение, построенное на диалоге.

Интерактивная  доска  позволяет  проецировать 
изображение с экрана монитора на проекционную доску, а 
также  управлять  компьютером с  помощью специальных 
фломастеров  [4].  Имеется  и  ручной  режим  управления. 
Достаточно  прикоснуться  к  поверхности  доски,  чтобы 
начать  работу.  Интерактивная  доска  существенно 
помогает в образовательном процессе.

На ней  можно легко передвигать  объекты и  надписи, 
добавлять  комментарии  к  текстам,  рисункам  и 
диаграммам,  выделять  ключевые  области  и  добавлять 
цвета.  К  тому  же  тексты,  рисунки  или  таблицы можно 
скрыть, а затем показать в ключевые моменты урока [3].

Кабулова Г.С.,  Ефимова И.И.,  Тороян С.В. [цит.  по 3] 
выделяют  следующие  виды  воздействия  интерактивной 
доски на обучение (таблица 1):

Таблица 1. Виды воздействия интерактивной 
доски на обучение

Инструмент 
интерактивной 

доски
Воздействие на обучение

Цвет

Разнообразие цветов, доступных на 
интерактивной доске, позволяет 

педагогам выделять важные области и 
привлекать внимание к ней, связывать 

общие идеи или показывать их отличие и 
демонстрировать ход размышления

Записи на 
экране

Возможность делать записи позволяет 
добавлять информацию, вопросы и идеи 
к тексту, диаграммам или изображениям 

на экране. Все примечания можно 
сохранить, еще раз просмотреть

или распечатать

Аудио- и видео-
вложения

Значительно усиливают подачу 
материала. Также можно захватывать 
видеоизображения и отображать их 
статично, чтобы иметь возможность 
обсуждать и добавлять к нему записи

Выделение 
отдельных 

частей экрана

Тест, схему или рисунок на 
интерактивной доске можно выделить. 
Это позволяет педагогам и ученикам 

фокусироваться на отдельных аспектах 
темы. Часть экрана можно скрыть и 

показать его, когда будет нужно. 

Вырезать и 
вставить

Объекты можно вырезать и стирать с 
экрана, копировать и вставлять, действия 
- отменять или возвращать. Эти придает 

учащимся больше уверенности - они 
знают, что всегда могут вернуться на шаг 

назад или изменить что-нибудь

Страницы

Страницы можно листать вперед и назад, 
демонстрируя определенные темы 

занятия или повторяя то, что некоторые 
из учеников не очень поняли
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