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«БИОЛОГИЯ 
ҒАЖАЙЫПТАРЫ»

Атырау қаласы, Бірлік селосы.  
Б.Нысанбаев атындағы орта 
мектептің 7 сынып оқушысы 

Мертаева Назерке

Адамның денесімен басталған,
Жапырақпен  өсімдікке  арналған.
Биология  пәні  міне  бүгінде,
Керемет-қып  мақаланы  жаздырған.

Жасылдарды  зерттеген  бүгінде,
Биология  маңызды  мына  әлемге,
Қарапайым  демалудың  жолдарың ,
Жазған  екен биология  бетіне.

Биология  басты  оқу  бәріне,
Дене, мүше  саулық  керек  тәніме.
Биология  пәні  бізге  берілген,
Тану  үшін  экожүйе  бәрінде.

Жас  маманға керек  болар  бәріде,
Күні,  түні  әрқашанда  әліде.
Биология  керемет  егер  түсінсен,
Оқып  бәрің,  талпынсан  сен  керемет.
--------------------------------------------------------------------

БІЛІМДІЛЕР БАҚ СЫНАСҚАН 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПӘНДІК ОЛИМПИАДА

Назарбаев Зияткерлік мектептері жыл басында еліміздің 
үш  өңірінде  өткізетін  республикалық  (желілік)  пәндік 
олимпиада  нағыз  мықты  мен  шын  білімдіні  анықтауда 
дәстүрлі білім алаңына айналды. Алматы қаласы химия-
биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік  мектебінде 
қатысушылар жаратылыстану бағытындағы информатика, 
химия,  биология,  география  пәндері  бойынша  білім 
таластырды.  Нұр-Сұлтан  қаласы  Назарбаев  Зияткерлік 
мектебінде  үздік  зияткерлер  Қазақстан  тарихы, 
Адам.Қоғам.Құқық,  математика және физика пәндерінен 
өзара  сынға  түсіп,  озық  ойлы оқушылар  білім  биігінен 
көрінді.  Шымкентте  лингвист  зияткерлер  бас  қосып, 
қазақ,  орыс,  ағылшын,  неміс,  француз  тілдерінен  бақ 
сынасты. Биылғы желілік олимпиаданың бір ерекшелігі,  
оқушылардың білімін бағалаушы әділ қазы алқаларының 
құрамын халықаралық олимпиада шыңына жеткен  НЗМ 
түлектері  толықтырды.  Комиссия  құрамындағы  бұл 
жаңашылдыққа оқушылар да оң пікір білдірді.

– Мен біздің нәтижелерімізге мектебіміздің түлегі,  
Гарвард  университетінің  студенті  Селимжан 
Чалышканның баға беретініне қуаныштымын. Өйткені ол 
олимпиаданың ішкі құрлымын жақсы біледі.  Бір кездері 
білім бәйгесіне бірге дайындалғанымыз есімде. Кейінірек, 
Селимжан  бізді  олимпиадаға  дайындаушылардың  бірі 
болды.  Оның  бұл  процесске  өз  үлесін  қосатынына 
сенімдімін»,  –  дейді  Алматы қаласы физика-математика 
бағытындағы Назарбаев Зияткерлік  мектебінің оқушысы 
Кудайберген Бейсембаев.

Алматы қаласы химия-биология бағытындағы  
Назарбаев  Зияткерлік  мектебінің  қоржынына  жүлделі 
бірінші  орын  салған  химиядан  олимпиада  жеңімпазы, 
НЗМ командасының халықаралық құрама мүшесі,  XXVI 
«TUYMAADA»  халықаралық  олимпиадасының  күміс 
жүлдегері,  10  сынып  оқушысы  Бексултан  Акильбеков 
қуанышымен бөлісті: Желілік пәндік олимпиадаға екінші 
жыл  қатарынан  қатыстым.  Бұл  мен  үшін  баға  жетпес 
тәжірибе болып табылады. Деңгейімнің өскенін байқадым 
– дейді.

Олимпиада қатысушысы, Нұр-Сұлтан қаласындағы  
Назарбаев  Зияткерлік  мектебінің  оқушысы  Санжар 
Қуандық байқаудан алған әсерімен бөлісті: Желілік пәндік 
олимпиадаға  қатысу  мүмкіндігіне  ие  болғаныма 
қуаныштымын. Себебі бұл әр оқушының өмірінде үлкен 
тәжірибеге айналары анық. Өзге Зияткерлік мектептерден 
жаңа  достар  тауып,  бұрынғы  достарыммен  кездестім. 
Олимпиада  тек  үздіктерді  анықтап  қана  қоймайды, 
оқушыларға  жігер  беріп,  қайсарлық  пен  мақсаттылыққа 
бағыттайды. Сол үшін де мұндай білім бәйгелері оқушы 
дамуының негізгі шарты болып табылады.

Жалпы Олимпиаданың қорытындысы бойынша, 800-ге  
жуық қатысушылардың қатарынан топ жарып, 38 оқушы 
–  1  орын,  76  оқушы  –  2  орын,  108  оқушы  –  3  орын 
дипломдарымен марапатталды. Ал жүлде саны бойынша 
командалық есепте ең үздік  нәтиже көрсеткен Павлодар 
қаласы  химия-биология  бағытындағы  Назарбаев 
Зияткерлік мектебімен Алматы қаласы физика-математика 
бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі «2020 жылғы 
үздік команда» атағына ие болды.

Алматы қаласы химия-биология бағытында өткен  
Республикалық  (желілік)  олимпиаданың  салтанатты 
жабылуында  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  ДББҰ 
дамыту  департаментінің  директоры Гульфарида  Раисова 
жеңімпаздар  мен  жүлдегерлерді  марапаттарымен 
құттықтады: Сіздер  барлықтарыңыз  біз  үшін  
жеңімпазсыздар.  Оқушыларға,  ұстаздарға,  ата-аналарға 
үлкен  алғысымды  білдіремін.  Осы  күнге  жеткізген 
еңбектеріңіз  ұшаң-  теңіз.  Біздің  түлектеріміз  әлемнің 
әйгілі  «Лига  плюща»  университеттер  қауымдастығын 
бағындырып  жатыр.  Сол  жеңістер,  жетістіктер  осы 
жерден басталады.

Жылдың алғашқы білім бәйгесі өз мәресіне жетіп,  
зияткерлер  Олимпиададан  алған  жаңа  серпінмен 
өңірлеріне оралуда.

--------------------------------------------------------------------
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ВОПЛОЩЕНИЕ  МЕЧТЫ

Сулейменова Кульмаш Шаркеновна
Учитель русского языка и литературы

«школа-гимназия № 78»  город Нур-Султан

«Следующий век будет именно таким, какими будут 
воспитаны для него будущие граждане» Я.А.Коменский

Учитель – это такая профессия,  в руках которого находится 
будущее  человечества.  Главное  в  моей  работе  -  это  вера  и 
любовь в своих учеников, а иначе нельзя.

Начиная с детства я мечтала об этой профессии,  приближая 
свою мечту я пыталась по-своему учить своих младших братьев 
и сестер.  Мечта  окрыляет  человека,  а крылья нам дают наши 
эмоции.  Не  зря  говорят,  что  эмоции  человек  визуализирует. 
Визуализация приводит к конкретным действиям и результатам. 
Таким  образом  на  крыльях  своей  мечты,  после  окончания 
средней школы, я поступила в педагогический институт.

С  первых  шагов  своей  педагогической  работы  я  старалась, 
чтобы мои ученики могли разобраться в этой огромной кипящей 
жизни, познавая мир и стремясь найти свое место. Я понимала, 
что такими   людьми  обязаны быть педагоги.  Мы учим  ребенка 
не  только простым вещам, но и умению понимать самого себя, 
свою  душу,  свое  я.   Ведь  любой  ребенок   -  это  частичка 
огромной планеты Земля. И для того, чтобы ориентироваться в 
нем, ребенок должен быть достаточно образованным. 

Мои  первые  учителя  –  это  мои  родители.  Они  мне  дали 
первые  уроки  жизни,  воспитали  во  мне  хорошие  качества, 
которые  помогают  мне  в  моей  профессии.  Моей  первой 
учительницей  была   Роза  Ахметжановна. Мы ее  любили  и 
слушали, частенько провожали  ее до дома, потому что для нас 
маленьких  она  была  идеалом  всего.  До  сих  пор  помню  ее, 
стоящую  у  дверей  с  альбомом  и  красками  в  руках...  Я 
благодарностью  и  любовью  вспоминаю  всех  своих  учителей, 
которые преподали самые главные уроки жизни. Я хотела быть 
похожими на них. И вот теперь я в своей работе претворяю азы и 
истины, полученные от них.  Главное  в своей работе я считаю – 
это   любовь  и  вера  к  детям, в  их  возможности,  и  привитие 
духовных ценностей. Учитель жив, пока он учится.  Пользуясь 
этим  кредо,  я  нахожусь  в  постоянном  поиске 
современных,эффективных способов работы,  сотрудничества с 
детьми и их родителями. 

В наш ХХІ век  труд педагога очень нелегок. Быть учителем 
непросто. Достигая  различных  результатов  учителю  нельзя 
оставаться на месте, надо постоянно идти вперед.Современный 
учитель  должен  быть  творческой,  креативно  мыслящей 
личностью. И в век стремительного развития общества учитель 
должен обладать   багажом знаний и умений, необходимых  для 
воспитания   и  обучения  подрастающего  поколения.  В  век 
развития  новых  технологий  уметь   в  совершенстве  владеть 
компьютером, мобильно применять интерактивную доску.   Мне 
кажется, что это единственное отличие современного педагога 
от его предыдущих коллег.Учитель  должен быть примером во 
всем. По словам известного русского писателя А.П.Чехова, что в 
человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда ,и душа, 
и мысли. И поэтому учитель должен  быть настоящим идеалом 
для  своих  учеников. Это  единственная  профессия,  которой 
присущи  строгие моральные  принципы. Наша  профессия  не 
позволяет нам быть «искусственным», потому что нам доверена 
самая  сокровенная  часть  общества,  которую  мы  должны 
поставить на правильный путь.

Обязанность  учителя  русского  языка  и  литературы  в  том, 
чтобы наряду с родным языком ученик должен овладеть вторым 
языком (русским) – языком межнационального общения, так как 
этого  требует  время.  Как  сказал  один  мыслящий  человек, 
современные  ученики,  обладая  определенным  интеллектом, 
смогли  найти  себя  в  этом  быстроменяющемся  мире.Но самое 

главное – он должен стать счастливым человеком. А счастливый 
человек добьется всего!

Я считаю, что учитель, классный руководитель для ребенка - 
это вторая мама. Ведь ученик  именно в школе формируется как 
личность. Поэтому учитель должен должен относиться к детям с 
любовью, уважением и пониманием.

Вот  уже  30  лет  я  отдаю  свое  щедрое  сердце  детям.  И  на 
протяжении  этих  лет  я  не  перестаю  учиться.  Как  сказал 
К.Д.Ушинский: «Учитель остается учителем до тех пор, пока он 
находится  в  поиске,  как  только  он  перестает  учиться,  в  нем 
умирает  учительство».  Доказательством  этому  является 
современная  методика  обучения,  которая  требует  от  учителя 
компетентных учащихся,  способных практически использовать 
приобретенные знания и навыки, востребованные в ХХІ веке. 

Настоящий  учитель оценивает  свои  успехи  успехами  своих 
учеников.   Не  зря  говорят, что  писатель  живёт  в  своих 
произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в 
созданных  скульптурах,  а  хороший  учитель  в  мыслях  и 
поступках  своих детей. Я убедилась,  что в душе некоторых из 
моих учеников зародилось желание быть учителем. Я верю, что 
в них распустится этот прекрасный цветок,  дающий им право 
называться настоящими учителями!

На  каждом  уроке  я  стараюсь  вселить  в  своих  учеников 
чувство  уверенности,достаточной  самооценки,  добрых  и 
светлых  мыслей.  Я  уверена,  что  престиж  к  труду  учителя 
возродится  и  молодое  поколение  по-новому  взглянет  на 
профессию  учителя.  Надеюсь,  вера  и  благородство  к  этой 
профессии не иссякнет никогда.

Подытоживая  свое  эссе,  хотела  бы  привести  слова 
величайшего педагога Я.А.Коменского: «...основательное учение 
человека есть дерево с собственными корнями, которое питается 
собственными соками, и поэтому всегда живет, зеленеет, цветет 
и приносит плоды». Желаю всем коллегам, чтобы их труд всегда 
приносил плоды!

--------------------------------------------------------------------
 МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ КЕМЕҢГЕРІ – ҰСТАЗ

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
«Тарих» мамандығының  4 курс студенті Тайманова Айнұр

Ғылыми жетекшілері: Абдрахманова Сауле Ахметжановна,  
Жапарова Кульша Габдулловна

«Бұл өмірде адамның тағдырын айқындайтын екі нәрсе бар: 
бірі – өмірлік жолдасы жары болса, екіншісі – мамандық» деген 
сөз бекер емес-ау, сірә. Мамандық таңдау – ақшасы көп жұмысқа 
қызығу емес, бұл – жаның сүйетін, жүрегің қалайтын жұмысты 
жасау,  сонымен  қатар  ертеңгі  күніңе  апарар  өмір  баспалдағы. 
Адам баласы өз ісін сүйіспеншілікпен, үлкен жауапкершілікпен 
атқарғанда ғана өзінің соншалықты бақытты екендігін түсінеді.

Қандай мамандық болмасын талмай еңбек етуді талап ететіні 
белгілі. «Ұялмаған әнші болады, ерінбеген етікші болады» деген 
бабалардан қалған  асыл сөз бар емес пе?. Тіпті етікші болсаң 
да, өз ісіңнің шебері, үздігі, білікті маманы бола білу қажет. 

Мектеп  қабырғасында  жүргенде  «Өскенде  кім  боласың?» 
деген тақырыпта шығарма жазатынымыз әлі есімде. Балалықтан 
ба,  әлде  ұстазымның  оқушыларға  деген  жүрегінің 
жылылығынан ба, әйтеуір, болашақта сіз секілді мұғалім болам 
деуші  едім.  Арман  -  адамды  адастырмайтын  жол.  Менде 
арманымның  жолын  қуып  Шоқан  Уәлиханов  атындағы 
Көкшетау  мемлекеттік  университетінің   «Тарих,  заңтану,  өнер 
және спорт» факультетінің «Тарих» мамандығына оқуға түстім. 

Ендігі кезекте мен үлгілі мұғалім боламын деп тек армандап 
қана  қоймай,  алдыма  «Үлгілі  мұғалім»  боламын  деген  айқын 
мақсат  қою  арқылы  дегеніме  жетемін.  Бауыржан  Момышұлы 
атамыз  «Ұстаз-ұлық  емес,  ұлы  қызмет»  демекші,  сол  ұлы 
қызметті  атқарушы  жандардың  бірі  болатынымды  ойласам 
бойыма ерекше бір күш дарығандай болады. 

Ұлы  педагог  К.Д.Ушинскийдің  «Мұғалім  –  зор  тұлға,  ол 
күннің құдіретті сәулесі іспеттес» дегеніңдей, мұғалімді көркем 
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сипаттағаны  секілді,  менің  түсінігімдегі  ұстаз  сөзі  де  білім 
беруші маман ғана емес.  Ұстаз  ол- пейілі  ақ,  жүрегі  кең,  ойы 
биік,  рухы таза,  көңілі  дарқан,  ұлты мен  Отанының келешегі 
үшін  үлкен  жауапкершілікті  арқалаған,  шыдамдылық  пен 
ізденушіліктің  үлгісін  көрсетуші,  жас  ұрпақты  рухани 
сәулеттеуші таңғажайып тұлға. 

«Мұғалім  мамандығы  –  барлық  мамандықтың  анасы»  деп 
бекер айтылмаған. Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, 
тілінен бал тамған ақын да, көк аспанды бағындырған ғарышкер 
де  мұғалім  арқылы  білім  нәрін  сусындап,  тәлім  алады. 
Сондықтан  барлық  адамдар  мұғалімге  құрметпен  бас  иеді. 
«Ұстазыңды атаңнан да әзіз тұт» дейтін халық сөзі сондықтан 
болар.  Адамға көмектесу ізгі істердің бастамасы. 

Менде мұғалім мамандығы арқылы бір емес, бүкіл адамзатқа 
көмектесіп, болашақта жас ұрпақты білім нәрімен сусындатып, 
саналы ұрпақ қалыптастыруға өз үлесімді тигізсем екен деймін. 
«Ұстаздық  қылған  жалықпас,  үйретуден  балаға»  деп  Абай 
атамыз  айтып  кеткендей,  білім  мен  ғылымның жемісінен дәм 
татқызатын,  армансызға  арман  отын  ұялататын,  қанатсызға 
қанат  бітіретін  талант  иесі  мұғалім  мамандығын  таңдауда  еш 
қателеспегеніме сенімім мол.

Қоғам  үнемі  өзгеріс  үстінде  болатындыға  байланысты, 
мұғалімде  қоғам  талабына  сай  жаңашыланып  отыруы  тиіс. 
Себебі  жаңашылдыққа  да  тәрбиелейтін,  бағыт  бағдар  беруші 
ретінде де мұғалімнің орны ерекше және ол ойлаған нәтижесіне 
қол  жеткізу  жолында  талай тер  төгуі  тиіс.  Мұғалім оқушысы 
алдында  өзінің  жүріс  тұрысымен,  киім  киісімен,  сөйлеу 
шеберлігімен,  дауыс  ырғағымен  яғни  барлық  жағынан  үлгі 
болуы  қажет.  Қазіргі  жастар  мұғалім  болудан  қашады,  яғни 
үлкен жауапкершілік пен қиындық туғызады деп ойлайды. Бірақ 
бірнеще тәжірибеден кейін мұғалім мамандығының өте қызық 
мамандық екенінде аңғаруға болады. 

Себебі алдыңда отырған әр бір шәкірт әртүрлі қасиетімен таң 
қалдырады, сүйіспеншілік білдіреді. 

Елімізде түбегейлі өзгерістер орын алып отырғанда ана тіліміз 
бен  төл  тарихымызды  одан  әрі  дамыту  –  қасиетті  парыз. 
Осындай  істі  абыроймен  атқаруға  үлесімді  қосу  мақсатында 
тарих пәнін таңдадым. Келешек ұрпаққа тарихты оқыта отырып, 
оларды  рухани  тәрбиелейтін  болсам,  айқын  мақсатымның  бір 
шыңын бағындырар едім. Тарихын білмеген ұлттың алға қарай 
нақты, сенімді қадам басуы екі талай. Ал, өткен өмірге зер сала 
қарасақ, ел басына күн туып, сақ сынып, сүйек сырқырататын 
тарихтың тулаған тұстары аз емес. 

Ал тарих мұғалімінің міндеті сол өткенімізді саралай отырып 
шәкіртіне тарихтан сабақ алғыза білу. Қандай жағдай болсада біз 
ата-бабаларымыздың  ұлағаттылығының  арқасында  қазір 
тәуелсіздік жалауын желбіретіп, бейбіт күннің бал дәмін татып 
отырған  елдердің  қатарындамыз.  Ал  бұл  күндерді  өткеннің 
жаужүрек батырларының бізге тартқан сыйы деп білеміз. 

Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев  айтқандай 
«Өткеніңді  білмей,  болашақты  болжау  қиын».  Өткенімізден 
сабақ алып, болашағымызды бағамдай алатын қоғамның бірі біз 
болайық! Жаңа заманға сай жігерлі де намысты ұлдарымызды, 
инабатты  да  ибалы  қыздарымызды  білім  нәрімен  сусындатып 
қана  қоймай,  қазақы  болмысымызбен  тәрбиелейтін  маман 
болуға талпынайық. 

--------------------------------------------------------------------
Ақтөбе қаласы «№7 3 Жалпы білім беретін орта мектебі»

Бастауыш сынып мқғалімі Жайтакова Б.Т

Пән:Дүниетану
Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі: «Құндылықтар»

Мектеп: «№73 Жалпы білім 
беретін орта мектебі»

Күні: 15.10.2019ж Мұғалімнің аты-жөні: 
Жайтакова Б.Т

Сынып: 4 Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Көшбасшының тұлғалық 
қасиеттері

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

4.1.2.2 оқушылар арасындағы 
көшбасшыға тән тұлғалық 
қасиеттерді анықтау

Сабақ мақсаттары Барлық оқушы: Оқушылар 
арасындағы көшбасшыға тән 
тұлғалық қасиеттерді анықтайды.
Көптеген оқушылар:  Оқушылар 
арасындағы көшбасшыға тән 
тұлғалық қасиеттерді анықтайды
Кейбір оқушылар: Оқушылар 
арасындағы көшбасшыға тән 
тұлғалық қасиеттерді анықтайды

Жетістік критерийлері Көшбасшыға  тән  тұлғалық 
қасиеттерді анықтайды

Тілдік  мақсаттар Мемлекет,  басшы,  көшбасшы,  тұлға, 
қасиет, т.б.

Құндылықтарды 
дарыту 

-  қазақстандық  патриотизм  және 
азаматтық жауапкершілік; 
- құрмет; 
- ынтымақтастық;

Пәнаралық 
байланыстар

 Ғылымға кіріспе, математика,  тарих

АКТ қолдану 
дағдылары 

Оқушылар суреттер мен видеолар 
іздестіреді.

Бастапқы білім оқушылардың мектеп, қоғам, 
мемлекет басқарудағы Президенттің 
рөлі туралы білімдерді  қамтиды.

Сабақ барысы 

Сабақтың 
жоспар
ланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  

Сабақтың 
басы 

 Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал қалыптастыру.
«Ғажайып жылулық шынжыры» жылулық 
шеңбері
Балалар  бір-бірінің  қолдарынан  ұстап,жылы 
күлкілерін сыйлайды.Педагог күлкінің маңызына 
тоқтайды. 
Оқушылыр  «Президен  ,  министр»  сөздері  
арқылы  топқа  бөлу,  әр  оқушы  өзіне  ұнаған  
сөзді алады , бір топ құрайды
Жұмыс ережесін келісу
1. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
2. Уақытты үнемдейміз!
3. Нақты,дәл жауап береміз!
4. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды көрсетеміз!
5. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
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Сабақтың 
ортасы  

 

 «Адасқан  әріптер»  Мақсаты:  жасырын 
сөздерді  анықтап,  сабақтың  тақырыбына  
болжам жасау. 
К А Ө Ш С Б Ш Ы
Оқушылар  табылған  сөз  бойынша   болжам  
жасайды. 
Дескриптор: жасырын  сөздерді  анықтап, 
сабақтың тақырыбына болжам жасайды .
ҚБ: Ауызша (Жарайсың! Керемет!Өте жақсы!)
Сабақтың   тақырыбы  мен   мақсатын 
хабарлау
Сабақ тақырыбы мен мақсаты жайлы 
оқушылардың болжамдары айтылады.
1. Сабақ мақсаты ұсынылады:
-  оқушылар  арасындағы  көшбасшыға  тән 
тұлғалық қасиеттерді анықтау.
 «Сен білесің бе?» Мақсаты: оқушылардың сыни 
ойлау дағдыларын дамыту
-  Көшбасшы деген кім? Оқушылар өз ойларын 
ортаға  салады,  берілген  сөздің  анықтамасын  
беру  барысында  сөз  құрамына  мән  беруіне  
мұғалім  түрткі  болу  керек.  Оқушылардың  
ойлары тыңдалады, ауызша бағаланады/.
Дескриптор: Оқушылар  өз  ойларын  ортаға 
салады, берілген сөздің анықтамасын берд і
ҚБ: Ауызша (Жарайсың! Керемет!Өте жақсы!)
Топтың,  Кеңестің  жұмысына  қатысу  арқылы 
оқушы  белгілі  бір  дәрежеге  ие  болады.  Әр 
топтағы адамдардың дәрежесі  де әртүрлі болуы 
мүмкін.  Біреулердің  дәрежесі  жоғары, 
біреулердікі  төмен.  Біреулердің  тілін  алып, 
тапсырмаларын  орындаса,  біреулердікін 
орындамайды.  Олай  болатын  себебі,  топтардың 
белгілі бір көшбасшысы болуы керек.
Жұптық жұмыс: Суретпен жұмы «Көшбасшы 
тұлғалар» Сипатта.  Мақсаты: Тұлғалық 
қасиеттерді анықтау. 
Оқушылар топқа бөлінеді. Әрбір топқа атақты 
тұлғалар, көшбасшылардың суреттері беріледі. 
Тапсырма: Суретте берілген тұлғаны сипатта. 
1-топ:  Қазақ билері: Әйтеке би, Төле би, Қазыбек 
би
2-топ: Ел басшылары: Н.Ә.Назарбаев, 
Д.А.Қонаев
  Әрбір топ берілген сурет бойынша постер 
құрастырады, ұжым алдында қорғайды, 
қажеттілігіне қарай түзетулер мен 
толықтырулар енгізіледі/.
 Дескриптор: Тұлғалық қасиеттерді анықтайды
ҚБ: Ауызша (Жарайсың! Керемет!Өте жақсы!)
Топтық жұмыс:    «Ортақ қасиетті анықта»
- Жоғарыда аталған тұлғалардың барлығына 
ортақ қандай қасиет бар деп ойлайсындар? 
. /Оқушылар сызба бойынша анықта 
құрастырады.Оқушыларға анықтама беріліп, 
салыстырмалы талдау жасалады
Дескриптор: - Оқушылар ортақ қасиеттерді 
тауып, жазады.
-Сызба бойынша көшбасшы сөзіне түсініктеме 
беріледі
ҚБ: «Шапалақ ұру» арқылы
 Жеке жұмыс: . «Пікіріңмен бөліс» 
Оқушылар «Әрбір оқушы көшбасшы бола алады 
ма?».  Көшбасшыға  лайық  деген  оқушыға  тән 
қасиеттерді төмендегі сөздерден таңдап алыңдар. 
Өз таңдауларыңды жасаңдар.

Сабақтың 
соңы

 Бағалау: Смайликтер арқылы
Оқушыларға  «Білім  шыңы» кері  байланыс 
постері  түсіндіріледі.   Стикерлер  таратылады. 
Оқушылар  өздері  қалаған  шың  басына 
жабыстырады.

Дифференциация – 
оқушыларға көбірек 

қолдау көрсетуді 
қалай 

жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды 
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – 
оқушылардың 

материалды 
меңгеру 
деңгейін 
тексеру 

жоспарыңыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 

техникасының 
сақталуы 

Оқушылар  тақырып 
бойынша  айтқан 
әңгімелері мен топтық 
жұмысқа  қосқан 
үлестері  үшін 
мадақталады. 

Топтық 
жұмыста  өз 
ойларымен 
бөлісуі, 
дескриптор 
арқылы, 
ауызша,смайлик
термен 
бағаланады.
 

Сабақ оқушылардың 
жас  ерекшеліктерін 
ескере  отырып 
жоспарланды.  АКТ-
да  бейнеролик  3 
минутқа 
жоспарланды.
Топпен  жұмыс 
кезіндегі  қауіпсіздік 
ережелері 
түсіндірілді.

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

Жалпы баға 
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу 
туралы да ойланыңыз)?
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?

--------------------------------------------------------------------
Жалпы білім беретін Нарын орта мектебінің

информатика пәнінің мұғалімі Рыскалиева Н.Н

Қысқа мерзімді сабақ жоспары

Ұзақ  мерзімді  жоспарда 
қарастырылған бөлім:
3.3А Шығармашылық 
және компьютер

Мектеп: 
Нарын орта мектебі

Мұғалімнің аты-жөні:
Рысқалиева Нұргүл Нұржанқызы 

Күні:12.02.2019 Қатысқан оқушылар  саны: 19

СЫНЫП: 3 Қатыспағандар: 0

Сабақтың 
тақырыбы

Түстер палитрасы 

Осы сабақ  
арқылы 
жүзеге асатың 
оқу 
мақсаттары 

3.2.2.1  қарапайым  графикалық  редактор 
құралдарын қолдану
3.2.4.2 арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді 
қолдану 
3.2.2.2 нысанның сыртқы келбетін өзгерту 
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(оқу 
бағдарламасы
на сілтеме)

(қию, бұру, өлшмін өзгерту)
3.1.2.2  компьютер  программасында 
файлдарды  ашу  және  сақтау  командаларын 
қолдану.

Сабақтың 
мақсаттары

Оқушылар...
Суретті өзгертуге арналған айналдыру, созу 
командаларын қолдану;
Суретті қиып өлшемін өзгерту
Суретті бояу
Геометриялық  фигуралар  қолданып  сурет 
салу

Бағалау 
критерийлері

- «Түс таңдау» құралын қолданады;
- түстер палитрасына түстер қосады;
- үлгі бойынша суретті бояйды;
- түстер палитрасының негізгі және қосымша 
тустерін өзгертеді.

Тілдік 
мақсаттар

Оқушылар... 
Компьютер  суретін  салу  кезеңдерін 
түсіндіреді,  графикалық  редактор 
құралдарының тағайындалуын сипаттайды 
Графикалық  нысандардың  сырт  келбетін 
өзгертетін және нысандар құруға графикалық 
редакторды қолдану 
Пәндік лексика және терминалогия:
Палитра, түс таңдау.
Диалог/жазуға арналған пайдалы сөз 
тіркестер: 
Палитраға түсті қосу үшін ...
 Негізгі түсті таңдап алу үшін …
Қосымша түсті таңдап алу үшін….

Құндылықтар
ды дарыту 

Өзіне  және  басқаларға құрмет  пен 
ынтымақтастыққа  үйрету,  өзіндік  жұмыс 
арқылы-  академиялық адалдық,  оқушылар 
сабақтын мақсатымен қойылатын талаптарын 
болжап атайды –ашықтық.

Пәнаралық 
байланыс

 Өнер, әдебиет, дүниетану

АКТ  қолдану 
дағдылары

4  Бөлім  оқып  меңгерген  кезде  оқушылар 
графикалық редактормен жұмыс жасаған.

Осыған  дейін 
меңгерілген 
білім

Оқушылардың  Paint  редакторында  суретті 
құру  және  өңдеу  практикалық  дағдылары 
қалыптасқан

Жоспар

Сабақ 
кезеңдері 
мен 
жоспарлана
тын уақыт

Жоспар  бойынша  орындалуы 
тиіс іс-әрекеттер 

Дереккөздер

Сабақтың 
басы 

3минут

1.Ұйымдастыру кезені
Cыныптың реттілігін қадағалау,
Сыныптағы  оқушылардың 
қатысымын  тексеру.        Әрбір 
оқушы  бір-біріне   амандасып 
психологиялық ахуал тудырады.
Ширату
Бір-бірімізді тыңдаймыз десек, 1 
рет қол шапалақтаймыз!
Ұйымшыл боламыз десек 2 рет,
Белсенділік танытамыз десек 3 
рет шапалақтаймыз!
Топқа бөліну
Берілген  парақшадағы  суреттер 

5минут

арқылы топқа бөлінеді. 
Үй тапсырмасын пысықтау.
Графикалық  редактор  терезесінің 
элементтерін атаңыз.

      
 «Болжау» әдісі.
1.Сонымен  балалар  бұдан   басқа 
тағы қандай құралдар бар?
2.Палитра дегеніміз не?
Палитра  дегеніміз  бұл  бірнеше 
түстерді  араластыратын  құрал. 
(Өнер)
2.Мақсатты тұжырымдау. 
Сіздің  ойыңызша,  бүгінгі 
сабақтың  тақырыбы  қандай? 
(оқушылар өз жауаптарын береді). 
Сабақтын  тақырыбы  мен  сабақ 
мақсаты  түсіндіріліп,  оқушылар 
бүгінгі  күннің  жады  мен  жаңа 
сабақтың атын дәптерге жазады.

Парақшалар 
тапсырмасы

Информатик
а оқулығы 
3,5 сыныптар

Сабақтың 
ортасы

5 минут

10 минут

5 мин

Ал  балалар  сурет  салуда  біз 
қандай  құралдарды 
пайдаланамыз? 
Компьютерде  берілген  суреттерді 
бояу  үшін  қандай  құрылғы 
қолданамыз?
3 Жаңа тақырып
Білу:  Түс  тандаудағы  басты 
талаптар     

Фонның және бояу кезінде 
түстерді таңдауда түстердің 
агрессивтік сәйкестігін 
болдырмау:
қызыл-жасыл   көк-сары 
ақ–қара  қызыл – көк 
4. Оқушыларға Балапан 
телебағдарламасынан 
«Сиқырлы конверт»  келді.( 3 
тапсырма компьтермен орындау)
1-Тапсырма
Paint графиктік бағдарламасын 
іске қосып,құралдарын  
пайдаланып, үйшіктің суретін 
салу.
-Бояу тақтасын пайдалану. 
2-тапсырма. Жұмбақтың шешуін 
тауып, сурет салыңыз.
3-тапсырма. Жұмбақтың шешуін 
тауып, сурет салыңыз.
Дескриптор:
- сурет салуда әртүрлі құралдарды 
пайдаланады.
- суретті  түстер  палитрасын 
пайдаланып бояйды;
– файлды мәзір командасы 
арқылы сақтап қояды.
–

 

Интернеттен 
ақпарат

Жұмыс 
дәптері
( 3 сынып)
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5 мин

5 мин

Оқушылар  тапсырмаларды 
орындауға кіріседі. 
Саралау мақсатында тапсырмалар 
өсу ретімен күрделенеді.
5. Ширату « Көз жаттығу» 
6.  Жеке  жұмыс  (бүгінгі 
тақырыпқа байланысты жұмыс 
дәптерлеріндегі  сұраққа  жауап 
жазып орындайды).
7. Жұптық жұмыс. 
Қызықты тапсырма.  «Машина» 
суретіндегі есептерді шығар, 
шыққан нәтижесі бойынша боя.
Дескриптор:
-«Палитра» құрылғысы арқылы 
түс таңда. -сызбаға сәйкес суретті 
боя.
Бағалау: Смайликтермен 
бағаланады. (фармативті бағалау)
 Қалыптастырушы бағалау 
арқылы оқушылар жұптасып бір 
бірінің жұмыстарын бағалайды.

Сабақтың 
соңы
38-40 минут
Рефлексия

Үй 
тапсырма 

 

Қосымша ақпарат

Дифференциация 
–  Сіз  оқушыларға 
көбірек  қолдау 
көрсету  үшін  не 
істейсіз?  Қабілеті 
жоғары 
оқушыларға 
қандай  тапсырма 
беруді  көздеп 
отырсыз?

Бағалау  – 
Оқушылардың 
ақпаратты 
қаншалықты 
меңгергенін 
қалай 
тексересіз?

Пәнаралық 
байланыс 
Қауіпсіздік 
ережелері 
АКТ-мен байланыс 

Құндылықтармен 
байланыс 
(тәрбиелік элемент)

Практикалық 
тапсырма орындау 
кезіңде саралау  
шығармашылықтың 
кезеңі бойынша іске 
асты:  тапсырмалар 
өсу ретінде берілді. 
Тапсырманы 
орындаған 
жағдайда мұғалім 
сұрақтар арқылы  
нұсқау 
картасындағы 
қадам бойынша 
алгоритм қолданып 
қолдау көрсетілді.
Оқушылардың 
барлығы:
1. Геометрия
лық фигура 
қолданып сурет 
салды.
Оқушылардың 
көбісі:

Бағалау сабақтың 
әр кезеңіңде 
жүзеге асырылды:
-  қиындықтарды 
анықтап қолдау 
мақсатында 
оқушылардың 
жауаптарын 
қадағаланды 
(жұптық жұмыс).  
- теориялық 
материалды 
түсіну кезеңінде 
интерактивті 
тапсырмаларды 
бағалау үшін  
қолданылды;
-өз-өзінің 
жұмысын бағалау 
мақсатында, кері 
байланыс түрінде 
сабақтың 
соңында, 
оқушылар өз 

Оқушылардың 
белсенділігін 
арттыру  үшін  сабақ 
барысында  топтық 
жұмыс,  сергіту  сәті 
қарастырылды. 
Компьютермен 
жұмыс  жасап 
отырған  кезде 
оқушылар  дене 
мүсіні  дұрыс 
болуына,  көзбен 
монитор  экранының 
ара  қашықтығына 
көңіл  аударып, 
жағымсыз 
ситуациялар  пайда 
болған  жағдайда 
мұғалімге  хабарлау 
қажет  екені 
ескерілді.
Практикалық жұмыс 
орындаған  кезде 
«Дүниетану» 

2. Жұмбақты
н шешімін тауып 
суретін салып 
бояйды;
Кейбір оқушылар
3. өлеңге 
ллюстрация 
жасайды суретті 
бояйды. 

жұмыстарын 
бағалайды, 
жетістіктері мен 
қиындықтарын 
талдайды. 

пәнімен  пәнаралық 
байланыс болды. 

Маңғыстау облысы. Ақтау қаласы  № 13 мектеп-
гимназиясының  қазақ тіліжәне әдебиеті пәні мұғалімі

Рзаханова Гульмира Аманкелдиевна

Сыныбы: 9 пәні:         қазақ әдебиеті
Оқу      
бағдарламасы
ның бөлімі:

3.Бағалау және салыстыру

Оқу 
бағдарламасы
ның  
бөлімшесі:

2.Заманауилығы мен жаңашылдығы

ҰМЖ бөлімі: 1-тоқсан
 Атадан қалған асыл сөз                

Сабақтың 
тақырыбы:

 Төле би «Ердің бақыты-әйел»   

Осы сабақ 
арқылы 
жүзеге асатын 
оқу 
мақсаттары:

Б/С 9.3.2.1. Шығармадағы ұрпақтар 
сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда 
салыстырып,жаңашылдығына баға беру;

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушы орындай 
алады:Шығарманы заманауи тұрғыда 
салыстырады.Жаңашылдығына баға 
береді;
Көпшілігі орындай алады: Шығарманың 
заманауилығын талдайды, 
жаңашылдығына баға береді.
Кейбір оқушы орындай алады: Заманауи 
тұрғыда сыни көзқарасын білдіреді, 
жаңашылдығына баға береді;

Бағалау 
критерийлері:

1.Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы 
көрінісін заманауи тұрғыда салыстыра 
алады;
2.Шығарманың жаңашылдығына сыни 
тұрғыда баға береді;

Ойлау 
дағдыларыны
ң деңгейі:

Жоғары деңгей

Тілдік мақсат: Оқушылар  орындай  алады:  Оқылым 
және  тыңдалым   дағдыларын 
қалыптастырады. 
Пәнге қатысты сөздік қор мен 
терминдер: ынтымақ, даналық, құрмет, 
әйел,би  т.б
Диалог  құруға/шығарма  жазуға 
арналған  пайдалы  тіркестер:салт-
дәстүр,Бала  би,әйел  бейнесі,Қарлығаш 
әулие т.б
Талқылауға арналған сұрақтар: 
«Ердің  бақытын  кетіретін  де-әйел,ерге 
бақыт әперетін де- әйел» шешендік сөзінде 
Төле  би  келінді  неге  өзі  таңдады  деп 
ойлайсыздар?  

Құндылықтар
ға баулу:

Халқымыздың қастерлі салт-дәстүрін,үлгі-
өнегесін,тәлім-тәрбиесін дәріптеу.Елдің 
тарихын,ұлттың мәдениетін таныту,өнерін 
жаңғырту арқылы сөз қадірін білу сезімін 
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қалыптастыру;
Пәнаралық 
байланыс:

Асыл сөз өрнектерімен сусындату үшін сөз 
өнерімен байланыстырамын

Тақырып 
бойынша 
алдыңғы 
білім:

Шешендік сөздердің мән-мағынасының 
тереңдігімен,тақырыбының кеңдігімен 
таныс,сөз өнерін біледі.

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығу 
түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басы
      3 минут

«Ой шақыру» әдісі 
Тапсырма. Берілген нақыл 
сөздегі негізгі ойды 
анықтаңыз, 
көзқарасыңызды 
білдіріңіз.
1.Жақсы әйелдің арқасында 
ердің даңқы кетеді
2.Әйелі жақсы болмай ер 
оңбайды
3.Ердің бақытын кетіретін 
де-әйел,ерге бақыт әкелетін 
де-әйел
4.Әйел қызырлы 
болса,үйіңнен жақсы адам 
кетпейді
5.Ырыс,бақыт та,қызыр да 
әйелде
6.Би бол,би болмасаң би 
түсетін үй бол
7.Би түскендей үй болу-
әйелден
 Бүгінгі өтетін 
сабағымыздың негізгі 
тақырыбы-әйел жөнінде 
екенін айтады.
Дескриптор:
-Мәтіндегі айтылған негізгі 
ойды анықтайды;
-Көзқарасын білдіреді;
Кері байланыс «өте жақсы», 
«жарайсың»деген   сөздер 
арқылы ауызша жүреді.
ҚБ Смайликтер арқылы 

Сабақтың 
ортасы
      4 минут

     
    

      4 минут

Тапсырма. 
"Ердің  бақыты-  әйел" 
тақырыбына  қатысты он 
сөзді атаңыз.
Тірек 
сөздер:Данагүл,ақыл,Төле 
би,келін,Би 
аға,ынтымақ,салт-
дәстүр,дана,билік,кедей.
Дескриптор:
-Тақырыпқа қатысты 
сөздерді атайды;
-тірек сөздермен 
салыстырады;
Кері байланыс «өте жақсы», 
«жарайсың»деген   сөздер 
арқылы ауызша жүреді.
ҚБ   Асықтың суреттері 
арқылы
Тапсырма. 
 Мәтінді тыңдаңыз.
 Мәтінде берілген сөздермен 
сәйкестендеріңіз.

Қазақ 
әдебиеті 
9-сынып 
«Атамұра 
баспасы»

Аудио
мәтін
тыңдау
         

   5 минут

   

  5 минут

Мәтінде 
кездескен 
сөздер

Тірек 
сөздер

Дескриптор:
-Кестені толтырады;
-Мәтінде берілген сөздермен 
сәйкестендіреді;
Кері байланыс ауызша 
бағалау арқылы жүргізілді. 
 Тапсырма.
 «Жыландар мен 
баспалдақтар» әдісін 
қолданып, төменде берілген 
тапсырманы орындаңыз.
1.Қазіргі заман мен бұрынғы 
заман қыздарының бейнесін 
салыстырыңыз.
2.Төле би баласына келінді 
неліктен өзі таңдады деп 
ойлайсыз?
3.ХХІ ғасырдағы қазақ 
қызын бұрынғы қазақы 
тәрбиемен тәрбиелеуге 
көзқарасыңыз қалай?
4.Данагүл қандай іс-әрекеті 
арқылы Төле биді риза 
қылды деп ойлайсыз? ?
5.Бүгінгі қазақ қыздары 
қалай киінуі керек екені 
жөнінде өз пікіріңізді 
білдіріңіз.
Дескриптор:
-қазақ қыздарына тән 
ерекшеліктерді айқындап 
айтады;
-бұрынғы қазақ қыздары мен 
қазіргі қазақ қыздарын 
салыстырады;
-киіну мәдениеті туралы өз 
көзқарасын білдіреді;
 Кері байланыс жазбаша 
жүргізіледі
ҚБ Асық түрлерімен бағалау
 Тапсырма.
 Берілген мәтіннің 
заманауилығын талдап, 
жаңашылдығына баға 
беріңіз. 
   Атақты Төле би:
       -Балама әйелді өзім 
таңдап алып беремін.Байдың 
байлығына 
қызықпаймын,бидің билігіне 
қызықпаймын. «Асыл 
пышақ қап түбінде 
жатпайды» деген.Келінім 
ақылды болса,балам дана 
болады.Ел сыйлайтын ерді 
ақылдылықпен адам етіп 
тәрбиелейтін – әйел, кең 
жайылған дастарханымен 
ердің атын шығаратын да- 
әйел .Бұйрық болып,кездессе 
көрермін.Ырыс, бақыт 
та,қызыр да әйелде.Әйел 
қызырлы болса,үйіңнен 

https 
//youtu.be/
mFsiWVOI
G6c

Қазақ 
әдебиеті 9-
сынып
«Атамұра» 
баспасы
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    5 минут

   4 минут

 5 минут

жақсы адам 
кетпейді.Мысалы,берекелі 
үйге кім келмейді?Жақсы 
әйелдің арқасында ердің 
даңқы кетеді. «Би бол,би 
болмасаң би түсетін үй бол» 
дегендей, би түскендей үй 
болу- әйелден.Ол әйелді 
халық та жақсы көреді, 
кембағал, қайыршы да 
жақсы көреді.
Дескриптор:
-Мәтіннің заманауилығын 
талдайды;
-Жаңашылдығына баға 
береді;
Кері байланыс ауызша 
бағалау арқылы 
жүргізіледі.
Тапсырма.
"Ердің бақыты-әйел" 
мәтінін сыни тұрғыдан 
талдап, жаңашылдығына 
баға беріңіз.
  Арада ай өтпей Төле би 
Данагүлді ауылына келін 
қылып түсірді.Келіні өзіінің 
ойынан 
шығып,күткендегідей болды.
   -Балам, Данагүлім,өзімнің 
ұлым қандай болса,сондай 
болып жүре бер.Атаға 
көрінбей қашып кетуді 
қой.Ол ескірген әдет.Мен 
болсам,халық үшін жүрген 
адаммын.Көбінесе түзде 
жүремін.Үйдің,ауыл-
абанның,бәрінің ақылшысы 
өзің бол,шырағым.Шаруаны 
да өзің басқар.Тізгін-
шылбырды қолыңа ал,-деп 
келінін баласындай 
көріп,титтей 
нәрсеболса,ақылдасып 
отыратын болды.
 Дескриптор:
-Мәтінді сыни тұрғыдан 
талдайды;
-Жаңашылдығына баға 
береді;
Кері байланыс ауызша 
бағалау арқылы жүреді.
Тапсырма.
 «Асыл сөздер» тізбегі
Берілген би-шешен,ақын-
жазушылардың қанатты 
сөздерін салыстырыңыз.
Тұжырымдаңыз.
1.Төле би: «Әйел алсаң 
көріктіге қызықпа,тектіні 
ал»!
2.Абай Құнанбайұлы: «Әйел 
адам гүлмен тең».
3.Мұхтар Әуезов: «Ұл 
тәрбиелей отырып,халықты 
тәрбиелейміз,қыз тәрбиелей 
отырып,ұлт тәрбиелейміз».
4.Ғабит Мүсірепов: «Қазақ 
әйелі аз ғана жәрдем 

Қазақ 
әдебиеті 9-
сынып
«Атамұра 
баспасы»

Alashainasy
.kz 
                    

бергеніңді 
ұмытпайды,тезірек еселеп 
қайтаруға тырысады».
5.Әзілхан Нұршайықов: «Ер 
жігітке жүрек керек,әйелге 
тірек керек».
Дескриптор:
-би-шешендердің  нақыл 
сөздерін салыстырады,
-тұжырым жасайды;
Кері байланыс  ауызша 
жүргізілді.   ҚБ асық түстері 
арқылы
Тапсырма.
«Екі  түрлі  түсініктеме 
күнделігі»  әдісімен  Төле 
бидің  «Ердің  бақыты-әйел» 
шығармасын  қазіргі 
әлеуметтік-тұрмыстық 
тақырыптағы  «Қазақ 
әйелінің  бүгінгі  бейнесі 
қандай?»  мәтінімен 
салыстырыңыз,жаңашылдық
қа баға беріңіз. 
      Қымбатшылық жағадан 
алған  заманда  күйеуінікіне 
қосымша  болсын  деп  зыр 
жүгіріп  жұмыс  істеп 
жүргендер  көп.  Жұрт 
қатарлы жалақы алып,аштан 
да  өлмей,көштен  де  қалмай 
өз  арбасын  өзі  сүйреп 
жүрген жанкештілер де жоқ 
емес  арамызда.  Жоғары 
жалақылы  жұмыс  тапса 
қанекей,  оны  кім  бере 
қойсын,әйтеуір  жұтылып 
кетпеудің  амалы  да. 
«Заманың  қалай 
болса,бөркің  солай» 
деген...Өкімет  өлтірмейдінің 
заманы  өткен.Алашапқын 
кезеңде  әйтеуір  өлместің 
күнін кешіп,аз-маз  ақшаның 
өзін  қанағат  тұтып  жүрген 
бір  жұрт.  Қалай  болғанда 
да,қандай заман болғанда да 
елдің  тыныш,жұрттың  аман 
болуын  тілеп,қандай 
қиындық болса да қасқайып 
қарсы  тұрып,бір  иығымен 
көтеріп  алған  қазақ  әйелі 
қандай  мақтауыңызға  да 
лайық. 

      2 
мәтіндегі 
ерекше 
әсер 
еткен 
үзінділер

Үзінділерді 
салыстыра 
отырып,баға 
беріңіз

   Дескриптор:
-екі мәтіннің 
жаңашылдығына баға 
береді;
-кестені толтырады;
 Кері байланыс "бутерброд"
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Маған ұнады....., себебі....
Енді/келесі жолы
Мадақ.. сын.. мадақ

Сабақтың 
соңы
    5-минут

РЕФЛЕКСИЯ.
«Әңгімелесетін 
құрбым»әдісі. 
-жаңа  оқыған  3  факті 
туралы;
-  жеңіл  болып  көрінген  2 
факт туралы;
-қиын болып көрінген 1 факт 
туралы;
-алдағы  уақытта  оқығысы 
келетін бір нәрсе; 

Ақтөбе қаласы № 73 жалпы білім беретін
 орта мектебі» КММ. Дене шынықтыру пәнінің

мұғалімі  Кулдиков Руслан Серикович

 Сабақтың  тақырыбы:  Арқанға  үш әдіспен өрмелеу
Сабақтың мақсаты: А) акробатикалық жаттығуларды қайталау;
Ә) тепе теңдікті сақтау жаттығуларының топтамасын жетілдіріп 
жасақтау;
Б) арқанға үш әдіспен  өрмелеу тәсілін үйрету;
В) эстафеталық  ойындар.
Білімділік: оқушылардың акробатикалық, тепе теңдік, арқанға 
өрмелеу жаттығуларын сауатты, дұрыс орындауын 
қалыптастыру;
Дамытушылық: күш, ептілік, жылдамдық, икемділік қабілетін 
дамыту. 
Тәрбиелік:  топтық, жолдастық және ұжымдық сезімдерге  
тәрбиелеу.
Өтетін  орны: мектеп спорт залы
Әдіс тәсілдер: жекелей, топпен
Қажетті құрал жабдықтар: ілулі арқан 4 м, қалың төсеніштер, 
гимнастикалық орындықтар, гимнастикалық  таяқша, секіртпе  
жіп, ағаш ат, серіппе, магнитафон, диск, ысқырық, секундамер, 
т.б.

Сабақ 
бөлімдері

Сабақтың мазмұны Жүктеме 
мөлшері

Ұйымдасты
ру 
әдістемелік 
нұсқаулар

Кіріспе 
дайындық 

бөлім 
10-11/

Оқушыларды 
сапқа тұрғызу, 
кезекші мәліметі,  
сәлемдесу, 
түгелдеу.
Сабақтың 
тақырыбы, 
мақсаты 
түсіндіріледі.
Гимнастика 
сабағындағы 
қауіпсіздік 
ережелері.

Арнайы 
киімдеріне, 
сабаққа 
дайынды ғы, 
берілген 
бұйрықтың 
орындалуын
а қысқа, 
нақты 
баяндау

Саптағы 
жаттығулар:
 Сынып 
түзел, тік тұр!
 Оңға 
бұрыл!
 Солға 
бұрыл!
 Кері 
айнал!

4-5 рет Денені тік 
ұстау. 
Оқушылар 
дың команда 
бойынша 
бірдей  
орындаулар
ын талап ету

Жүру 
жаттығулары:
 Қолды 
жоғары көтеріп, 
аяқтың ұшымен
 Қолды 
желкеге  ұстап, 
өкшемен жүру;       
Қолды белге ұстап, 
табанның 
сыртымен жүру;
 Қолды 
жанға созып, 
табанның ішімен 
жүру;

10-15 мин
Қолды тік, 
жоғары созу, 
денені тік 
ұстау

Спорттық 
қадаммен  жүру.

Аяқ, қол 
байланы 
сының 
нақты 
болуы

Жүгіру жаттығулары:
Баяу жүгіру;
Бір қалыпты жүгіру;
Оң жақ  иықпен алға қолды толық алға  
айналдырып;
Сол жақ иықпен алға  қолды толық артқа 
айналдырып;
Қол шынтақтан бүгіп, тізені көтеріп жүгіру;
Қарсы бағытта жүгіру;
Жыланша.
Демалу 
жаттығулары: 1-3 
аяқтың ұшына 
көтеріле қолды екі 
жақтан көтеріп, 
төмен бос жіберу.

Аяқ  ұшына  
көтерілгенде 
демді ішке 
тарту, қолды 
түсіргенде 
демді бір 
қалыпты 
шығару

Гимнастикалық 
таяқшамен бір 
орында  
жасалатын 
жаттығулар
1. 
Б.қ.гимнастикалық 
алда қолымызда
 Сол 
аяқты алға 
шығара, қолды 
жоғары тік көтеріп 
шалқаямыз.
6. Б.қ
7.  Оң аяқты алға 
шығара, қолды 
жоғары тік көтеріп 
шалқаямыз.
8. Б.қ.

5-6 рет Қолды тік 
созып, қолға 
қарайды, 
артқы оң аяқ 
тік

Артқы сол 
аяқ тік

2.Б.қ. аяқ иық 
деңгейінде, 
гимнастикалық  
иықта қолымызда
1-  кеудені солға 
бұру
 Б.қ.
 Кеудені 
оңға бұру
 Б.қ.

5-6 рет Бас 
көтеріңкі, 
кеудені тік 
ұстау
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3.Б.қ. аяқ иық 
деңгейінде 
гимнастикалық 
таяқша алдыда, 
қолымызды
1- қолды жоғары 
көтеріп артқа  
шалқаямыз
2- қолды сол аяққа 
жеткізу
3- қолды оң аяққа 
жеткізу
4-Б.қ.

5-6 рет
Қолды тік  
созу

Тізені 
бүкпеу
Тізені 
бүкпеу

4.Б.қ. аяқ иық 
деңгейінде, 
гинастикалық 
таяқша алды да, 
қолдымызда.
1- таяқшаны 
жоғары  көтеру
2-3 артқы  
шалқаямыз
4-5  солға иілеміз
6-7 оңға иілеміз
8.Б.қ.

5-6 рет Қолды, 
кеудені тік, 
дұрыс ұстап, 
тізені 
бүкпеу

5.Б.қ. аяқ иық 
деңгейінде 
гимнастикалық 
таяқша  алдыда, 
қолымызда
1-  қолды жоғары 
көтеру
2- сол аяқты сол 
жаққа бүгіп, қолды 
сол жаққа  созу
3- қол жоғарыда
4-оң аяқты оң 
жаққа бүгіп, қолды 
оңға созу
5-қол жоғарыда
6- сол қол 
жоғарыда, 
гимнастикалық 
таяқша алдымызда
7- оң қол жоғары, 
гимнастикалық 
таяқша алдымызда
8- қол жоғары
9- қол алдыда, сол 
аяқты оң  қол 
жаққа жеткізу
10-  қол алдыда, оң 
аяқты сол қол 
жаққа жеткізу
11 -қол жоғары, 
сол аяқ алдыда
12- Б.қ.

5-6 рет Қолды түзу  
ұстау, 
алдыңғы  
аяқ тізеден  
бүкпеген, 
артқы аяқ 
тік, денені 
тік, түзу  
ұстау

Негізгі 
бөлім
 25-27/

Қозғалыс кезінде  
бір калоннадан үш 
калоннаға сап  
құрау арқылы  
оқушыларды 3  
топқа  бөлу
1 топ 
Акробатикалық 
жаттығулар: а) 
гимнастикалық 
төсеніште алға, 
артқа аунау;  ә)   
аяқты қайшылап 
алға аунау, артқа 
бұрылу, 
жауырынға тік  
тұру, бір тізеге 
тіреліп арқа 
аударылу.
Тізерлеп аяққа 
отыру, жоғары тік 
көтеріліп қолды 
созып секіру, 
аяқты екі жаққа 
сермеп қосып түсу.
ІІ  топ. Тепе теңдік 
сақтау  
жаттығулары.
Бөрене: төбеге бір 
зат қойып жүру, 
аяқтың ұшымен 
(қол жанында) 
тізені биік көтеріп 
(қол белде). 
Айналулар. Аяқты 
кезектестіре 
секіру. Бір аяқпен 
тепе теңдік ұстау 
(қарлығаш). 
Бөрененің үстімен 
жүгіріп келіп 
алысқа секіріп 
түсу.
ІІІ топ. Арқанға  
үш әдіспен 
өрмелеуді үйрету.
 Арқанға  
созылып қол 
жеткен жерден екі 
қолмен ұстау;
Екі қолмен 
арқанға тартылып, 
арқанды екі аяқ 
арасына басып 
қысу;
 Қолды 
қозғалтпай, 
арқанды қысқа 
аяқты жазып 
көтеріліп  жүру;
В) гимнастиаклық  
снарядтардан  өту 
арқылы 
ұжымдастырылған 
эстафеталық ойын.

Екі қол 
жанында, 
кеуде тік 
жинақталып
, басты 
тигізбей 
жауырын 
арқылы 
аунап түсу.
Артқа аунау 
кезінде 
дұрыс 
жинақталып
, қолмен 
аунауды 
бағыттап   
тіреу.
Жауырынға 
тік тұру 
кезінде
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Қорытын
ды бөлім

 6-7/

Сапқа  тұрғызу
Демалысты 
қалыпқа келтіру 
жаттығулары.
 Көңіл бөлу 
жаттығуы
Ұшты ұшты 
ойыны
«Айтқанымды  
жаса, 
жасағанымды 
жасама» ойыны
Сабақты 
қорытындылау
Бағалау.
Үйге тапсырма: 
секіртпе жіппен 
секіру, бір минутта 
100-150 секіруге 
дайындалу
Шығарып салу

Жүріп келе 
жатып 
қолды 
жоғары 
көтеріп, 
демді   ішке 
алып, қолды 
түсіргенде 
демді 
жайлап 
шығару.
Ойын 
аңғарымпаз
дыққа, 
байқағышты
ққа, 
сезімталдық
қа баулиды.

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

орыс тілі пәнінің мұғалімі  Мухаметова Ш.Е

Тақырыбы: «Кем быть?»
Раздел:  Кем хочу стать, когда вырасту
Школа-гимназия № 78

Дата:  27  
ноября  2019 г.
           

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;
Предполаг
аемый 
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

Межпредм
етные  
связи

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

Навыки 
использов
ания ИКТ

Использование интерактивной доски, 
магнитофон (прослушивание отрывка 
художественного произведения)

Этапы 
урока

Запланированная 
деятельность на уроке

Ресурсы

I. Организационный момент.
Эмоциональный настрой.
(К) Приветствие.
 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
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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.

http://nsp
ortal.ru/s
hkola/lite
ratura/lib
rary/2012
/12/20/pr
ezentatsi
ya-po-

biografii-
vv-

mayakov
skogo

Физкуль
турная 
минутка.
Мы  к 
лесной 
лужайке 
вышли.
Поднима
я  ноги 
выше,
Через 
кустики 
и кочки.
Через 
ветви  и 
пенёчки.
Кто 
высоко 
так 
шагал −
Не 
споткнул
ся,  не 
упал.

(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.

--------------------------------------------------------------------

Ұзақ мерзімді 
жоспардың 
тарауы:  
Бөліп шығару
Күні:
Сынып:
 9 сынып
Қатысқандар:    
Қатыспағандар
:

Мектеп: 
Б.Нысанбаев 
орта мектеп
Мұғалімі: 
Канатова М.И.

Сабақтың 
тақырыбы

Нефронның құрылысы мен қызметі

Осы сабақта 
қол 
жеткізілетін 
оқу 
мақсаттары 
(оқу 
бағдарламасын
а сілтеме)

9.1.5.1. Нефронның құрылысы мен 
қызметін сипаттау
9.1.5.2. Фильтрация және несептің 
түзілу үрдістерін сипаттау

Сабақтың 
мақсаты

Барлығы: Нефронның құрылысы 
мен қызметін сипаттайды
Көпшілігі: Нефронның құрылысы 
мен қызметінің арасындағы 
байланысты анықтайды
Кейбірі:Абсорбция және 
реабсорбция үдерістерін талдайды

Бағалау 
критерийлері

Нефронның құрылысы мен 
қызметін сипаттай алады
Нефронның құрылысы мен 
қызметінде арасындағы байланысты 
анықтайды
Абсорбция және реабсорбция 
үдерістерін талдайды

Тілдік 
мақсаттар 

Оқушылар:
Оқылым: «Нефронның құрылысы 
мен қызмет» тақырыбындағы 
оқулық мәтінін оқи отырып,мәтінін 
оқи отырып,мәтіннің мазмұны 
бойынша сипаттайды. 
Тыңдалым:  «Сүзілу және кері 
сүзілу» атты бейнекөрсетілімді 
тыңдай отырып, абсорбция және 
реабсорбция үдерістерін 
тыңдап,талдайды.
Айтылым: Оқушылардың назарын 
академиялық тілге аудару.
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Пән бойынша сөздер мен 
терминдер: Нефрон, ирек бүйрек 
өзекшесі, капсула,фильтрация, 
абсорбция, реабсорбция
Диалог құруға/жазылымға 
қажетті сөз тіркестер:
Талқылауға арналған сұрақтар:
Нефрон дегеніміз не?
Ол қандай екі бөліктен тұрады?
Нефронның кеңейтілген бөлігін ата?
Абсорбция,реабсорбция дегеніміз?
Жазылым дағдысы:
..........адам және басқа 
омыртқалылардың құрылымдық әрі 
қызхметтік бірлігі.
Нефрон кеңейтілген бөлік-....... 
және.......тұрады.
Бірақ тек ........ мен ........ нефрон 
ұзын .....тұрады.

Құндылықтард
ы дамыту

Мәңгілік ел идеясы аясында  
«Зайырлы қоғам және жоғары 
руханият»  құндылықтарына сәйкес 
жалпы ұлт денсаулықты сақтауды 
қалыптастыру.

Пәнаралық 
байланыстар

Химия -Зәрдің химиялық 
құрамымен байланыстыру 

Алдыңғы білім:    Адамның зәр шығару жүйесі 
мүшелерінің құрылыс қызметін сипаттай алды      
Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы 
жоспарланған 
жаттығу түрлері

Ресустар 

Сабақтың басы
Оқушылар «әр түрлі түсті лента әдісі» 
арқылы таңдап бір-бірінің қолына байлап 
жақсы тілек айтады, сыныпта 
психологиялық ахуал қалыптастыру
«Бұрыштар» әдісі арқылы топқа бөлу     
Ширату жаттығулары 
«Ой қозғау» әдісі  арқылы  адасқан 
әріптерді құрастырып,                                 
жаңа тақырыпты табу

Ы Н Н О Е Н Қ
Ң Қ Ұ Р Ф М Е
Л Ы Р Е Н З Т
Ы С Ы М Қ Ы І

Сабақтың ортасы 
1-тапсырма.Оқыту формасы: топтық 
жұмыс
Әдісі: «Ойлан, жұптас, бөліс» әдісі
Мәтінді мұқият оқыңыз. Оқулықтағы 92-
95 беттегі мәтіннен қарай отырып, 
нефронның құрылысы мен қызметін 
сипатта.
1-топ. Нефронның құрылысы
2-топ. Нефронның қызметі

Бағалау 
критерийі:

Дескриптор:

Нефронның Нефронның 

Акт,
флипчарт,
маркер,
а 4, 
оқулық

құрылысы мен 
қызметін сипаттай 
алады

құрылысы 
сипаттай алады
Нефронның 
қызметін сипаттай 
алады

Қ/б: үш шапалақтау әдісі арқылы 
топ бір-бірін бағалайды

2-тапсырма. 
Оқыту формасы: Жұптық жұмыс. 
Әдісі: «Суретті таны әдісі»
Берілген суреттен нефрон бөліктерінде 
онда жүретін үдерістер арасындағы 
байланысты анықта

Бағалау 
критерийі:

Дескриптор:

Нефронның 
құрылысы мен 
қызметінде 
арасындағы 
байланысты 
анықтайды

2. Берілген 
суреттен нефрон 
бөліктерін онда 
жүретін үдеріс-
терді анықтай 
алады

Қ/б: смайлик әдісі арқылы жұп 
бір-бірін бағалайды

3-тапсырма.
Оқыту формасы: Жұптық жұмыс. 
Әдісі: «Адасқан термин әдісі»
Берілген суреттегі бос орындарға 
нефронның құрылысын адасқан 
терминмен сәйкестендіріп, қызметін 
анықта 
Термин: Алып келетін артериола,алып 
шығаратын артериола,мальпигий 
денешігі,шумақ,Боуменов 
капсуласы,проксимальды ирек 
өзек,дистальды ирек өзек,генле 
ілмегі,жоғары көтерілетін иіннің жуан 
сегменті,төмен түсетін иіннің жіңішке 
сегменті,бүйрек емізікшілері,беллини 
ағыны,жинағыш түтікше,ми заты, 
қыртысты заты

Бағалау 
критерийі:

Дескриптор:

Нефронның 
құрылысы мен 
қызметінде 
арасындағы 
байланысты 
анықтайды

3. Нефронны
ң құрылысын 
терминмен 
сәйкестендіріп, 
қызметін анықтай 
алады

Қ/б: бас бармақ әдісі арқылы жұп бір-
бірін бағалайды

4-тапсырма.
Оқыту формасы: Жеке жұмыс. 
Әдісі: «Stop-кадр әдісі» 
Bilim land
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-
kk/adam-biologiyalyq-tur-retinde/zar-
shyharu/lesson/zar-shyharu-musheleri
 «Нефронның құрылысы мен қызметі» 
тақырыбындағы «Сүзілу және кері сүзілу» 

Суреттер
термин 
сөздер
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бейнефильмді тыңдап,абсорбция және 
реабсорбция үдерісін талданыз

Бағалау 
критерийі:

Дескриптор:

Абсорбция 
және 
реабсорбция 
үдерістерін 
талдайды

Видео көрсетілім
 арқылы абсорбция 
және реабсорбция 
үдерісін талдай алады

Қ/б: бағдаршам әдісі арқылы 
стикерге жазып жеке өзін бағалайды

Сабақтың соңы
Рефлексия: «Блоб ағашы»
Нені үйренгені туралы пайымдай алады;
Әлі де түсініксіз мәселелерді айқындайды;
Келесі сабақтағы жұмыс бағыттарымен белгілей алады;
Өз жұмысын және сыныптастарының жұмысын белгілі 
бір критерийлер бойынша бағалай алады.
Саралау-
Сіз қандай 
тәсілмен 
көбірек қолдау 
көрсетпексіз?
Сіз басқаларға 
қарағанда 
қабілетті оқу-
шыларға 
қандай 
тапсырмалар 
бересіз? Ширату 
жаттығулары 
арқылы ой 
қозғау жүзеге 
асады. 
Тапсырмаларды 
оқушылардың 
қызығушылығын
а 
қарай,қабілетіне  
қарай 
түрлендіріп 
дайындаймын. 
Оқушы қажетті-
гіне қарай  
негізгі 
тапсырмаларға 
қосымша 
тапсыр-маларды 
дерек-
көздерді,суретте
рді,терминдерді 
саралап алдым. 
Жетекші 
сұрақтар, 
биологиялық 
диктант арқылы 
оқушыларға қол-
дау  көрсетемін.

Бағалауды-Сіз 
оқушылардың 
материалды игеру 
деңгейін қалай 
тескеруді жоспарлап 
отырсыз?
Оқушылардың 
танымдық 
тапсырманың шешімін 
іздеп,ойлау қызметін 
дамыту мақсатында 
ширату жаттығу 
орындаттым.
Оқу мақсатына жету 
үшін әр тапсырмада 
кері байланыс беріліп 
отырады,топты,өзін-
өзі, жеке бағалау 
жүреді.Қалыптастыру
шы бағалау кезінде 
оқушылар топтық 
тапсырмада белсенді 
арласып, үш 
шапалақтау әдісі 
арқылы топ бір-бірін 
бағалайды 
Жұптық жұмыста бір-
бірін смайлик,бас 
бармақ әдісі әдісі 
арқылы бағалау 
жүреді.
Жеке жұмысты стикер 
таратылып, өзін-өзі 
бағдаршам әдісі 
арқылы бағалау 
жүреді.

Денсау 
лық және 
қауіпсіз 
дік техни 
к сын 
сақтау

Оқушы 
лардың 
денсау 
лық және 
интерак 
тивті 
тақтамен 
жұмыс 
кезінде 
қауіп 
сіздік 
ереже 
лерін еске 
саламын.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, 
қолжетімді болды ма?
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? 
Егер оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, 
неліктен деп ойлайсыз? 
Сабақта саралау дұрыс жеткізілді ме?
Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба?
Сабақ жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен?
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді 
(оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе 
жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары 
туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге 
назар аудару қажет?

Ғылыми шығармашылық жұмыс 
«КӨП ҚАБАТТЫ ҒИМАРАТТАРДЫ ЖЫЛЫТУҒА 

АРНАЛҒАН ЖЫЛУ ҚАЗАНДЫҒЫ»

Дайындаған: Түркістан облысы, Шардара қаласы 
№ 16 колледждің өндірістік оқыту шеберлері: 

Жалтеев Уткир, Алипов Қалмахан

Қыс  мезгілінде  көп  қабатты  ғимараттарды  жылыту 
күрделі әрі шығыны көп мәселелердің бірі. 

Осы   қиындықтарды  шешу  мақсатында  №  16 
колледждің  «Дәнекерлеу  мамандығының»  өндірістік 
оқыту  шебері  -  Жалтеев  Ө.,  мен  «Электр  монтаждау 
мамандығының»  өндірістік  оқыту  шебері  -  Алипов  Қ. 
бірлесіп осы жылу қазандығын жасадық. 

Қазіргі  таңда колледждің  оқу корпусын,  спорт залын, 
асханасын  және  жатақханасын,  жалпы  –  11752  кв.м 
ауданды жылумен қамтамасыз етіп отыр. Суды 3 фазалы 
насостар  арқылы  айдап  отырады.  Әр  фазада  электро-
магнитті  пускательмен  қорғаушы  автомат 
орналастырылған.  Егер  бір  фаза  жорылған  кезде 
диспечерге қоңырау түседі. Тағы бір артықшылығы керек 
температураны термостат арқылы реттеп алуға болады.  

Бұл  жылу  қазандығының  материалы  Ст  3  маркалы 
болаттан  жасалған.  Үлкен  ауданды  жылытуға  арналған 
қазандықтардың  қазіргі  бағасы  шарықтап  тұр.  Бұл 
болаттан  жасалған  қазандықтың  негізгі  тиімділігі 
арзандығы.  Сонымен  қатар  тез  жылиды,  жылдық  отын 
шығыны  шойын  қазандықтармен  салыстырғанда  едәуір 
кем.  Жалпы өлшемдері: биіктігі – 1600 мм, ені – 2200 мм, 
ұзыдығы  –  2700  мм,  отын  шығыны  шамамен  –  20 
тонна/айына, жарамдылық мерзімі - 10жыл, қазандықтан 
алынатын жылу мөлшері - 136000кДж. 

Егер қазандықтын биіктігін азайтсақ, су тез жылиды. 
   Жылу қуатын есептеу
Жылу қуатын есептеу ушін келесі формуланы 
пайдаланамыз.  Q=Сm*(t2- t1)  Мұндағы С - меншікті 
жылу сыйымдылығы, m-дененің массасы. t2 - t1 дененің 
бастапқы және соңғы температуралары
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Бір батареяға берілетін жылу мөлшерін есептеу үшін 1кг 
болатты 1градусқа қыздыру үшін 500Дж/(кг*°С) болады
Q=500 Дж/(кг*°С)*5кг(0°С-50°С)=125000Дж=125кДж
Бір батареяға келетін жылу мөлшері 125кДж. Батареядағы 
бір сексия 1,2м2 ауданды жылумен қамтамасыз етеді. Бір 
батареяда 9 сексия деп алсақ, бір батарея 10,8м2 ауданды 
жылытады.
Оқу корпусының ауданы S=4152м2

Жатақхана ауданы S=7600м2

Қазандықтың жылытып отырған ғимараттардың толық 
ауданы 11752м2

Батареялардың санын жалпы ауданды бір батареяның 
жылыту ауданына бөлеміз.
Бс=S-S1=11752/10,8=1088
Жалпы жылу қазандығының беретін жылу мөлшері 

БсQQ *1

кДжкДжQ 1360001088*125 
Қазандықтын жалпы жылу беру қуаты шамамен 
-136000кДж

Өндірістік оқыту шебері – Жалтеев Өткір 
жылу қазандықтың макетін құрастыру үстінде

Жалпы  қазандықты  жасау  үшін  кететін  материалдық 
шығын – 450 660 теңге.

Шойыннан жасалған қазандық құны - 2 627 000 теңге.
Әр  жұмыстың  артықшылықтарымен  қатар 

кемшіліктеріде  бірге  жүреді.  Болаттың  құрамындағы 
көміртегі  пайызы  шойынға  қарағанда  едәуір  аз 
болғандықтан  оттың  әсерінен  күйреуі  біршама  жылдам 
жүреді. Жарамдылық мерзімі 10 жыл.

--------------------------------------------------------------------
«ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ ОЙЫНШЫҚТАР»

БҚО, Орал қаласы № 35 «Шұғыла» бөбекжайы
«Болашақ» тобының тәрбиеші
Баданова Нурсулу Наримановна

Орал  қаласының  №35  «Шұғыла»  бөбекжайы  «Болашақ» 
тобының ата-аналары арасында  «Жаңа  жылдық  ойыншықтар» 
атты қолдан жасалған ойыншықтар көрмесі ұйымдастырылды.

Көрменің мақсаты: Қазіргі  кездегі  баланың дамуына,  жеке 
тұлға  болып қалыптасуына  ата-ана  тәрбиесінің  әдіс-тәсілдерін 
жетілдіре отырып,  қарым-қатынас орнату және ұлттық сананы 
бойына сіңіре тәрбиелеу жұмыстары жайында тәжірибе алмасу. 

Міндеті: Балабақша-тәрбиеші-ата-ана  ара  байланыстары 
негізінде  жеке  тұлғаны әлеуметтендірудегі  тәрбие  бағыттарын 
дамыту. Отбасымен  ынтымақтастықта  жұмыстанып,  баланы 
жастайынаң еңбекқорлыққа баулу. 

Бұл ұсынысымды ата-аналарымда қолдап белсенділік  көрсеті. 
Жаңа  жылдық  ойыншықтарды  жасау  барысында  ата-аналар 
түрлі қалдық маталар, түйме,моншақтар т.б заттарды қолданды. 

Осы  көрмеге  қатысып  өз  белсенділіктерін  көрсеткен  
ата-аналарға өзімнің атымнан үлкен алғыс айтамын.  

Ата-аналар: Ардақ  Нурланова,  Асемгул Талғатқызы,  Асель 
Алибековна,  Жанна  Самигулиева,  Лаззат  Болтыгалиевана, 
Екатерина  Николаевана,  Айгуль  Саматовна,Т  атьяна 
Александрова, Жазира Уахитовна.

Отбастарыңызға  жаңа  жылда  денсаулық,  отбасылық  бақыт 
тілеимін.

--------------------------------------------------------------------
ГҮЛ КӨКТЕМДЕЙ ЖАЙНАҒАН -

 ГУЛНАРА МИРПОЛАТОВНА !

Түркістан облысы, Сайрам ауданы № 28 «Ақбай» ЖОМ 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні бірлестік жетекшісі  

Тойболова Жанат Куралбековна

Өмір  атты  керуенде  жаны  ізгілікке  толы  жақсы  адамдар 
көптігіне  қуанасың.  Түркістан  облысы,  Сайрам  ауданына 
қарасты № 28 «Ақбай» жалпы орта мектеп ұжымында өзіндік 
ойып тұрар орны бар, ізгі жақсының бірі - Базарбаева Гулнара 
Мирполатовна. 

Педагогиканың нар көтерер  ауыр жүгін  арқалаған  сыпайы, 
әдепті  әдетінен  жаңылмайтын,  сабырлылығымен,  білік- 
білімімен, сүйкімділігімен, ортада өзін таныта білген әріптесіміз 
туралы сыр қозғап,  оны естір құлаққа жеткізуге қуана қолыма 
қалам алдым.

Шығармашыл,  әрі  тәжірибелі  ұстаз  ретінде  мұғалімдерге 
қазіргі  оқытудағы  және  оқудағы  тәсілдер  туралы  насихаттап 
отыратын,  оларға  көшбасшы  бола  алатын,  кәсіби  білімі  мен 
біліктілігі  жоғары маман.  Жауапкершілікті  терең сезініп,  өзіне 
де, өзгеге де талап қоя біледі.

ҚР  Білім  беру  саласындағы  реформалық  өзгерістердің,  оқу 
үдерістері  мен  білім  берудің  көкейкесті  мәселелерін  зерттеу 
мақалалары  халықаралық,  республикалық   ғылыми-  көпшілік 
басылымдарда  жарық  көріп  жүр.  Оқушылар  мен  әріптестер 
арасында беделді  кәсіби маман, ұлағатты ұстаз, әріптестерінің 
мақтанышы ғана емес, отбасында аяулы ана, асыл жар. Өмірде 
қарапайым, моральдық ұстанымы жоғары ұстаз. Әр оқушының 
жеңіске  жетуіне,  жүлдесіз  келмеуіне  тілеулес  болып отырады. 
Болашаққа  болжам  жасап,  әр  ісін  алдын-ала  жоспарлайды. 
Арамызда  адал  еңбегімен  абырой  тұғырына  көтеріліп,  өз 
міндетіне  жауапкершілікпен  қараудың  арқасында  оқушыларға 
шарапат  шуағын  шашып,  елдің  алғысына  бөленіп  жүрген 
ардақты  жан.  Халықтың  алғысына  бөленген  жанның  бүгінде 
шәкірттері ғылым саласында әртүрлі байқаулар мен сайыстардан 
жүлделі орындарды иеленіп, жеткен жетістіктері жетерлік.

Жеке  шығармашылығындағы  Отан,  махаббат  жырлары, 
Миртемир, Б. Шукенов,  М. Жалил сынды тұлғаларға арналған 
толғаулары  мен  жүректі  тебірентер  «Анаға  сағыныш»   т.б. 
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өлеңдерін топтап «Пронзая  вечность»  жинағының тұсау  кесер 
кешін  есте қаларлықтай атап өтті.  

Шығармашылық  кешті  мектебіміздің  басшысы  Умиралиева 
Баян  Кожабаевна  сөзімен  ашып,  өз  кезегінде  кейіпкерімізге 
толағай  табыс  пен  шығармашылықтың  шыңын  бағындыра 
беруін  айтып,сәттілік  тіледі.  Кешке  мектеп  ұжымынан  бөлек 
ақын, жазушы Каримова Умрай, «Ижодкар» атындағы облыстық 
әдеби бірлестіктің басшысы Пратов Абдурахим,  Республикалық 
«Ғажайып  Қазақстан»  газетінің  журналисті,  ақын,  жазушы 
Акрамов Суннатилло,  «Жанубий Қазоғистан»  газетінің мүшесі 
Муминжанов Закиржан, Ташкент жазушылар одағының мүшесі , 
ақын  Нурхон  Айюбқызы,  Қазақстан  Республикасының  білім 
беру  ісінің  үздігі,  мұғалім  Малахова  Галина   Махамедовна, 
«Мәртобе»  мектебінің  орыс  тілі  пәнінің  мұғалімі  Валерий 
Кириловичтар келіп өз тілектерін жаудырып, кешті  жандандыра 
түсті. Аталмыш тұлғалар арқылы Г. Мирполатовнаның жылдар 
бойы мұнан бөлек аударма ісімен айналысып жүргендігі туралы 
біліп, тағы бір қырынан таныдық.  

Кештің  көркін  мектептегі  орыс  тілі,  шет  тілі,  қазақ  тілі 
пәндерінің  мұғалімдері  А.  Таджиева,  Н.Закирова, 
З,Халикназарова,  М.  Юсанова,  Мурат  Курвантаев,  Мухлиса 
Мирантаева,  Мухлиса  Ирисматова,  Нулифар   Сиддиқова, 
Жалолиддин Абдухалилов, Ф. Абдугаппаровалар   кейіпкеріміз-
дің  туындыларын  нақышына  келтіре  орындаса,  Серік 
Молдануров Абай Құнанбаев туралы  туындыны әсерлі жеткізіп 
кештің сәнін ерекше  әрлендірді. Кештің соңында қазақ тілі пән 
бірлестік  жетекшісі  Ж.  Тойболова  сөзге  шығып кейіпкерімізге 
жылы лебізін  білдіре  келіп,  өзінің  әріптесіне  арнап  шығарған 
өлең шумақтарын оқыды. Бұдан соң сөзге мектебіміздің тәрбие 
ісі  жөніндегі  орынбасарлары Х.  Абдугапирова,  И,Мадалиевтер 
сөзге шығып өздерінің жүрек жарды тілектерін арнады. 

Кештің  соңында  Г.Мирполатовнаның  шәкірттері  тарапынан 
Пушкин мен А. Құнанбайұлының достық тақырыбында көрініс 
көрсетіп,  аударма  туындыларын  нақышына  келтіре  орындап, 
көрерменнің  ықыласына  бөленді.  Шығармашылық  кеш  үлкен 
мен кішінің жүрегінен орын алар өте әсерлі,  ұмытылмас үміт 
сыйларлықтай болып өтті.

--------------------------------------------------------------------
ЖАҚСЫЛЫҚТЫ ЖАНЫНА СЕРІК ЕТКЕН

«Жылды  жақсылықпен  баста»  жобасының  аясында
Нұр-Сұлтан  қаласындағы  Халықаралық  мектептің  өзін-өзі 
басқару  ұйымының  оқушылары  ЮНЕСКО  клубымен  бірлесе 
отырып, көпбалалы отбасылардың балалары мен онкологиялық 
ауруға шалдыққан балаларға әртүрлі ойыншықтар, кітаптар мен 
кеңсе тауарларын үлестірді. 

Бұл  мақсатты  жүзеге  асыру  үшін  оқушылар  мен  клуб 
мүшелері  қаламыздағы  «Ана  мен  бала  ұлттық  ғылыми 
орталығымен» және «SOS Балалар ауылдары базасында балалар 
мен отбасын қолдау орталығымен» тығыз байланыста жұмыстар 
атқарды,  —  деп  хабарлайды  «Нұр-Сұлтан  қаласындағы 
Халықаралық  мектеп»  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері» 
дербес  білім  беру  ұйымы  филиалының  баспасөз  хатшысы 
Сандуғаш Кожина.

Екі апта бойы Халықаралық мектеп қауымдастығы қайырым-
дылық  мақсатында  қажетті  заттарды  жинаумен  айналысты. 
Жиналған  заттарды  өзін-өзі  басқару  ұйымының  оқушылары 
сұрыптаудан  өткізіп,  кешіктірмей  қос  бірдей  орталықтағы 
балаларға жеткізді. Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығының 
қызметкерлері  ойыншықтарды  туған  күн  иелері  мен  қатерлі 
ауруды жеңіп кішкентай чемпиондарымызға табыстайды. 

Ал «SOS Балалар ауылдары базасында балалар мен отбасын 
қолдау орталығы» келіп түскен ойыншықтар мен кітаптарды аз 
қамтылған және көп балалы отбасыларға тарататын болады.

Бұл игі істің басты мақсаты – мектеп ұжымын ұйыстыра  
отырып, көмекке шын мұқтаж жандарға қол ұшын созу. 

Жоғары адамгершілік  құндылықтары қалыптасқан,  өз елінің 
мәдениетін  бағалай  білетін  және  өзгелердің  мәдениетін 
құрметтейтін, өмір бойы білім ала отырып, әлемді өркендетуге 

үлес  қосуға  дайын,  дені  сау,  зияткер,  шығармашыл,  табысты 
тұлғаны  тәрбиелеу  миссиясын  алға  қойған  Нұр-Сұлтан 
қаласындағы  Халықаралық  мектеп  осы  тектес  ауқымды 
жобаларды үнемі жүзеге асырып отырады. 

Балаларды ізгілікке шақырып, игі істерге қатыстыру арқылы  
мектеп  қызметкерлері  олардың  бойына  жанашырлық  пен 
қамқорлық секілді қасиеттерді дарытуға тырысады. Өзге адамға 
көмектесу,  қол  ұшын  созу  мүмкіндігін  сыйлай  отырып,  біз 
адамгершілігі мол және жүрегі жылы азамат пен азаматшаларды 
тәрбиелей аламыз.  Бұл  мектебіміздің  ғана  емес,  Халықаралық 
бакалавриат  бағдарламасының  да  басты  ұстанымы  болып 
табылады. Жобаның  нәтижелеріне  талдау  жүргізе  отырып,  
балалардың  жауапкершілігін,  көмек  көрсетуге  деген 
ұмтылыстарын  ерекше  атап  өтуімізге  болады.  Оқушылар 
балаларға  танымдық  фильмдер  мен  мультфильмдердің  DVD 
дискілерін  сыйға  тартты.  «Ана  мен  бала  ұлттық  ғылыми 
орталығында»  ем  қабылдап  жатқан  балалар  бос  уақыттарын 
қызықты  әрі  пайдалы  өткізе  алады. Екі  орталықтың  
қызметкерлері мектеп қауымдастығы мен ЮНЕСКО клубына өз 
алғыстарын  білдіріп,  игі  бастамаларына  сәттілік  тіледі.  Біз 
оқушыларымызды мақтан тұтамыз!
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