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ҰСТАЗ ЕҢБЕГІНІҢ БАҒАЛАНУЫ

Мухаметова Шолпан Еркиновна
Нұр-Сұлтан қаласы  «№ 78 мектеп-гимназия» КММ

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Мухаметова   Шолпан  Еркиновна  1990  жылы  К.Д.Ушинский  атындағы 
Петропавл педагогикалық институтының филология факультетін  орыс тілі және 
әдебиеті пәні мұғалімі мамандығы бойынша бітірген. Педагогикалық еңбек өтілі – 
28  жыл.  2017 жылдан бері  Астана  қаласы әкімдігінің  «№78 мектеп-гимназия» 
КММ жұмыс істеп келеді. 

Ұстаз еңбегі оқушы білімімен өлшенеді десек, ұстаз еңбегінің күрделілігі әрбір 
оқушы  жүрегінен  жол  таба  білуінде.  Ұстаздық  қызметте  ұзақ  жылдар  бойы 
шыдамдылықпен әрі  адал еңбек етіп келе жатқан  Шолпан Еркиновна – талай 
шәкіртті  тәрбиелеп   шығарған  шебер  әрі  білімді  ұстаз.Шолпан  Еркиновнаның 
еңбегінің жемісі оқушыларының жетістіктерінен көрінеді. Ертаева Дана, Искакова 
Аружан,  Амангелді  Ботагөз,  Райымкулова  Аружан  –  орыс  тілінен  өткен 
мектепішілік  және  жалпы  білім  беретін  пәндер  бойынша  республикалық  ІІ 
аудандық  кезеңінің  грамотасымен  және  жүлделі  ІІІ  орынмен  марапатталды.  Оқушылары  жыл  сайын  өтетін  «Русский  
медвежонок» халықаралық олимпиадасының белсенді қатысушылары. 2017-2018 оқу жылында «Үздік сынып жетекшісі» 
атағына ие болды. Шолпан Еркиновна қалалық білім беру жүйесіндегі шығармашылық еңбегі  және жеткіншек ұрпақты  
оқыту мен тәрбиелеудегі табыстары үшін мынадай марапаттарға ие болды: 

2016 жылы Астана қаласы «Назарбаев зияткерлік мектептері» оқыту семинарына қатысқаны үшін сертификат, 2017 жылы 
Астана  қаласы  «Өрлеу»  біліктілікті  арттыру  ұлттық  орталығынан  сертификат,  2017   «Астана  дарыны»  дарындылықты 
дамыту  және  психологиялық  сүйемелдеу  орталығынан  мадақтама,  2017  жылы  «Орыс  тілі  пәні  бойынша  педагогика 
кадрларының біліктілігін арттыру курсын бітіргені үшін сертификат, 2017 жылы Республикалық ғылыми –танымдық газеті 
«Білім  айнасы»  Мақтау  қағазы,  2018  жылы  Республикалық  ғылыми  –практикалық  жинақ  «Білім  айнасы»   Құрмет  
грамотасы, 2018 жылы «Астана дарыны» дарындылықты дамыту және психологиялық сүйемелдеу орталығының жалпы 
білім беретін пәндер бойынша республикалық  ғылыми жобалар конкурсынан  жүлделі ІІІ дәрежелі диплом, 2018 жылы 
Астана қаласының Білім беруді жаңғырту орталығының сертификаты, 2018 жылы Астана қаласы «Әділет» кәсіподағының 
мадақтамасы,  2019  жылы  Нұр-Сұлтан  қаласының  Ұлттық  сауаттылық   қауымдастығының  сертификаты,  2019  жылы 
«Қазақстанның Білім және ғылым әлемі» республикалық ғылыми орталығынан  «Құрмет грамотасы»

Шолпан Еркиновна – ұзақ жылдар бойы жас ұрпақты тәрбиелеу ісіне белсене араласып, үздіксіз еңбек етіп келе жатқан  
шығармашыл ұстаз. Өз ісінде қос тіл қатар қолданып әріптестер арасында өзінің білімімен, өзіндік әдістемесімен, өзіндік  
тәжірибесімен танылып жүрген ұстаз.

Шолпан Еркиновна   өзінің өнегелі өмірін өрен жастарға  арнап,  қажымай, талмай, үздіксіз еңбек етіп келеді. 
Шолпан Еркиновна  тек білікті маман ғана емес, өз балалары мен немерелеріне  үлгілі тәрбие беріп отырған  аяулы 
ана.

* * * * * * * * * *

Түркістан облысы, Сайрам ауданы, 
№28 «Ақбай» жом-нің қазақ тілі мен 

әдебиет пәні бірлестік жетекшісі 
Тойболова Жанат Куралбековна

 Гүл көктемдей жайнаған
Гулнара Мирполатовна!

Әріптесім Гулнараға
Көп әріптес ішінен,
Сәуле шашты бір жұлдыз.
 «Поэзия» деген әлемде,
Қалдырмақ мәңгі ізінде.

Әрбір айтқан сөздері,
Көңілге ойды түйгізді.
Өлеңдері өрнек сап,
Жүрекке құйды нұрлы ізді.

Бүгінгі кеш бастауы –тұнық жырдың,
Сарқылмасын шабытың, самғай түскін.
Шарықтаған биіктен сәлем жолдап,
Сәлеміңнен шәкірттерің шабыт алсын.
 Адам көп қой өмірде сыйласатын,
Өзіңіздей тұлғалар  санаулы – шын!
Сол қалпыңды шынайы мәңгі сақтап,
«Поэзия» әлемінде самғай түскін.
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     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.
   Базарбаева Гулнара Мирполатовна  - 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.Қай іс- шараны өткізсе де жандандырып жіберетін жақсы 
қасиеті тағы бар. 
  Қазақстан  Республикасындағы  Білім  беру  саласындағы  реформалық  өзгерістердің,  оқу  үдерістері  мен  білім  берудің 
көкейкесті мәселелерін зерттеу мақалалары халықаралық, республикалық  ғылыми- көпшілік басылымдарда жарық көріп 
жүр. Ол 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.  «Жақсының  жақсылығын  айт,  нұры  тасысын.»  демекші  Гулнара  
Мирполатовна   мектеп  ұжымын  таң  қаларлық   шығармашылығымен   тамаша  кештің  куәсі  етті.  Өзінің  
шығармашылығындағы   Отан,  махаббат  жырлары,  Миртемир,  Б.  Шукенов,  М.  Жалил  сынды  тұлғаларға  арналған  
толғаулары мен жүректі тебірентер «Анаға сағыныш»  т.б. 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 облысытық  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   кейіпкеріміздің 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.
 Сөз  соңында  әріптесіме  тек  қана  бақыттың  базарында,  Алланың  назарында  жүріп,  бағындырар  шыңы  биік, 
сарқылмас шабыт тілеймін!!!

* * * * * * * * * *
Маңғыстау облысы. Ақтау қаласы №13 мектеп-гимназиясының 

қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі
Рзаханова Гульмира Аманкелдиевна

Сыныбы: 9 пәні:         қазақ әдебиеті
Оқу      
бағдарламасын
ың бөлімі:

3.Бағалау және салыстыру

Оқу 
бағдарламасын
ың  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;
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Бағалау 
критерийлері:

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

Ойлау 
дағдыларының 
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?  

Құндылықтарға 
баулу:

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

   5 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.
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;

Қазақ әдебиеті 9-
сынып «Атамұра 
баспасы»

Аудиомәтін
тыңдау
         

https 
//youtu.be/mFsiW
VOIG6c
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  5 минут

    5 минут

   4 минут

-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 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 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,жаңашылдыққа 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. 
   Дескриптор:
-екі мәтіннің жаңашылдығына баға береді;

Қазақ әдебиеті 9-
сынып
«Атамұра» 
баспасы

Қазақ әдебиеті 9-
сынып
«Атамұра 
баспасы»
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 5 минут
-кестені толтырады;
 Кері байланыс "бутерброд"
Маған ұнады.....,себебі....Енді/келесі жолы
Мадақ..сын..мадақ

Alashainasy.kz      

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; 

Атырау облысы. Жылыой ауданы. Құлсары қаласы 
КМҚК "Айналайын" бөбекжай-бақшасы тәрбиешісі 

Дюсова Асем Кумековна

Білім беру саласы: Шығармашылық, әлеуметтік орта 
Бөлімі: Сурет салу  
Тақырыбы: «Жаз бейнесі»
Мақсаты: Балаларды сурет салғанда жаз мезгіліндегі, жазғы ойындар, жазғы табиғат, жазғы еңбек жайлы түсінік беру.  
Жаз мезгіліндегі өздері ұнататын сипаттаманы бере білуде баулу. Түрлі тәсілдермен бейнелеу дағдылырын нығайту. 
Бейнелік елес қиялды дамыту. Бауырмашылдыққа, достыққа, бір-біріне деген қамқорлыққа, табиғатты жақсы көріп 
аялауға тәрбиелеу.
Қолданылатын құралдар: қалам, түрлі-түсті қалам, А4 формат, үлгі ретіндегі көлемді жаз мезгілінің суреті, үнтаспа, 
слайд материялдары.Алдын-ала орындалатын жұмыс: балалармен жаз мезгілі туралы әңгімелесіп ерекшелігін түсіндіру. 
Бірге отырып жаз туралы мультсериял көру.
Көп тілділік: Аяз ата-Дед мороз-Santa claus, жаз-лето-summer, кемпірқосақ-радуга-rainbow.
Сөздік жұмыс: Аяз ата, жаз, кемпірқосақ
Әрекет кезеңі
Тәрбиешінің оқу қызметі
Балалардың қызметі
Шаттық шеңбері:
Қуанамын мен де, қуанасың сен де,
Қуанамыз бәріміз арайлап атқан күнге.
Всем, всем добрый день!
Здравствуй солнце золотое
Здравствуй матушка земля!
Гуд монинг, гоулд сан, гуд монинг дия гестс
Гуд монинг май френдз, Уйнеюол зе юесте. 
Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар шеңбер бойында тұрып бір-біріне қарап айтады.
Релаксациялық жаттығу: «Жаз»Балалар кілемшенің бетіне отырады. (музыка, үнтаспа қойылады) 
«Таңғажайып сәт»Балалар біз Аяз атаға 
«Жаз» мезгілі түсінікті болуы үшін өзіміз 
«Жайдарлы жаз» атты суреттерімізді салып берейік.
 Ал балалар жұмыстарыңа сәттілік! (музыка әуені қойылады. «Алақай жаз келді») Кәне қолымызды жаттықтырып ауада 
сызып көрейік. (Күнді) Балалар сурет салуға кіріседі. Суреттерін салып болған соң көрме ұйымдастырамыз. (Жаз бен Аяз 
ата мақтау мадақтарын айтады). Ал балалар біз бұл жұмыстарымызды Аяз ат аға беріп, жолға шығарып салайық.
Балалар орындыққа жайғасады.( алдарында сурет салуға арналған құралдары)
Флипчарт көрнекілігі бойынша көреді
Ауада сурет салады. Балалар өз ойларын айтады.Р.Т.
Жаз мезгілін өте жақсы түсініп сурет салдыңдар. Мен қуаныштымын! 
Тәрбиеші: Құрметті Жаз! Осы қиялдағы ертегі атты кілемшемізді сізге сыйға тартамыз. 
Жаз: Рахмет балаларым! Жарқыраған күндерім Өнердегі сайыста Бір-біріңнен қалыспа. Дендерің сау болсын Бір-бірімізге 
күлкі сыйлайық. 
Жаз: Сау болыңдар! (үш тілде қоштасады) Тәрбиеші: Балалар бүгін бізге қандай қонақтар келді? Жарайсыңдар енді жазғы 
ойынға тоймай алаңға шығып ойнайды.
Балалар өз қиялдарын айтып кілемшеге кейіпкерлерді ретімен орналастырады.
Балаларда үш тілде қоштасады.Аяз ата, Жаз.(үш тілде айтады).
Күтілетін нәтиже:Біледі: жайдарлы жаз ерекшеліктері жайында түсініктері қалыптасады.
Игереді: түрлі-түсті қаламмен қағаз бетінде дұрыс жұмыс жасау, өз ойларын жаз мезгіліне сай салу дағдысын игереді.
Меңгереді: ұқыпты жұмыс істеуді меңгереді.

                             * * * * * * * *            
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 Түркістан облысы. Кентау қаласы.   №1 Ы.Алтынсарин атындағы мектеп-гимназиясының  
              Алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушы-ұйымдастырушысы Камалов Суръат Пулатович

Мектептерде  «Жас сарбаз» әскери патриоттық клубтарын құру 
арқылы оқушыларды Отансүйгіштікке тәрбиелеу.

 Қазақстан Республикасы бүгінгі таңда өз тәуелсіздігін алған егеменді ел. Біздер қазіргі ұрпаққа, патриоттық 
тәрбие бергені үшін ата бабаларымызға шынайы алғысымызды білдіруіміз керек. Қазақстан Республикасының  тұңғыш 
Президенті  «Қазақстанның болашағы –қоғамның идеялық бірлігінде» - «Біздің тағы бір аса маңызды идеалогиялық 
міндетіміз әрбір Қазақстандық азаматты Отан сүйгіштікке тәрбиелеу, әрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру 
» - деп жазады.

Мектепте оқушылардың Отанға деген саналы сүйіспеншілігі, батылдығын, шыдамдылығын тәрбиелеп, 
практикалық дағдыларды қалыптастыруы тиіс. Әр түрлі жастағы оқушыларға әскери патриоттық тәрбие  берудің мазмұнына 
, мақсатына міндеттеріне тоқтала келе тәрбие критерийлері төмендегі жұмыстарды қамтиды.

 Бастауыш сынып оқушыларына өткен тарихынан мағлумат беру, әскери-спорттық ойындар арқылы  әр-түрлі 
әскери рольдерді орындату, тәртіпке тәрбиелеу. «Жас ұлан» ұйымдарын құрып мүшелікке қабылдау.
Орта және жоғары  буын оқушыларын  мектепте «Жас сарбаз»  әскери-патриоттық клубтарын  ұйымдастырып,  соған 
мүшелікке қабылдап , халқымыздың   әскери  және еңбек дәстүрлерін , жер бетінде болып жатқан әскери жағдайларды 
дұрыс бағалай білуді ұйрету, дене бітімінің дамуын  қамтамасыз ету керек.
Ал практикалық бағытта жастарды әскерде қызмет етуге даярлау, бұл орайда мына іс шараларды жүргізуге болады: «Жас 
бүркіт», «Алау», «Айбын» әскери патриоттық ойындарын ұйымдастыру және басқару керек.
«Отанды қорғауға дайын бол!» бағдарламасына норма тапсыру. т.б.
 

«Жас сарбаз» әскери-патриоттық клубының жарғысы
Жалпы ережелер.

  Әскери патриоттық клуб – дене тәрбиесін және спортты дамытуға, оқушылардың  бойында жоғары әскери-патриоттық 
сезімді тәрбиелеуге бағытталған балалардың   мектептегі ерікті ұйымы болып табылады. Клуб мүшелері – клубтың атын,  
  ұранын, жалауын, төсбелгісін таңдайды. 
Клуб жарғысын мектеп басшысы   бекітеді.Клуб жұмысына  АӘД пәні ұйымдастырушы-оқытушысы жетекшілік  
  етеді. Клуб өз жұмысын қалалық білім беру бөлімі, спорт және туризм бөлімі,  қорғаныс істері жөніндегі бөлімімен тығыз 
байланыста атқарады.
Клубқа қабылдау шарты.
Клубқа мүшелікке дене тәрбиесі және спортпен шұғылданатын, сабақ үлгерімі    жақсымектеп оқушылары қабылданады. 
Клубқа қабылданарда оқушылар салтанатты ант қабылдайды.
Клуб мүшелерінің құқықтары.
Клуб мүшелері мектепте, қала көлемінде өткізілетін әскери спорттық жарыстарға, патриоттық бағытта өткізілетін сайыстар, 
конкурстарға қатыса алады. Клуб мүшелеріне клубтың белгілері бар арнайы үлгімен киім киюге рұқсат  етіледі. 
Клуб мүшелеріне арнайы төлқұжат беріледі.
Клуб мүшелерінің міндеттері.
Клуб мүшелері тәртіпті болуға, сабақтан қалмауға, барлық пәндерден үлгеруге; 
Дене тәрбиесі және спортпен үнемі шұғылдануға, салауатты өмір салтын насихаттауға; Клубтың барлық іс-шараларына 
белсене қатысуға; Мектепте, үйде, қоғамдық орындарда жоғары мәдениеттілікүлгісін көрсетуге; Антта айтылған барлық 
талаптарды қатаң орындауға; Қала және облыс көлемінде өткізілетін сайыстарда мектеп намысын әрдайым 
қорғауға; Мектептің мүлкін ұқыпты қарап, оқу-материалдық базаны жетілдіру   үшін оқытушыға көмектесуге; Өз клубының 
атын жоғары ұстауға міндетті.
Взвод командирінің міндеті.
Өзін еңбекте де, сабақта да үлгілі тұтуға;
Барлық взводтың құрамымен мүшелерін толық білуге;
АӘД пәні оқытушысымен бірге клуб мүшелеріне әр түрлі сабақтар мен жаттығулар өткізуге;
Барлық жарысқа қатысқан оқушылардың есебін алып отыруға міндетті.
Клуб жетекшісінің міндеті
Клуб жетекшісі клуб жұмысын ұйымдастырып басқарады.
клуб мүшелерінің өмір қауіпсіздігіне жауап береді. Клуб мүшелерімен жаттығулар, әскери-патриоттық бағыттағы сабақтар,  
кездесулер өткізеді. 
Мектепте, қала және облыс көлемінде өткізілетін сайыстарға қатысуға командалар дайындайды.Балалар ұйымдарымен, 
басқада әскери патриоттық  клубтармен тығыз байланыс орнатып, жұмыс жүргізеді. Клубтың жұмысы, 
атқарылған жұмыстар туралы мәліметтерді қалалық білім беру бөліміне өткізеді.
Клуб жұмысының негізгі бағыттары.
Қарулы күштердің даму тарихын, әскери жарғыларды оқып үйрену, ұлттық және қазіргі заманғы ұрыс техникасымен 
таныстыру.
Аға ұрпақ өкілдерінің  ерлік істерін насихаттап, олардан үлгі алып, мақтан тұтуға баулу. Қазақстандық патриотизмге, Отанға 
және қарулы күштерге деген  сүйіспеншілікпен, туған жерін, елін шексіз сүюге тәрбиелеу.Саптық және атыс 
дайындығына үйрету.
Топографиялық картамен жұмыс жасау және бағдарлануға үйрету.
Өмір қауіпсіздік негіздеріне, алғашқы көмек көрсету әдістерін үйрету.
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Клуб мүшелерінін көтермелеу тәртібі.
Алғыс айту және жеке карточкасына енгізу.
Мақтау қағазымен және заттай сыйлықтармен марапаттау;
Мектеп туының жанында түскен фотосүретімен марапаттау;
Клубтың құрмет кітабына еңгізу;
Аудандық газеттерге жариялау.
Клуб мүшелеріне жаза қолдану тәртібі.
Ескерту;
Сөгіс беру;
Сенімсіздік білдіріп қатаң сөгіс беру;
Клуб мүшелігінен бір ай мерзімге шеттету;
Клуб мүшелігінен шығару.
«Жас сарбаз» әскери патриоттық клуб мүшелерінің салтанатты анты.
 Мен, ( тегі, аты-жөні) өз ерік жігеріммен әскери патриоттық «Десантшылар» кубына кіре отырып ант қабылдаймын
Өзімнің жолдастарымның алдында мектептің сақталып келе жатқан дәстүрлеріне сай, Қазақстан халқына және оның 
заңды түрде сайланған Елбасына салтанатты түрде ант етемін.
Мектепте өтілетін барлық жұмыстарға белсене араласуға, үлкендерді сыйлауға, тәртіпті болуға, «Десантшылар» әскери  
патриоттық клубының атына кір келтірмеуге ант етемін.
Өз Отанымның ержүрек, әрі батыл қорғаушысы болуға дайындалумен қатар, әрдайым ізденуге, еңбекте озат, сабақты 
«5» ке оқуға, Отанымның патриоты ретінде өзімді үлгі тұтуға ант етемін.
Егер мен өз қабылдаған антымды бұзсам, онда мен қатаң жазаға ұшырайтын болайын, әскери патриоттық 
«Десантшылар» клубының мүшелігінен шығуға дейін.

«Жас сарбаз» әскеи  патриоттық клуб мүшесінің жеке іс қағазы

                                                Аты-жөні:__________________________
                                                Туған жылы:_________________________
                                                Cыныбы:_____________________________
Шұғылданатын спорт түрі:______________________________________
Мекен жайы:___________________________________________________
Сымтетік:______________________________________________________

Мадақтаулар:
___________________________________________________________________________________________________________

«Жас сарбаз» әскери патриоттық клубының  эмблемасы
* * * * * * ** * *

ЭЛЕКТРОНИКАНЫҢ   ДАМУ  ПЕРСПИКТИВАЛАРЫ

Ақтөбе облысы  Физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің
физика пәнінің мұғалімі Жұбатырова Алтынгул Шокановна

(Современный   уровень   развития  технологии производства не позволяет разместить в одном кристалле ПЛИС несколько  
миллионов элементтарных  логических схем, работающих с тактовой   чертой  более  1 ГГц  При  таких возможностях   в  
одной  СБИС   можно   разместить   целую  цифровую  систему.)
Modern degree of the development of production technology doesn’t allow to be placed in a single crystal PLIS the several million 
elementary logic schedules, working with a clock feature a 1 GHz. In such opportunities in one SBIS can place the whole digital 
system.
Қазіргі  уақытта   адамзаттың  барлық  сферасында  жартылай  өткізгішті  электрониканың   жетістігі  кеңінен  қолданыста.  
Бұл,  ең   алдымен,  өндірістік   өнеркәсіп;  ондағы   электроника    маңызды   функцияларды   атқарады,  яғни   басқару  
функциясын, барлық  технологиялық  объектілердің   жұмысын  координациялау. Роботтарды, көлік коммуникация  жүйесін,  
технологиялық  құрылғыларды  басқаруда  технологиялық  процесті автоматизациялаудың   жаңа  түрі  қолданылды. Ол 
жартылай  өткізгішті  электронды  элементтердің, құрылғылар  жүйесінің  базасында  жасалған.
Барлық жаңа  ақпаратты  технлогиялардың  негізіне   компьютерлі   техника, ақпаратты-есептеуіш желі  және т.б. жартылай 
өткізгішті  электрониканың жетістігі  жатады. Ақпаратты  технологияларда  оптоэлектроника   маңызды  рөл   атқарады. 
Адам мен ақпарат-есептеуіш жүйенің  арасындағы  байланысты  үзбеу үшін  жазық  түрлі  түсті  сұйық  кристалды  монитор 
қолданылады.
Әртүрлі  электрондық  құрылғылар  мен   жүйелерді  жасауда  БИС/СБИС   микропрцессорлы   комплектор   және  
программаланған  интегралды  схемалар  негізгі  элемент  базасы  болып  табылады. Олардың ішіндегі  ең  перспективтисі  
ПЛИС, “кристалдағы  жүйе”. СБИС   технологиясы  жаңаруда, интеграция, тактілі жиілік  пен СБИС-ті  өндіру  деңгейі  
артуда.  Басқару  объектісі  мен  желінің  арасындағы байланысты қамтамасыз   ететін   аналогты-сандық  және  сандық  
түрленушілердің  рөлі   арта   түсуде.
Электрониканың даму  өрісінің  тездігі  соншалық, олар  кейбір  күшті  болжамдардың өзін  жолға  тастап  кетіп  отыр.  
Микроэлектроника – тек  қана электроникаға  ғана емес, сондай-ақ, бүкіл  өнеркәсіп, тіпті  халық  шаруашылығында да,  
күнделікті   тұрмысымызға да  революциялық  өзгерістер  алып  келген  ғылым.
  Қазірдің  өзінде  бір  кристалл   бетінде  мыңдаған,  миллиондаған   транзисторлар   дайындалуда.  Олардың  атқаратын  
қызметтерінің  ауқымы  ұшан-теңіз. Мысалы: ТМД  елдерінде шығарылып  отырған, аумағы  5×5   кремний кристалынан  
жасалған  есте сақтау  схемасы 1 Мбит ( шамамен кішігірім  кітап  мазмұны ) мәлімет  сақтай  алады. Жапонияда  жасалған  
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осы  типтес  схема  бетінде 2,5 млн. Транзисторды  сыйғызып, оны Европа  материгімен  салыстырсақ,   оның бетінен  
Европаның барлық  мемлекетін,   ондағы  барлық  елді,  қалаларды, шағын аудандар мен елді-мекендерді,  тіпті   ондағы 
көшелерді  де  түгел  көрер  едік.  АҚШ-тың бір  ғылыми  журналының болжауына  қарағанда  жақын  жылдары  бір 
кристалда  100 миллионға  жуық элемент  болмақ. Сонда Европа картасындағы әрбір үйді ғана емес, сондай-ақ оның есік  
терезесін де көретін шамаға жетеміз. IBM (АҚШ)  фирмасы әрбір элемент аумағын 1 нм-ге жеткізуді көздеп отыр. Осы  
болжамның  қазідің өзінде  орындалып  қалуы ғажап емес. Олай дейтініміз, аталған фирма  қазірдің  өзінде ине  көзінен  
өтетін 1Мбит  есте  сақтау  схемасын  шығарып та  үлгерді. Енді өндіріске  енгізіліп, «дастарханға жайылып» үлгерген. Intel  
фирмасының P5 (  Pentium) микропроцессорының  «кеудесінде» 3,1 млн.  транзистор болып  отыр.  олар  қазір сатылып 
жатқан  компьютерлердің ішінде  орналасқан. Ал жақын болашақта  пайда  болатын P7-ң  құрамындағы транзисторлар  саны 
24 млн.-ға  жетпекші!
Дегенмен, транзисторлық микроэлектроника өз  шегіне  жақындап  қалды  деген ойды  да  айтып  үлгердік. Енді  “көмекке”  
оптоэлектроника   келмек.  Оптоэлектрониканың   жетістіктерін   түгел   қайталап  жатпай-ақ,  оның  бұрын   айтылмаған  
ерекшеліктерін   ғана  атап  өтейік. Әйнек  талшықтарынан  жасалған  оптоэлектроника  туындысы - сәуле  жолдарының  
меншікті  салмағы 10кг/км-ге  жетіп,  қазіргі пайдаланып  жүрген  қорғасын, мыс  жолдарының салмағынан  мың  есеге  
жуық  жеңіл  болып, қымбат  түсті  металдарды  көптеп  үнемдеуге  жағдай  жасайды. Жуандығы  адам  шашынан  жіңішке  
( 10-100 мкм ) талшықтардың  бойымен  ондаған, жүздеген, тіпті  миллиондаған  байланыс  желісін  жүргізуге  болады.
       Міне,  бұл  -   болашақтағы  байланыс  жүйелерінің  негізі  болмақ.  Мысал  ретінде  қазірдің  өзінде  пайдаланып  
отырған,сыртқы диаметрі 12,7мм 3500 жұп әйнек талшықтарынан тұратын Нью-Йорк-Вашингтон телефон жүйесінде бір 
ғана 240000 телефон байланысы жүргізіле алатынын айтса жеткілікті.
Транзистор электроникасының тірелген тұйығынан шығаратын екінші бір бағыт- нейристорлық электроника. Мұның былай 
аталуының  да  себебі  бар.  Біздің  көздеген  мақсатымыздың  шегі  адам  нейронының,адам  миының  мүмкіндігіне  жақын 
құрылғылар жасау. Осы негізде жасалған биокомпьютер бар. Оның интегралдық схемалары негізінде жасалған ЭЕМ-ң есте  
сақтау аумағы  есе,жылдамдығы  есе артық болмақ. ЭЕМ-дерді адам миының құрылысына,оның тиімділігіне жақындату 
барысындағы зерттеулер-«жасанды адам», «жасанды интелект» мәселелерімен айналысу.
        Әрине қазіргі кезеңнің негізгі құрылғыларының бірі-микропроцессор болып табылады.
        Микропроцессор техникасының келесі адымды қадамы 80386 микропроцессорының өмірге келуімен байланысты. Бұл 
процессор өндіріске  32 разрядты алмасу,өңдеу жүйелерін алып келді. Соған да байланысты оның жеделдігі де,қуаттылығы 
да ерекше жоғары болды. Сондықтан да,оның негізіндегі компьютерлер «супер РС/AT» деп аталып жүрді.
        МП-дың функциялық мүмкіндігін кеңейту мақсатымен Р5 криталындағы транзисторлар саны 3 млн-нан асырылып  
отыр. 294 мм кристалға мұншама транзисторды сыйдыру үшін технологиялық ажыратудың қабілеттілігі 0,8 мкм-ге дейін  
жеткізіледі.
        Р5 микропроцессоры өндіріске толық енбей жатып-ақ, INTEL фирмасы Р6 микропроцессорын да шығарып үлгерді.
        Р6-ның негізгі ерекщеліктерінің біріне  оның жаңа құрылымдық схемасы жатады. Оның құрамында 5,5млн. транзистор 
орнатылған,ол екі бөлімнен тұрады. Сондықтан  да конструкциялық жағынан қарағанда оның Р5-пен сыйыспаушылығы да 
пайда болып отыр.
        Микропроцессор  техникасының өрістеуіне  қатысты тағы бір  айтарлық жайт-олардың шиналық  құрылымы,МП  
технологиясының өсу жолдарына қатысты шиналар құрамының өсу кезеңдерін мынадай белестерге бөлуге болады:
       -1981 жылы IBM фирмасының 4,77 МГц жиілікке жұмыс істейтін 8 разрядты шинасы пайда болды.
       -1984 жылы ол IBM РС/AT компьютеріне арнап 6 МГц-те жұмыс істейтін 16 разрядты шина болып жетілдірілді. Оның  
жұмыс істеу жиілігі 8МГц-ке дейін көтерілді.
        -1987-1988 жылдары өндірісте IBM фирмасының МСА(Micro Cannel Architecture) шиналары шығарылды және осы  
шешімге жауап ретінде  EISA (Extended Industry Standard Architecture) шиналары пайда болды. Бұл шиналар  16  және 32  
разрядты болып жасалды.
       -1992 жылы өмірге жергілікті шина VESA(Vidio Electronics Snandards Association) немесе VL-Bus шинасы келді. Оның  
басты мақсаты- бейнежүйелердің бір-бірімен байланысын бір жүйелерге келтіру еді. Қазірдің өзінде 16, 32 тіпті 64 разрядты 
микропроцессорлар  жасалынып,өндіріске  кеңінен  енгізіле  бастады.  Олардың  көмегімен  көптеген  электрондық  немесе  
байланыс құрылғыларын оңай да  тиімді  басқаруға  мүмкіндік  туып отыр.  Осындай МП-лардың маңында  біз  күнделікті  
тұрмысымызда да  көптеген жетістіктерге  жетпекпіз.  Олардың қатарына сіз  жоқта  сөйлеспекші болған абоненттің  сөзін 
алу,сіз үшін автоматты түрде жауап беру,байланысқан абоненттің нөмірін автоматтық түрде көрсету,тіпті телефон жолын 
пайдалана отырып,орталық ЭЕМ-мен байланысып,одан сізге қажетті неше түрлі мәліметтер алу,т.б. жатады.
          Қазіргі көптеген микроконтроллерді телефондарда,кір жуғыш машиналарда және т.б. қолданылады... Дүние жүзінде  
ең көп шығарылатын процессордың бір бөлігі-микроконтроллерлер.
          Қазіргі уақытта i8051-ге сыйатын 200-ге жуық микроконтроллердің модификациясы бар. Олардың көбісі екі типті  
болып келеді.Қазір PIC фирмасының  Microchip Technology  және AVR фирмаларының 8-битті, MSP8430 TI фирмасының 16-
битті микроконтроллерлері көп сұраныста. Сонымен қатар микроконтроллердің архитектурасын  APM фирмасы шығарады 
және оларды шығару үшін бөтен фирмаларға лицензия береді.

                               Пайдаланылған ақпараттар тізімі:

1.Берікұлы Ә. Техникалық электроника.Алматы, 1995.
2.Миловзоров О.В. Электроника.Высшая школа, 2005.
3.Ушаков В.Н. Основы аналоговой и импульсной техники.Высшая школа 2004.
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Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы
«Үміт» мектеп – интернаты тәрбиеші  Доспанова Айгерім

Сабақтың тақырыбы Көшбасшы болуға ұмтылайық !

Жалпы мақсаты
Оқушылардың  басқару және көшбасшылық туралы көзқарастарын қалыптастыра отырып, 
тапсырмалар арқылы түсініктерін кеңейту.   Қолдың ұсақ моторикасын дамыту.                          

Күтілетін нәтиже
 Топтаса жұмыс атқара отырып, басқару және көшбасшылық туралы түсінік қалыптасады.  
Оқушылар өздерін еркін ұстай отырып, ойларын тиянақты жеткізеді.   

Қолданылатын ресурстар АКТ, қима қағаздар, микрофон.

7модульдің қолданылуы «Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету»  «Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер»

Тапсырмалар
 1.Психологиялық жаттығу 
«Геометриялық пішін». 

2. «Еркін микрофон» әдісі. бойынша 
сұрақтарға жауап беріп, өз ойларымен 
бөліседі, пікірлерін  айтады. 

 3. «Миға шабуыл» Оқушылар қалташаларға 
салынған  үш тілде жазылған  көшбасшылық 
нақыл сөздерді құрастырып,  өз ойларын  
айтады

  4.   « Becerikli yapilar» арнайы түзету 
жұмыстарына арналған тақтайшаларды 
қолдану. Өзара келісіп ортақ бір мақсатқа 
қол жеткізу

 5. Бейне көрініс. «Елбасы »
6. Сергіту сәті

   7. Рөлдік ойын. «Р А Ф Т» әдісі. 
   8. «Мен көшбасшы боламын» 
тақырыбында  коллаж жасау

Блум    
таксономиясы

Сабақтың жүру барысы. Оқушының іс-әрекеті Ресурст
ар

Ұйымдастыр
у кезеңі

-.Амандасу
-Өз менін таныстыру.
- Психологиялық  ахуал қалыптастыру  

Өздерін таныстырады
.

   Білу а) «Геометриялық пішіндер»
б) Бейне жазба. 
в) «Еркін микрофон» әдісі
-Балалар бейне жазбадан не көрдік?
-Қандай ой пайда болды?
Түйін сөз: Көшбасшы әр жағдайда жол таба білетін, 
өзгелерге жол көрсете алатын, ортақ мақсатқа 
жұмылдыра білетін тұлға. 
Дескриптор: Сабақтың тақырыбын анықтады. 
Көргендерін түсіндіріп, көшбасшылық жайлы білді .    

Оқушылар жіпті ұстап шеңбер 
құрып тұрып, өздеріне берілген 
нұсқауды орындайды, болжам 
жасау арқылы тақырыпты ашады. 
Бейне жазбаны тамашалап, 
сұрақтарға жауап береді.

 «Жіп», 
«Микро
фон».

   Түсіну «Миға шабуыл» әдісі
-Бойында қандай қасиеттері мол тұлға көшбасшы 
бола алады деп ойлайсыңдар?
Тапсырма.
«Күшті ұлт болу үшін алдымен ішкі бірлік, 
ұйымшылдық пен татулық қажет. Ал сондай ұлтты 
алға жетелейтін білімді, патриот, еңбекшіл, өз салт-
дәстүрін, мәдениетін, дінін, ділін құрметтейтін азамат 
нағыз көшбасшы болуға лайық».              Н. Ә. 
Назарбаев.
Лидерами не рождаются а становятся.
                    Винс Ломбарди.
The leader has two important features; firstly, he himself 
is going somewhere, secondly, he can lead people.
           Maximilian Robespierre.
Дескриптор: Сөздерден сөйлем құрап мағынасын  
түсінді

Оқушылар сұраққа өз ойларын 
айтып, жауап береді
Оқушылар конверттерге салынған  
үш тілде жазылған  көшбасшылық 
нақыл сөздерді құрастырып,  өз 
түсінгендерін  айтады.

Қиылған 
қағаздар
, 
конвертт
ер.

Қолдану  « Becerikli yapilar» арнайы түзету жұмыстарына 
арналған тақтайшаларды қолдану. Өзара келісіп ортақ 
бір мақсатқа қол жеткізу. 

Оқушылар ұйымдасып, тақырыпқа  
байланысты бір заттың макетін 
құрастырып, арнайы түзету 
құралдарын қолданады

 « 
Becerikli 
yapilar»

    Талдау Бейне жазба.
-Біздің елімізді үлкен жетістіктерге жетелеп келе 
жатқан көшбасшымыз  кім?
Бейне жазбаны көріп, елбасының бойынан 
көшбасшылық қасиеттерді табу және талдау. 
Дескриптор: Бейне роликті талдай алады. 
Сергіту сәті

Сұраққа жауап береді. 

Оқушылар бейне жазбаны көріп 
талдау жасайды. Өз ойларын, 
пікірлерін білдіреді.

АКТ
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«Австралиялық жаңбыр » Оқушылар топ көшбасшысының 
нұсқауымен жаттығу жасайды.

   Жинақтау   Рөлдік ойын :  «Р А Ф Т» әдісі бойынша 
«Президент», «Директор», «Белсенді студент» 
рөлдерін сомдау.

  Оқушылар рөлдерді сомдау үшін 
өзара ойласады, рөлге кіреді.

 Бағалау.

 

 «Мен көшбасшы боламын»  Қоғамның қозғалыс 
күші жастар, ал сол жастардың бірі сендерсіңдер 
еліміздің болашағы мен дамуы үшін, жас көшбасшы 
ретінде өздеріңнің үлестеріңді қалай қосар едіңдер. 
Сабақты «Мен көшбасшы боламын» деген арманмен 
ұштастырып, коллаж жасайды. 

.  Оқушылар өз ойларын жинақтап, 
коллаж бойынша жұмыс жасайды, 
ойларымен  бөлісіп, сабақты 
қорытындылайды.

Суретте
р, 
мақалал
ар.

 
Кері 
байланыс.

«Екі жұлдыз, бір тілек » әдісі. 
Оқушылар өздерінің сабақтан 
алған әсерлерін тілек және ұсыныс  
айтып кері байланыс жасайды.

Стикерл
ер

Түркістан облысы. Кентау қаласы  Пушкин атындағы № 6 жалпы орта мектебінің 
дене шынықтыру пәні мұғалімі Турманов Урмаш Пирмаханбетович

Ашық сабақ тақырыбы: Волейбол ойынында допты ойынға қосу

Сабақ:  Волейбол ойынында допты ойынға қосу Мектеп:А.С.Пушкин атындағы №6 жалпы орта  мектеп.

Күні:                  2019.ж Мұғалімнің аты-жөні: Турманов Урмаш Пирмаханбетович
Сынып: 7 Қатысқаны:12 Қатыспағаны: жоқ
Осы сабақта қол жеткізілетін 
оқу мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

7.2.1.1. Волейбол техникасын үйрену. Қарапайым арнайы волейбол техникаларын 
орандау кезіндегі дағдылар мен әдіс тәсілдерді білу және қалыптастыру

Барлық оқушылардан 
күтілетін нәтижелер

Барлығы: оқушылар допты ойынға қоса алады.
Көпшілігі: үйрету арқылы волейбол ойынына қызығушылығын арттырады.
Кейбірі: Допты ойынға қосу маңыздылығын түсінеді, допты тордан асыруды біледі.

Жетістік критерийлері Волейбол ойынында допты қосуды орындайды
Волейбол ойынында допты игеру техникасын біледі

Тілдік мақсат:
      Айтылым
      Тыңдалым
      Оқылым
      Жазылым

Оқушылар: оқушылар волейбол ойынын толық меңгерген.
Негізгі сөздер мен тіркестер: аут,блог аут, эйс, таймаут, ескерту қағазы, тор, орын 
алмасу, бөтен доп.
Талқылауға арналған сұрақтар: 
 Ойыншы допты ойынға қосу кезінде сызықты басып тұруға бола ма?
 Тосқауыл қоюшының қолы торға тисе ұпай кімге беріледі?
 Ойыншы ысқырықсыз допты ойынға қосуына бола ма?
Ишара: Үйлестірушінің өз командасына құпия түрде екі қол саусақтары арқылы 
белгі беруі.

Құндылықтарды дарыту Спорттық мінез-құлық қалыптастыру, оқушылырды бір-біріне деген құрмет 
көрсетуге тәрбиелеу.

Алдыңғы оқу Допты қабылдау ережелерін біледі, қауіпсіздік ережелерімен танысқан.

АКТ қолдану дағдылары Слайд «Допты ойынға қосу әдістері»
Сабақтың барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер Ресурстар 
Сабақтың басы Оқушыларды  сапқа тұрғызып, кезекші баянатын 

тыңдап,сәлемдесемін.Спорт киімдерін тексеріп,оқушылардың 
денсаулығына назар аударамын.
Сабақтың тақырыбымен  таныстырып, мақсатын түсіндіріп өтемін.
Саптағы жаттығулар. Оңға!, Cолға!, Aйнал!.  Жүрубағытында 
орындалатын жаттығулар,аяқтың ұшымен, өкшемен, аяқтың ішкі 
жағымен және сыртқы жағымен. Арнайы жүгіріс жаттығуларын жасау. 
Тізені көтеріп жүгіру.Оң жағымен жүгіру, сол жағымен жүгіру және 
кері жүгіріс.
Сол, оң аяқпен биікке секіріп, алға қозғалу. Жылдам жүгіру. Жалпы 
дене жаттығуларын жасау. Оқушылардың тыныс алуын қалпына 
келтіру жаттығуларын орындатамын.Пульсті анықтау. 1 минутта 
пульстік соққы санын есептеу.  1,2 санау арқылы екі топқа  бөлемін

Ысқырық

Тор

Доптар

Жалаушалар
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Сабақтың ортасы Сабақтың тақырыбын ашып, техникалық қауіпсіздік ережелерін 

түсіндіріп өтемін.
Жаңа сабақты түсіндіру; допты ойынға қосудың бірнеше әдіс-
тәсілдерін айтып өтемін. Волейбол ойыны допты ойынға қосу әдісімен 
басталады. Алаңның ортасын тор бөліп тұрады. Оқушыларды 1-ші,2-ге 
санау арқылы екі топқа бөліп, қарама-қарсы тұрғызамын.  
Екі топ өз алаңдарында допты ойынға қосу әдісіне дайындық 
жұмыстарын жасайды. 
Бірінші топ допты үйретілген әдістер бойынша техникасын сақтай 
отырып кезекпен ойынға қосуға кіріседі. Ал қабілеті жоғары оқушылар 
допты жоғарыдан секіріп соғу әдіс-тәсілдерін қолданады.
Екінші топ ойыншылары тордан өткен допты төменнен қабылдап  
үшінші аймаққа тура жеткізуге тырысады. Осылайша екі топтың 
оқушылары да тапсырманы алма-кезек орындайды. 
Екі топтан да бақылаушылар, ойынға қосылған допты, алаңға дәл 
түсуін қадағалап, есептеп отырады.Орын ауыстыру әдіс-тәсілдерін 
үйретіп,көрсету арқылы  жаттығулар орындайды.
Екі топ волейбол ережелерін сақтай отырып ойнайды.Ойын кезінде 
үйренген жаттығуларды қайталайды.Допты төменнен  және  
жоғарыдан ойынға қосу.Допты төменнен және жоғарыдан қабылдау, 
допты құлап барып алу, шабуылға шығу, тосқауыл қою. Ойын кезінде 
осы жаттығуларды  оқушылар орындауы қажет.

Ресурстар

Ысқырық

Тор

Доптар

Жалаушалар

Сабақтың соңы Оқушыларды  қатарға тұрғызып, залды айнала жай жүріп, тыныс алу 
ретке келтіретін жаттығулар жасатамын. Допты ойынға қосу кезінде 
жіберілген қателіктерін дер кезінде түзеу, допты дұрыс қосуын 
қадағалаймын. Жоғарыдан, төменнен допты ойынға қосу кезінде 
сызықты басып кетпеу керектігін ескертемін. Қателіктерін мұқият 
қадағалап ескертулер мен нұсқаулар беремін. Тыныс алу (дем алу) 
жаттығуларын дұрыс жасалуын қадағалаймын.
Үйге тапсырма беру: Доппен жұмыс

Қосымша ақпарат
Саралау-оқушыға 
мейлінше қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз?
Қабілетті оқушыларға 
тапсырманы қалай 
түсіндіресіз?

Деңгейлік  тапсырмалар  беремін.  Қимыл  әрекетіне  қарай, 
жаттығуларды  терендету  үшін  қабілетті  оқушыларға  қиындау 
тапсырмалар,  әлсіз  оқушыларға  жеңілдеу  тапсырмалар  беремін. 
Қабілетті  оқушыларға  ойыншы  допты  ұрып  сеткадан  асыру 
техникасы  көрсетіңіз  деген  тапсырма  беремін.  Ойыншы   допты 
ойынға қосу техникасы көрсетіңіз.

Пәнаралық 
байланыс-
денсаулық және 
қауіпсіздік, АКТ – 
мен байланыс. 
Құндылықтармен 
байланыс (тәрбие 
элементі)

Бағалау – оқушы білімін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Оқушыларды қолдау мақсатында «Жарайсың!», «Өте жақсы!» деген  
марапаттау сөздерді қолданамын.
Алтын, күміс және қола медальдарымен марапаттау. 
Ауызша, жазбаша мадақтама  ,сұрақ-жауап  арқылы  оқушыларға кері 
байланыс беремін. Әр тапсырмадан кейін дескриптор құрамын, сол 
дескриптор    арқылы   оқушылардың бүгінгі сабақты қаншалықты 
меңгергенін анықтаймын.
Оқушылардың материалды игеру деңгейін  топтық және жұптық 
тапсырмаларды  орындағандарына қарай бағалаймын. Өзара бірін-
бірі бағалайды.  Жұптық бағалау, топтық бағалау

Математика, 
геометрия, 
биология

Рефлексия. Сабақтың 
мақсаты мен оқу 
міндеттері орындалды 
ма? Бүгін оқушылар не 
үйренді?

Оқушылардың барлығы сабақтың мақсаты мен міндетін түсіне алды. 
Оқушылар допты ойынға қосу әрекеттерін игерді және үйренді.

Сабақ қалай өтті?
Қандай деңгейде өтті?

Сабақ өз деңгейінде өтті. Оқушылар өте жақсы әсер алды. 
Оқушылардың ендігі сабақта күрделі жаттығулар арқылы икемділігін 
арттыру.

Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма? 
(тапсырмалар сәйкес болды ма?) Уақытты 
қалай пайдаландым? 

Сабақтың мақсаты мен міндеттері өз дәрежесінде орындалды. Бүгінгі 
сабақта оқушылар допты ойынға қосу түрлерін әдіс-тәсілін үйренді. 
Уақытты тиімді пайдаландым.

Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма? 
(тапсырмалар сәйкес болды ма?) Уақытты 
қалай пайдаландым? 

Сабақтың мақсаты мен міндеттері өз дәрежесінде орындалды. Бүгінгі 
сабақта оқушылар допты ойынға қосу түрлерін әдіс-тәсілін үйренді. 
Уақытты тиімді пайдаландым.
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Жамбыл облысы Талас ауданы, Қаратау қаласы
«Үміт» мектеп – интернаты орыс тілі және әдебиеті  пәні 

мұғалімі   Асанкулова Куралай

ТЕМА УРОКА: ЧТО ТАКОЕ ЗОЖ                Школа: Школа – интернат  «Үміт»
Дата:26.11.2019 г ФИО учителя: Асанкулова К.
Класс 7 Количество

присутствующих
Количество 
отсутствую
щих

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на 
данном уроке 

С2 7.1.2.1-понимать значение слов учебно-образовательной тематики.
Г6 7.2.6.1-оценивать высказывание (монолог/диалог), основанное на личных 
впечатлениях/наблюдениях
Ч2 7.3.2.1- определять принадлежность текста к типу рассуждение на основе 
характерных признаков
ИЕЯ2 7.5.2.1-использовать простые осложнённые вводными конструкциями, 
однородными членами предложения

Ожидаемый результат

Все учащиеся смогут:
Сравнивать тексты; отличить диалогическую речь от монологической речи; 
правильно употреблять существительные с прилагательными;передавать события, 
соблюдая последовательность;
называть слова одним словом или сочетанием; находить в предложении вводные 
слова;
Большинство учащихся будут уметь:
представлять информацию в виде таблицы, схемы ;
составлять постер  на заданную тему;
Некоторые учащиеся смогут:
составлять диалог,опираясь на текст;
находить в тексте художественно-изобразительные средства, создавать 
аргументированное высказывание на основе личных впечатлений и наблюдений.

Языковая цель Учащиеся могут:
- строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и письменной 
речи
Ключевые слова и фразы: конкретные, вещественные, отвлеченные, 
собирательные, здоровый образ жизни, положительные эмоции.
Используемый язык для диалога/письма на уроке: 
русский.
Вопросы для обсуждения: Что изучает раздел науки о языке морфология? Почему 
забота о здоровье требует постоянных усилий?

Предыдущее обучение Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих классах, в 
том числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку аудио материалов, на 
анализ текста, на формирование грамотности речи.

План
Планируемые сроки Планируемые действия 
0–2 мин I. Организационный момент.

А) Приветствие
Б) Проверка отсутствующих 

Пожелайте себе успехов и скажите: Я буду внимательным! Буду думать, думать, думать! Буду 
догадлив,  старателен!  Покажите  мне,  пожалуйста,  свое  настроение.  У  меня  оно  такое  (дети 
показывают карточки с изображением солнышка, солнышка с тучкой).
Проверка домашнее  задание
К Приём «Заполнение «слепой» таблицы»

Конкретные Вещественные Отвлечённые Собирательные

ФО. «Взаимооценивание»
Итак , ребята, что такое конкретные существительные?
-Что такое вещественные существительные? 
-Что такое отвлечённые существительные?
-Что такое собирательные существительные?
По значению существительные делятся на группы:
конкретные - называют конкретные предметы живой и неживой природы: спортсмен, мясо, 
человек, сердце;
вещественные – называют различные вещества: молоко, воздух, нефть, золото;
отвлеченные – называют понятия и явления, воспринимаемые мысленно: здоровье, любовь, 
жизнь;
собирательные - называют множество одинаковых предметов как одно целое: молодежь, 
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детвора, учительство, листва. 
ФО. «Смайлики» 

Начало урока
II.Сообщение темы и цели урока
К Сегодня у нас урок по изучению грамматической темы Группы существительных по значению. 
- А еще сегодня мы будем общаться на очень интересную лексическую тему. А на какую – вы 
узнаете, когда отвечаете  на  мои вопросы.
Разгрызешь стальные трубы, если будешь чистить (зубы).
А теперь такой вопрос: Что за мышечный насос В нашем теле кровь качает. Никогда не 
отдыхает? (Сердце)
На земле он всех сильней, потому что всех умней.) (Человек)
Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней (Зарядки)
Он нужен для дыхания, ещё для обоняния. (Нос)
Наши верные друзья – солнце, воздух и (Вода)
Пешком ходить – долго (жить).
Отдай спорту время, а взамен получи (здоровье). 
ФО. «Аплодисменты»
Действие учащихся: прогнозируют тему урока.
- Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить?
- О здоровом образе жизни .
 (Деятельность учащихся) К Учащиеся определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала. 
К Упр. 167 
Прочитайте. Выпишите существительные в начальной форме (ед. ч., И. п.). К какой группе они 
относятся? 
Охрана- конкретные, образ- отвлечённые, организм -вещественные, гигиена- отвлечённые, 
питание-  отвлечённые, режим- отвлечённые.
Дескриптор
1. Выписывает существительные
2. Определяет группы существительных
ФО. «Большой палец»
Упр. 168
 Прочитайте пословицы и поговорки, соблюдая правильную интонацию. Спишите их, вставляя 
пропущенные буквы. К каким группам по значению относятся выделенные существительные?
Здоровье- отвлечённые, чистота- отвлечённые, воздух- вещественные, вода- вещественные, 
друзья- собирательные.
Дескриптор
3. Прочитает пословицы соблюдая интонацию
4. Списывает вставляя пропущенные буквы
5. Определяет группы существительных

ФО. «Кулак- ладонь»
Середина урока IV. Освоение изученного материала.

К Работа по тексту
Задание 1
Прочитайте текст.
Всем известно, что вести здоровый образ жизни – это дело хорошее и полезное. Вся проблема в 
том, что, несмотря на это, многие люди не следят за своим здоровьем. Это для многих нелегко, 
ведь здоровый образ жизни – это не только отказ от вредных привычек,
но и соблюдение полезных. Когда мы правильно и вовремя питаемся, высыпаемся, соблюдаем 
режим дня,
занимаемся спортом, находимся в постоянном движении и не имеем вредных привычек, наш 
организм насыщен кислородом, полезными микроэлементами, витамины, питательные вещества 
и минералы быстрее и лучше усваиваются, ускоряется метаболизм,
в р езультате ч его п риходит в н орму о бмен в еществ. Н о и э то е ще н е в сё! П осле 
восстановления этих процессов в организме укрепляется иммунитет, улучшаются функции 
пищеварительной, сердечно - сосудистой и нервной системы, клетки мозга начинают лучше 
работать. Каждый может вести здоровый образ жизни, постепенно начиная вводить по одной 
хорошей привычке в день и постепенно сокращая плохие. А потом и вовсе откажитесь от
всего, приносящего вред организму! После того, как вы это сделаете, почувствуете легкость и 
комфорт, будете гордиться собой, ведь Вы смогли это сделать, нашли в себе силы, стремление и 
достигли своей цели! Помните: в здоровом теле – здоровый дух!
Поверьте, у Вас всё это получится, даже если вы не верите в свои силы! Может, стоит 
попробовать? Ведь учеными уже давно было доказано, что психологически и физически 
здоровые люди обладают стрессоустойчивостью, терпением, работоспособностью, оптимизмом, 
лучше усваивают новое, обладают хорошей памятью,
гибкостью мышления, большей концентрацией внимания.
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1. Выпишите предложения с однородными членами предложения, с вводными 
конструкциями.
Задание 2
Составьте 2-3 простых предложения, осложненных однородными членами предложения на тему 
«Мой любимый вид спорта».
Дескриптор Обучающийся
Задание 1
- выбирает предложения с однородными членами предложения и
вводными конструкциями;
ФО. «Большой палец»
Задание 2
- составляет предложения с однородными членами предложения
и вводными конструкциям (2-3);
- употребляет знаки препинания при однородных членах
предложения и вводных конструкциях.__
ФО. « Взаимооценивание»
Физкультурная минутка
V. Закрепление изученного материала.
К.П.
1.Диктант. Упр. 170
ФО. « Большой палец».

Конец урока
Домашнее задание. . 
Составление синквейна к слову режим.
С помощью Интернета (поиск в Google) подготовьте галерею иллюстраций по летним и зимним 
видам спорта и проведите презентацию в классе.
Рефлексия
Приём «Дерево успеха»

Узоқ муддатли режа 
бўлими:

Куч ва ҳаракат

Фан номи: 
табиатшунослик 1-дарс 

Мактаб:№28 Ақбай умумий ўрта мактаб

Куни: Муаллимнинг исми:  Мирзаметова Шахзода
Синф: 1-«А» Қатнашганлар: Қатнашмаганла

р сони: 
Таълимий мақсад:  Куч ва ҳаракат

1.3.1. 1Турли жисмларнинг ҳаракатига мисоллар келтириш
1.3.1.2 Ҳаракатнинг инсон ҳаётидаги ва табиатдаги ўрнини аниқлай олади.

Мавзу: Ҳаракат бу нима?
Дарс мақсади:: Барча ўқувчилар: Ҳаракат нималигини билади, кўрсатиб бера олади.

Ўқувчиларнинг босим бўлаги: Нарсаларнинг қайсилари мустақил, қайсилари куч 
таъсирида ҳаракатланишини ажрата олади
Айрим ўқувчилар: Ҳаракатнинг инсон ҳаётидаги ва табиатдаги ўрнини ажрата олади.

Луғат бойлиги Таянч сўзлар: чизиқ, вазият, ҳаракат.
Асосий терминлар: содир бўлади, вазиятни ўзгартиради 
Диалог: -Расмдаги нарсаларнинг қайсилари мустақил, қайсилари куч таъсирида 
ҳаракатланади?
-Ўйинчоқ машина қандай ҳаракатланиши мумкин?

Баҳолаш мезони Турли жисмларнинг ҳаракатига мисоллар келтира олади.
Ҳаракатнинг инсон ҳаётидаги ва табиатдаги ўрнини аниқлай олади.

Соғликликни сақлаш ва 
техника хавфсизлиги

Йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш ва бадантарбия билан вақтида шуғулланиб туриш 
кераклиги тушунтирилади.

Қадриятларни ёритиш « Мангу эл»2. Умуммиллий бирлик, тинчлик ва тотувлик.
Фанлараро боғланиш Сюжетли сурат чизиш бўйича  бадиий меҳнат билан, дунётаниш фани билан боғлиқ.

АКТ-дан фойдаланиш 
кўникмалари

Компьютер, проектр

Ўзлаштирилган билим Нима учун ҳордиқ чиқариш зарур
Дарснинг бориши
Режаланган 
вақт

Режадаги машқлар, (қуйида режаланган машқлар билан ёдномаларни ёзинг)
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Боши 5 минут
2 минут
3 минут

Ўқувчилар билан шодлик давраси қуриб,шеър ёд оламиз.
Келинг дўстлар қўл ушлашиб,
Бирга давра қурайлик.
Шодланишиб гул тутишиб,
Хурсанд бўлиб турайлик.
.
 «Тренинг массаж» ўтказилади.Бунда ўқувчилар бир қатор бўлиб туришади ва об-ҳаво ходисаларини 
бир-бирларинг ортларига массаж сифатида кўрсатадилар. Масалан: шамол эсди, ҳаво гулдиради, ёмгир 
томчилади.
 Ўқувчиларни гуруҳларга бириктириб,дарс мақсадлари биргаликда аниқланади.
1-гуруҳ. Тадқиқотчи.          2-гуруҳ.  Олим

Ўртаси 
20 минут

20 минут

Ақлий ҳужум:-Ўқувчилар, биз ҳозир қандай ҳаракатда бўлдик?
-Об-ҳаво ҳодисаларинг ҳаракатланишини овоз бериш орқали ва кўл ҳаракатларимиз орқали бажардик.
-Демак, нима содир бўлмоқда,.
-Яна қандай ҳаракатланаётган нарсаларни кўряпмиз?
-Сув оқмоқда, шамол эсмоқда, болалар ҳаракатланмоқда, машиналар ҳаракатда-Хуллас, ҳамма ёқда 
ҳаракат содир бўлмоқда.
Ҳаракат жисмнинг бир жойдан бошқа жойга кўчишидир.
1-топшириқ. “Сарала!” ўйини.
-Карточкадаги расмларнинг қайсилари мустақил, қайсилари куч таъсирида ҳаракатланади саралаб 
саватчаларга солиш.  
Ўқувчилар ишлари баҳоланилади, рағбатлантирилади. 
Дескриптор:
Расмларни саралай олади:
Ҳаракатланишнинг нималигини билади:
2-топшириқ. «Мен тадқиқотчиман!» 
Куч таъсирида жисмлар ҳаракатланади. Масалан, ўйинчоқ машинани итаришгани учун у ўз вазиятини 
ўзгартиради. 
 Ўқувчилар ўйинчоқ машиналарини ҳаракатлантирадилар ва у бир жойдан иккинчи жойга қандай 
кўчаётганини кузатадилар.
 Жисм қанчалик оғир бўлса, у шунча кўпроқ масофани босиб ўтади деган хулосага келамиз. Коптокни 
думалатгандаги харакатни урганадилар
Дескриптор:
Укувчилар машиналарни харакатлантирадилар
Коптокни думалатгандаги харакатни урганадилар
3 топшириқ
Расм соладилар Куч таьсирида харакатланаётган нарсалар хакида тушунтирадилар
Иккала гурух ишлари рагбатлантирилади

Якуни Қайта боғланиш: 
Қўшимча ахборот
Саралаш – Сиз қўшимча ёрдам 
беришни қандай режалайсиз? 
Қобилиятли ўқувчиларга 
топшириқларни қандай 
мураккаблаштиришни 
режалаштирдингиз? 

Баҳолаш:  Ўқувчиларнинг 
ўзлаштиришини қандай 
режалайсиз?
«рагбатлантирувчи сузлар 
билан» баҳолаш усули
Қайта боғланиш: «Беш бармоқ»

Фанлараро боғланиш: Дунётаниш, ўз-
ўзини англаш, рус тили.
Техника хавфсизлиги ва меҳнатни 
муҳофаза қоидалари: йўл ҳаракати 
қоидалари  
АКТни қўллаш: видеоролик

Рефлексия: 
 1. Дарснинг ўқув мақсадлари тўғри танланганми?
2. Бугун ўқувчилар нима билди?
3. Синфдаги аҳвол қандай бўлди?
4. Мен режалаган саралаш ишлари фойдали бўлдими?
5. Мен берилган вақт оралағида барига улгурдимми?
6. Мен ўз режамга қандай тузатишлар киритдим? Нима учун?

Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни 
ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган 
саволларга жавоб беринг.. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Якуний сарҳисоб
Қандай икки нарса муваффақиятли бўлди? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг) 
1.
2. 
Қандай икки нарса дарсни яхшилай олади? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг) 
1. 
2. 
Дарс давомида мен синф ёки якка ўқувчи ҳақида кейинги дарсимни яхшилашга ёрдамлашадиган нима билдим?
1.
2.

 
Ақтау қаласы  № 39 «Хиуаз» балабақшасының тәрбиешісі 

Таңбаева Жапырақ Таңбайқызы 

Білім бері саласы: Таным
Ұйымдастырылған оқу қызметі: Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру.
Тақырыбы: «Ғажайып математика»
Мақсаты:  Балаларға геометриялық пішіндерді,олардың түстері туралы түсініктерін бекіту. Санамақтар айтқызу арқылы сан 
туралы ұғымдарын қалыптастыру. Сандарды тура және кері санау,дидактикалық ойындар арқылы логикалық ойлау қабілетін 
дамыту.
Әдіс-тәсілдері: Әңгімелесу,түсіндіру,үйрету,көрсету,ойын,сұрақ-жауап,сергіту сәті,қорытындылау.
Көрнекілік-құрал:сурет,сандар,үлестірмелі пішіндер.
Тәрбиеші:
-Балалар бүгін бізге қонақтар келіпті. Алдымен қонақтармен амандасып алайық!  
Шаттық шеңбері:
Мейірімді жүрекпен
Ақ пейілді тілекпен
Амандасып алайық
Бір жадырап қалайық!
Сәлеметсіздер ме!
-Жарайсыңдар,балалар, орындарыңа отыра қойыңдар.
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар: Күз мезгілі
-Күз мезгілі неше айдан тұрады?
Балалар: Үш айдан: қыркүйек,қазан,қараша.
-Өте жақсы балалар.
-Балалар біздің бүгінгі оқу қызметімізге пішіндер Патшайымы сиқырлы сандықша жіберіпті. Ол сандықшаны бізге 
күлдіргеннен беріп жіберіпті.
Күлдірген: Сәлеметсіздер ме, балалар! Мен күлдіргенмін, бүгін сендерде ерекше оқу қызметі өткелі жатыр екен. Топтарың 
қандай әдемі! Мен пішіндер Патшайымының сиқырлы сандықшасын ала келдім. Тәрбиеші апайларыңа тапсырайын.
Тәрбиеші: -Ал, мен ашып көрейін. 
-Балалар, пішіндер Патшайымы бізге хат жіберіпті, соны ашып оқиық. 
-Сәлеметсіздерме, балалар! Мен пішіндер Патшайымымын. Менің сендерге,яғни  «Құлыншақ» тобына тапсырмаларым бар. 
Сендердің білімдеріңді, ой  ұшқырлықтарыңды білейін  деп тапсырмаларымды күлдіргеннен беріп жібердім. Мен сендердің 
болашақ математика жұлдыздары болатындарыңа сенімдімін. Егер менің тапсырмаларымды орындасаңдар мен сендерге 
математика әлемінің кішкентай жұлдыздары деген марапат беремін. Сендерге сәттілік тілеймін!
-Міне, балалар пішіндер Патшайымы осылай хат жолдапты бізге. Олай болса тапсырмаларды орындаймызба?
Балалар: -Иә.
Тәрбиеші: -Күлдірген біздің балалар білімді және ақылды. Сен бізбен бірге отырып балалардың біліміне куә бол.  
Тәрбиеші: Олай болса сиқырлы сандықшаның бірінші тапсырмасын ашып көрейік.
1-тапсырма: «1-ден 5-ке дейін тура және кері санау?»

                       1            2          3          4           5 

Балалар тапсырманы орындайды. 
Жарайсыңдар, балалар!
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2-тапсырма: « Қай пішінге ұқсайды?»
Балалар тапсырманы орындайды.
3-тапсырма: «Ұзын және қысқа» «Күн сәулесін жина?»
Балалар тапсырманы орындайды.
Сергіту сәті:
Бір,екі,үш
Бойға жина күш
Оңға бір бұрылып
Солға бір бұрылып
Біз тынығып аламыз
4-тапсырма: «Кеңістікті бағдарлау»
Сұрақ-жауап
Балалар сұраққа жауап беру арқылы тапсырманы орындайды.
5-тапсырма:Дидактикалық ойын. Балалар пішіндер Патшайымының төртінші тапсырмасы ойын екен. 
Ойынның аты «Түсін анықта»
Мақсаты: Заттарды топтастыруға жаттықтыру, өз бетінше тапсырманы орындауға дағдыландыру, ойлау қабілетін дамыту.
Қорытынды: Сандықшаның түбінен пішіндер Патшайымының марапаты алынып  балаларға таратылады.
-Балалар біздің бүгінгі оқу қызметімізге кім тапсырма беріп жіберіпті?
-Тапсырманы бізге кім әкелді?
-Қандай тапсырмалар орындадық?
-Пішіндер Патшайымының тапсырмалары,ойыны ұнадыма?

ОҚЫТУДАҒЫ  МОДУЛЬДІК   ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ТИІМДІЛІГІ

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ  «АҚТӨБЕ  ТЕХНИКА –ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ  КОЛЛЕДЖІ»
ЖАЛМАГАМБЕТОВА ГУЛЬЖАНАР МУХАНБЕТКАЗИЕВНА

              Еңбек  нарығында бәсекеге қабілетті маман даярлау заман талабы болып отыр. Колледж  білім алушыларын 
дәстүрлі оқыту жүйесінен басқа,   оларды ынталандыру мақсатында  жаңа  оқыту  технологияларын  қолдану маңызды.  
Қазіргі  уақыттағы  оқу-тәрбие  үрдісінің  ерекшелігі   білім  алушының  тұлғалық  дамуына  бағытталған  жаңа  оқу 
технологияларын  ұтымды  қолданылуы.  Қазіргі  уақытта  Қазақстанда  білім  берудің  өзіндік  ұлттық  үлгісі  қалыптасуда.  
Сондықтан   колледж  білім  алушылары  үшін  арнайы  пәндерді  оқытуда   модульдік  оқыту  технологиясының 
мақсаты,ерекшелігі және қолдану жолдарын тиімділігін  қарастырайық. Модульдік оқыту технологиясы өткен ғасырдың  60-
ыншы жылдардың аяғына қарай АҚШ, Германия, Англия сияқты елдердің оқу үдерісіне еніп, қолданыла бастады. Білім  
алушының  мүмкіндігіне  қарай  модульдік  оқытуда  мәтіннің  мазмұны  бөліктерге  бөліп  беріледі.   Модуль  –  іріленген 
мазмұнды дидатикалық бірлік деп саналады.
          Сөздіктерде модуль (лат.) «өлшем», «шама», «мөлшер» деген ұғымды білдіреді деп көрсетілген. Ғалымдар мен 
зерттеушілердің (Г.Қ.Нұрғалиева, А.А.Гучинский, Г.С.Кудебаева, Ю.У.Байсалов, т.б.)  пікірлерін, анықтамаларын сараптай 
келе, модульдің өзіндік ерекшелігін анықтауға болады.  Модуль арқылы білім алушылардың өздік ізденісіне жол ашылады,  
олар  әр  бөліктер  бойынша  ойланады,  қосымша  материалды  пайдаланады,  тұжырым,  қорытынды  жасайды.  Берілген  
тақырыптармен жұмыс жасай отырып, оларды толықтырады, қысқартады, мазмұнға сай өзгертулер жасайды. Сөйтіп, олар 
оқу материалының дербес бөлік екеніне көз жеткізіп, дәстүрлі оқыту мен модуль арқылы оқытудың ерекшеліктерін танып  
біледі. 
Салыстыру  кестесі:

   Дәстүрлі  оқыту  технологиясы бойынша   Модульдік оқыту технологиясы бойынша

1. Оқытудың  жалпы мақсаты қойылады .
 2. Оқыту нәтижесі ең соңында белгілі болады.   
3. Оқу мәтіндерін жалпылама барлығы толық беріледі.
 4. Оқытушы  негізгі тұлға, өз пікірін жоғары қояды. 
5. Білім алушы қызығушылығы төмен, көп белсенділік 
танытпауы мүмкін.
 6. Сабақ түсіндіру бір қалыпты өтеді. кейде жалығуы 
мүмкін. 
7. Білім нәижесі сабақта ғана тексеріледі.

1. Мақсаты нақты , белгілі.
 2. Оқушылар нәтижеге   жетуге тырысады. 
3. Тақырыптар  бөлікке, модульге бөлініп көрсетіледі. 
4. Пән оқытушысы – бағыт беруші  білім алушы пікірін үнемі 
ескереді.
 5. Білім алушы өз пікірін білдіруге қорғауға, дәлелдеуге 
белсенді. 
6. Білім алушы  материалды өз мүмкіндігіне сай меңгереді. 
Қызығушылық танытып, тұжырымдар, қорытынды пікір айтуға 
дайын болады.
 7. Білімі нәтижесі әр модульден кейін тексеріліп отырады.

 
              Модульдік оқыту берілетін білімнің білім алушының жеке  қабілеттік ерекшеліктеріне, іскерліктеріне, жұмыс істеу  
қабілетіне, белсенділігі мен пәнге қызығушылығына бағыттауға, алдағы қойған мақсатын іске асыруға мүмкінік туғызады.  
Бұл  оқыту  технологиясы   пәнді  мазмұнға  қарай  модульге  бөлу,  оның  мақсатын  нақтылау  және  модульдің  тексерілуі,  
жүйелілігі,  тиімділігі,  нәтиженің  айқындығы,  оқушының  шығармашылықпен  ойлауға  қалыптастындығы  байқалады. 
Модульдік оқытуды саралап, оның осындай өзіндік ерекшеліктерін көрсетуде ғалым-зерттеушілердің пікір, тұжырымдары  

18



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Желтоқсан айы 2019 жыл | № 03 (03) -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

сәйкес  келеді.
              Модуль оқу материалының мазмұнын сапалы, көрнекі түрде меңгеруге ықпалын тигізеді. Пәндік тақырыптарды  
модульге бөліп оқытуда жалпы дидактикалық ұстанымдар басшылыққа алынады, мәселен, жүйелілік, әр модуль бірін-бірін  
толықтырып,  төмендегідей жалғасып отырады:
– әр модульде интерактивті тапсырмалар сол тақырыпқа сай ұсынылады;
– тақырып мазмұнынын есте  сақтау мақсатында теориялық материалдарға қайталау сұрақтары, тәжірибелік тапсырмалар  
беріледі;
– танымдық мотивациясын белсендіру, өздік жұмыстары, реферат, тест, презентация, тапсырма т.б. жұмыстарды орындату  
көзделеді;
– әр модульдің мазмұны жағынан арнайылығы, белгілі бір уақытқа негізделетіні ескеріледі.
–  әр модуль инновациялық,  жаңа технологиямен оқытуға байланысты үнемі  толықтырылып,  оларды өзгертіп отырудың 
тиімді  болу жағы қарастырылады.
Модульдің мазмұны оқу үрдісінде төмендегідей бірнеше блогқа жіктеледі:
6. Модульге кіру блогы. Мұндағы мақсат білім алушылар тақырыпқа қатысты бұрынғы білетіндерін толықтыру, еске 
түсіру, білім деңгейін тексеру, қайталау сұрақтары  сәйкес беріледі.
7. Проблемалық блокта білім алушыларға ойландыратын, іздендіретін құзыреттілік түріндегі сұрақтар мен 
тапсырмалар беріледі.
8. Тереңдету блогында білім алушыларға ұсынылған ақпараттық мәліметтер, жазба жұмыстары, әдеби-теориялық 
ұғымдар тереңдетіп талдауды қажет етеді, ізденушілік бағыт басым болады.
9. Қорыту,бекіту блогы. Оқытушы білім алушылардың алған теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана алуына 
бақылау жасайды.
10. Тексеру блогы. Мұнда берілетін тапсырмалар білім, білік, дағдылардың мақсатқа сай орындалуын, оқушылардың 
оқу жетістігінің нәтижелілігін тексереді.
                     Берілетін білім мазмұнының модульға топтасуы білім алушылардың білімін нығайтуда,  мазмұндық  
интеграцияны нығайтуда ұтымдылығын  байқатады. Модульдік оқытуда білім алушыларға оқу материалын тұтас, жүйелі  
ұғынуына жағдай жасалынады, ақпараттық білімдік орта құру арқылы модульден мазмұнға, тапсырмалар мен тестерге өтуге  
болады.  Модульге ену оқушылардың ақпаратпен жұмыс істеу,  оны өз іс әрекеттерінде пайдалана алу біліктіліктері  мен  
құзыреттіліктерін жетілдіреді. Модульдік оқытуда  пән оқытушысы өз міндетін нақты жоспарлайды, берілген тақырыптар 
төңірегінде әртүрлі  тәжірибелік  тапсырмалар орындатуды ойластырады.

Модульдік оқыту технологиясының мақсаты мен ерекшеліктері:
          Жаңа педагогикалық технологияның XX ғасырдың 60 жылдарында пайда болған түрі – «Модульдік блокпен оқыту  
жүйесі». Бұның дүние жүзінде 4 жолы бар:
Американдық модуль;Неміс модулі;Скобиннің орыс модулі;Алексюк пен Фурманның  украиндық модулі;
           Бүгінгі таңда М.Чошановтың  - мәселелік модульді оқыту технологиясы, П.Третьяковтың, К.Вазинаның - модульді 
оқыту технологиясы, жан-жақты қарастырылады.
             Дидактикалық модуль – оқытудың жаңа технологиясының мазмұны. Берілген деңгейде таңдап алынған тарауды жете 
зерттеп, дайындық нәтижесі жоғары білім жүйесінің барлық белгілері мен қасиеттерін сақтап қалған дидактикалық модуль  
болып табылады. Дидактикалық модуль – нақтылы оқушылар тобында бір уақытта жүргізілген оқу процесінің жобалануы  
мен іске асырылуының педагогикалық ортасы. Ол – оқу процесін жасаушы, пән оқытушысының әдістемелік тәжірибесін, 
орындаушылық тәсілін,  өзіне тән қабілетін айқындайды. Дидактикалық модуль бойынша оқу процесін жобалағанда оқу  
материалдарының  мазмұны  (оның  көлемі  мен  күрделілік  деңгейі)  мен  нақты  оқушылардың  мүмкіндіктері  және  
ерекшеліктері арасындағы табиғи байланысты қамтамасыз етіледі. Дидактикалық модуль  бір сабақ  уақытына  модульдер 
жиынынан құралған оқу-тәрбиелік процестің кезеңдері  мен элементтерін жоспарлап, жобалайтын бастапқы,  үлгі  модулі  
болып табылады. 
Оның құрылымы мен функциялары мынандай:
- берілген дидактикалық модульде оқу ісіне қажетті білім мен атқарылатын іс-әрекеттің маңыздылығы, іздену, дайындық  
жұмысын жолға қою және оны ұйымдастыру ерекшеліктері анықталады;
- берілген дидактикалық модульді меңгерудегі әрбір  білім алушының дайындығын белгілеу және оны даярлау.
-  оқу  ақпаратының  бөліктері  арқылы,  соның  нәтижесінде  өз  бетімен  істелетін  оқу-танымдық  іс-әрекет  арқылы  
материалдарды танып білу.
-  білім  алушылардың  жалпы  білімдік  дайындығын,  сапасын  базалық  деңгейге  жеткізу  үшін  қажетті  нақты  оқу 
материалдарын меңгеру (дидактикалық модуль көлемін,  білімнің негізгі  деңгейін,  оқу мәліметін бір уақытта бастап,  бір  
уақытта аяқтауды талап етеді).
-  пән бойынша дайындықтары жоғары  білім алушыларға   берілетін  оқу  материалдарын барынша тереңдетіп,  кеңейту  
мүмкіндіктерінің болуы.
- оқу мәліметін өздігінен танып білуі мен меңгерудегі әрбір білім алушының жеке басының қабілетін белгілеу.
              Сонымен бірге, модульдық оқытуды жобалаудың бір ерекшелігі – ол пән оқытушысының қай кезеңде болмасын  
өзінің кез-келген жаңалықтары мен әдістемелік ұсыныстарын модульге енгізуге мүмкіндігі барлығында.
               Модульдік оқыту технологиясының мақсаты (В.М.Монахов) оқытудың тұтас технологиясын жобалау, алға қойған  
мақсатқа жетуді көздейтін педагогикалық үрдіс түзу, мұғалімге нәтижені талдап түсіндіріп бере алатындай жүйені таңдау  
және құру.                     Білім алушылармен  жүргізілетін жұмыстар барысындағы қиындықтың алдын алу және түзету  
жұмысының жүйесін жасау.
Модульдік оқыту технологиясын пайдалану жолдары:
         Білім мазмұнын жетілдірудің,  ғылыми ұтымды оқыту жолының бірі сабақты модульдік технологиямен жүргізу.  
М.Жанпейісованың модульдік оқыту технологиясы жеке білім алушының танымдық қызметін ұйымдастыруды көздейді. Әр 
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бір модуль әр түрлі сағат санын қамтитын тараулардан тұрады. Тиімдісі 7-12 сағаттан тұратын тараулар.
Модульдік оқыту үш бөлімнен тұрады.
1. Кіріспе.
2.Диалог.
3. Қорытынды. 
             Бұл оқу жоспары бойынша тақырыпқа, блокқа, бөлімге бөлінген сағат санына тәуелді. Модульдік оқытудың  
ерекшелігі кіріспе және қорытынды бөлімдеріне 1-2 сағаттан бөлінеді де, қалғаны диалог бөліміне қалады.
1-сабақ кіріспе бөлімді қамтиды.  
2-3 сабақтарда  тақырыптық  ақпараттық презентациялар  жүргізіледі.  
4-сабақ  жеке,  жұптық,  топтық  ойындарға  арналады.  Басқа  сабақтардан  айырмашылығы  бұл  сабақта   білім  алушылар  
өздерінің дайындығына байланысты деңгейлік тапсырмаларды өздері таңдау құқығына ие болады .
5-6 сабақтарда «Брейн-ринг»  немесе «Кәсіпкер» ойынын жоспарлауға болады. Бұл сабақтарда әр оқушы 3 деңгейі сұраққа 
жауап береді.  
7-8 сабақтарда тест және сынақ өткізіледі. Модульдің қорытынды бөлімі болып табылады. Тестке 20 минут кетеді.  
Осылайша барлық  білім алушыларды бағалау аяқталады.  .
Диалогтық  бөлімдегі  ойындар  дамытушылық  мақсатты  көздейді.  Өзінің  ғана  еңбегі  емес,  өзгенің  де  еңбегі  
жауапкершілікпен  қаралады.   Өзі  оқи  отырып,  өзгені  оқытады.  Өзін-өзі  басқару  жүзеге  асады.  Рөлдік  ойындар  мен  
пікірталас ойындарының нәтижелері тиімді.  
          Жалпы  модульдік оқытудың негізі – оқу модулі. Оқу моделі ақпараттардың аяқталған блогынан, бағдарламаны  
табысты  жүзеге  асыру  үшін  берілген  оқытушының  нұсқауларынан  және  білім  алушының   іс-әрекетінің  мақсатты 
бағдарламасынан тұрады. Модульдік оқыту технологиясын қолдану арқылы  біршама тиімділікке қол жеткізуге болады:
1. Сабақ уақытының тиімділігі артады.
2. Сабақтың  сапасын  көтереді.
3. Оқу  әдісі  мен  құралдарын  таңдауға  мүмкіндік  тудырады.(ақпараттық және инновациялық)
4.Оқушылардың  белсенділігін  мен  қызығушылығын  арттырады, сондықтан  оқу  үлгерімі  көтеріледі.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1.Жанпейісова М.М. «Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде». Алматы 2006 ж.
2.Қамзина М. «Модульдік оқыту технологиясы». Алматы. 2005 ж.
3.Педагогтың кәсіби деңгейін өсіруде әдістемелік жұмысты ұйымдастыру жолдары.Ғылыми-практикалық жинақ. Алматы, 
2008 ж.
4.Сыни тұрғысынан ойлау білім үрдісінде.Оқу-әдістемелік құрал Ақтөбе 2010ж.

* * * * * * * * * *
Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы «Бершүгір ЖОББМ» КММ 

биология пәнінің мұғалімі Темірбаев Қуанғали Ыбрайұлы

Қысқа мерзімді жоспар 
Қысқа мерзімді жоспар бөлімі:
Пәні: Биология 

Мектеп: Бершүгір орта мектебі
Мұғалімнің аты-жөні: Темірбаев Қуанғали

Күні: 
Сабақтың тақырыбы: Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктері
Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну
Оқу мақсаты: 7.1.1.3-Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың құрылысының ерекшеліктерін 

сипаттау. 
Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар: 

Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың тіршілік ету ортасын түсіндіру
Көптеген оқушылар:
Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың сыртқы құрылысының ерекшеліктерін 
сипаттау
Кейбір оқушылар: Омыртқалы және омыртқасыз жануарларға тән белгілерді анықтау

Бағалау критерийі -Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың құрылыс
-Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың құрылысының ерекшеліктерін 
салыстырады

Тілдік мақсаттар Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
-Мантия;  Хитин; Омыртқалылар; Омыртқасыздар; Ішкі қаңқа; Бассүйектілер
Диалог құруға/жазылымға қажетті сөздер топтамасы:
Ядросы жоқ ағзалар қалай аталады?
Ядросы қалыптасқан ағзалар атауы не?
Жүйелеудің негізін қалаған ғалым кім?

Құндылықтарға баулу Жалпыға бірдей еңбек қоғамы
Пәнаралық байланыс Жаратылыстану, география, экология
Алдыңғы білім 7.1.1.1.-жүйелеудің маңызын түсіндіру
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7.1.1.2.-жүйелеуде тірі ағзалардың орнын анықтау

Сабақтың жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар

Сабақтың басы -«Көңілді күн» тренингі
Оқушыларды шаттық шеңберінде тұрғызу. Әуенді тындатып, 
дене қимылдарын жасату
-«Лездеме»   әдісі
Конвертке алдыңғы білім бойынша  сөздер жазылған салынған 
парақтарды (жіктеу, жүйелеу, түр, тұқымдас, туыс) тандайды, 
оқушылар параққа жазылған сөзді түсіндіреді. 

-Сөздер 
жазылған  
парақтар мен 
суреттер  

Сабақтың ортасы
 

«Миға шабуыл» 
-Слайдтан көрсетілген сурет бойынша өз ойларын білдіреді,  
Суретте  не бейнеленген? деген сұрақтарға жауап беріп, жаңа 
сабақтың тақырыбын ашады 
Оқушылар жаңа сабақ бойынша мәліметті 
-«Мозайка» әдісі арқылы қима суреттер бойынша 3 топқа бөлу
-«Дөңгелек стол» әдісі арқылы 3 шағын дөңгелек столда жаңа 
сабақтың мазмұнын ашып түсінеді  1-топ. Омыртқасыз 
жануарлар
2-топ. Омыртқалы жануарлар
3-топ. Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың 
ұқсастықтары мен ерекшеліктері
-Оқушылар бір-бірінің тақырыпты түсіну деңгейін және талқылау 
дағдыларын бақылап «Бағдаршам»   арқылы бағалайды
-«Кім тапқыр?»
Тапсырма-1 
а) Суретте берілген ағзаларды құрылыс ерекшелігіне байланысты 
екі топқа жіктеңіз. 
в) Ағзаларды жіктеуге негіз болған маңызды белгілерді атаңыз. 
Дескриптор 
Білім алушы
-сурет бойынша омыртқалы жануарларды жазады; 
-сурет бойынша омыртқасыз жануарларды жазады; 
-ағзалардың құрылыс ерекшеліктерін 
анықтайды.Қалыптастырушы бағалау:Стикерлер мен диалог. 
Оқушылар өз пікірлерін стикерлерге жазып білдіреді.
Не нәрсе оңайболды?
Не нәрсе қиынболды?
Не білгіңіз келеді? 
Тапсырма-2 «Тұжырымдамалық кесте» сызбасы әдісі 
арқылы кестені толтырып, салыстырыңыз.

Дескриптор
Білім алушы:
-Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың ерешеліктерін 
ажыратады 
-Кестені толтырып, салыстырады
-Оқушылар тапсырманы топта ақылдасып, орындайды. Топтар 
бірін-бірі 
 «Басбармақ»  арқылы бағалайды

Сабақтың соңы -Кері байланыс 
«Тазалық»  
-Оқушылар сабақтың соңында  өз пікірлерін стикерге жазып, 
қалдырады

Саралау-оқушыларға қалай 
көбірек қолдау көрсетуді 
жоспарлайсыз? Қабілеті 

Бағалау-оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай 
тексеруді жоспарлайсыз?

Пәнаралық 
байланыс 

Денсаулық және 
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жоғары оқушыларға қандай 
міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз?

қауіпсіздік 
техникасының 

сақталуы
Барлық оқушылар 
«Лездеме сұрақтар» және 
«Дөңгелек стол» әдісі кезінде 
омыртқалы және омыртқасыз 
жануарлардың тіршілік ету 
ортасы туралы түсінік 
қалыптасады

Көпшілік оқушылар 
Қалыптастырушы бағалауға 
арналған 
тапсырмаларды орындау арқылы 
омыртқалы және омыртқасыз 
жануарлардың сыртқы 
құрылысының ерекшеліктерін 
сипаттады

Кейбір оқушылар  
«Тұжырымдамалық кесте» 
сызбасын қабілеті жоғары 
оқушылар орындау арқылы 
омыртқалы және омыртқасыз 
жануарларға тән белгілерді 
ажыратады

 -Оқушылар жаңа сабақты меңгеруде бір-бірінің тақырыпты 
түсіну деңгейін және талқылау дағдыларын бақылап 
«Бағдаршам»   арқылы өзара  бағалайды
-Кім тапқыр  және суретпен жұмыс жасау барысында 
Стикерлер мен диалог.
 Оқушылар өз пікірлерін стикерлерге жазып білдіреді.
Не нәрсе оңай болды?
Не нәрсе қиын болды?
Не білгіңіз келеді? 
Тапсырма-2 «Тұжырымдамалық кесте» сызбасын алғаш 
орындаған оқушыларды «Басбармақ»  арқылы бағалауды 
қолданамын

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ   ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  ПРИ  ПЕРЕВОДЕ СРАВНЕНИЙ

Смагулова Гулнар Кабдешовна
                         учитель русского языка и литературы школы-гимназий №172 города Алматы

Переводческий  билингвизм  –  это  разновидность  билингвизма,  характеризующийся  употреблением  индивидуумом,  
группой людей двух языков в ходе их профессиональной деятельности в  зависимости от  конкретной коммуникативной  
ситуации. Для билингвизма этого типа важен функциональный статус употребляемых языков и их типологическая близость. 
На  почве  билингвизма  возникает  интерференция и  (или)  конвергенция языков.  Длительное  использование  двух языков 
может приводить к их смешению: креолизации родного языка (языка перевода) под воз действием второго языка (языка 
оригинала).

Переводческая практика профессионального билингвизма предполагает более или менее осознанную борьбу с обычными 
последствиями билингвизма, выражающимися в интерференции двух языков, борьбу, направленную против их смешения,  
против креолизации родного языка. Профессиональный переводчик, создавая при переводе с одного языка на другой новое  
речевое  произведение,  вполне  сознательно  пытается  разделить  и  сохранить  незатронутыми  две  языковые  структуры. 
Однако,  как  свидетельствует  история  переводов  в  целом  и  анализ  любого  конкретного  перевода,  даже  самая  
последовательная  «борьба  за  чистоту»  языка  перевода  не  позволяет  полностью  избежать  взаимного  влияния  языков,  
поскольку  смешение  языков,  вызывающее  интерференцию,  обусловлено,  прежде  всего,  экстралингвистическими 
особенностями и социально-психологической природой языкового контакта.

А.Мартине также приходит к выводу о редкости явления сплошного сопротивления интерференции, хотя, по его мнению, 
«представляется, что целостность двух структур имеет больше возможностей сохраниться, когда два языка, находящиеся в  
контакте, являются равными или сравнимыми с точки зрения престижа. Ситуация, которая не является редкой в случаях, 
которые мы могли бы именовать индивидуальным билингвизмом или плюралингвизмом».

Выдающийся австрийский филолог Г.Шухардт еще в 1882 году в работе «О смешении африканских языков» заметил, что 
«вопрос о смешении языков, который самым тесным образом связан с вопросом двуязычия,

довольно  сложен  и  может  быть,  выяснен  только  с  помощью психологии.  У.Вайнрайх,  автор  ставшего  классическим 
исследованием «Языковые контакты», посвященного языковым контактам и проблемам двуязычия, делая вывод о том, что 
«местом осуществления контакта является индивид, пользующийся попеременно двумя или несколькими языками», также 
считает,  что  «чисто  лингвистическое  изучение  языкового  контакта  должно  координироваться  в  экстралингвистическим 
изучением двуязычия и связанных с ним явлений»

В связи с этим, довольно удачным представляется определение двуязычия, а точнее, интересующей нас разновидности его  
– функционального (переводческого) билингвизма, предложенное Е.М.Верещагиным: «психологический механизм (знания, 
умения,  навык),  позволяющий  человеку  воспроизводить  и  порождать  речевые  произведения,  последовательно 
принадлежащие двум языковым системам».

Удивительно, что новейшие данные нейролингвистики, полученные экспериментальны путем, подтвердили, что языковой 
контакт  совершается  в  ходе  межполушарной  связи  в  головном  мозгу  билингва,  причем  было  доказано,  что  каждое  
полушарие головного мозга владеет одним языком. Так, левое, или доминантное, «обычно владеет главным языком общения 
в данном ареале, тогда как другое полушарие (чаще всего правое) понимает или знает в ограниченной степени второй язык; 
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по каналам полушарной связи формы одного из языков, находящихся в языковом контакте, передаются в другое полушарие,  
где они могут включаться в текст, произносимый на другом языке, или могут оказывать косвенное влияние на строение  
этого текста».

Можно предположить, что именно в этот момент и происходит смешение языков, интерференция, результаты которой 
проявляются  на  разных  языковых  уровнях.  В  зависимости  от  степени  взаимопроникновения  разнородных  элементов 
языковой структуры контактирующих языков в их глобальную целостную структуру принято говорить о заимствованиях, 
кальках, сдвигах семантических значений и т.п.

Под  интерференцией  в  широком  смысле  мы  понимаем  «те  случаи  отклонения  от  норм  любого  из  языков,  которые  
происходят  в  речи  двуязычных  в  результате  того,  что  они  знают  больше  языков,  чем  один,  т.е.  вследствие  языкового  
контакта»  учитывая  при  этом  замечание  А.Мартине,  сделанное  им  в  предисловии  к  книге  Вайнрайха,  о  том,  что  сам 
«индивид – это не только поле сражения различных, противоречащих друг другу языковых типов и речевых навыков, но и 
постоянный источник языковой интерференции».

В процессе перевода имеет место лингвокультурологическая интерференция, суть которой заключается в том, что при  
переносе языковых или образных средств из одной культуры в другую допускаются лингвокультурологические ошибки,  
которые связаны с незнанием специфики другой культуры, образа жизни другого народа, образа мира и языковой картины 
мира  представителей  других  лингвокультурных  сообществ,  а  также  недостаточной  лингвокультурологической 
компетентности в теории эквивалетности.

Существующие в настоящее время в теории перевода: 1) концепция полноценного адекватного перевода (А.В.Федоров); 2) 
концепция  художественного  перевода  (Г.Р.Гачечиладзе);  3)  концепция  уровневых  функциональных  соответствий 
(Я.И.Рецкер); 4) концепция функциональных соответствий на уровне высказывания (В.Г.Гак, Е.Б.Розенблит); 5) концепция 
динамической эквивалентности (Найда, О.Каде); 6) теория функциональной эквивалентности (З.Д.Львовская, А.Д.Швейцер, 
В.Н.Комиссаров);  7)  концепция  коммуникативно-эквивалентного  перевода  (Л.К.Латышев),  несмотря  на  значительные 
достижения в области перевода, недостаточно полно, адекватно передают специфику национально-вербальных ассоциаций  
каждого  народа.  Как  бы  ни  был  точен  адекватный  перевод,  он  тем  не  менее  не  передает  специфики  национально-
культурного отражения образа мира этноса и особенностей национально-специфического восприятия действительности.

Понятие «образ мира» можно определить как совокупность представлений человека о мире,  отражающую субъектно-
объектные  отношения  существующих  во  времени  и  пространстве  материальных  и  идеальных  субстанций  (видимых  и 
предполагаемых).  Образ  мира  всегда  национально  и  личностно  окрашен  и  формируется  под  влиянием  общих  и  
индивидуальных  факторов,  из  которых  первыми  важнейшим  является  географическая  среда,  в  которой  живет  нация.  
Географическая  среда  и  климат  определяют  образ  жизни  человека,  так,  например,  для  казаха  бескрайность  степи 
благоприятствовала  кочевничеству  и  способствовала  зарождению культа  животных  (төрт  түлек),  способных накормить,  
обогреть,  защитить.  В героическом эпосе казахского народа  мы находим фрагменты,  свидетельствующие о культе  неба 
(Тенгри-Тәңір),  волка  (борте  шеен),  лебедя  (Аққу),  счастья  (Құт),  и  это  говорит  о  существовании  своеобразного 
мировоззрения  в  казахском  этносе,  восприятия  мира  через  предметы  окружающей  среды.  Метафоричность  мышления 
казахского этноса также связана с национально-образным восприятием мира.  Если у русского народа ромашка является  
символом чистоты и красоты, то у казахского народа

девушка уподобляется маку (қызғалдақ), время измеряется промежутками, равными одной, двум дойкам кобылиц, или  
промежутком времени, достаточным для закипания молока, ср.: «бір-екі бие сауым уақыт мезгілі, «сүт пісірім уақыты».  
Мера  длины,  система  мер  также  носит  признак  специфического  выражения  национально-образного  видения  мира 
«арқанның бойындай», «қозы өрімдей дер», «қозы көш» и др.

Как видим, приведенные примеры подтверждают мнение о том, что при переводе не только важно понимание сказанного,  
но  и  вовлечение  читателей  инокультурной  общности  в  среду  культурных  традиций,  обычаев,  национального  колорита 
народа, художественно-образного мира автора.

Художественное общение осуществляется через понимание смысла произведения, возникающего в результате прочтения 
его  в  контексте  истории,  нормальной реальности,  культуры.  Именно поэтому необходимо,  как  нам кажется,  выдвинуть  
концепцию социокультурного  аспекта  перевода,  рассматривая  язык как  социокультурный феномен,  в  котором отражена 
культура народа.  Рассмотрение языка или культурно-исторической среды способствует постижению мира через систему 
миропонимания и мироотношения народов – носителей языка. Перенос некоторого фрагмента опыта из одной культуры в  
другую осуществляется, как правило, под воздействием двух основных факторов, во-первых, это определение цели переноса 
тех или иных элементов одной культуры в другую. С одной стороны, целью такой межкультурной трансляции может быть 
передача  национальной  специфики  той  или  иной  лингвокультурной  общности.  С  другой  стороны,  цель.  может  быть 
максимальное  приближение  описываемой  культуры  к  культуре-реципиенту;  во-вторых,  это  поиск  адекватных  средств 
заполнения межкультурных лакун. При переводе следует учитывать эти два момента: 1) цель перевода;

2) необходимость заполнения межкультурных лакун.
Под межкультурными лакунами мы понимаем смысло-когнитивные скважины, которые остаются незаполненными при 

переводе с одного языка на другой.Рассмотрим, как используются эти приемы при переводе устойчивых сравнений в романе  
И.Есенберлина «Кочевники», и других художественных текстов.

Сопоставительный анализ текстов (текста исходного языка и текста языка перевода) показывает недостаточное знание  
переводчиком этих приемов. Приведем примеры, свидетельствующие о допущении переводческих ошибок.

1) Незнание основных моделей пространства и времени. Казахская метрологическая лексика имеет системный характер и  
национальную форму, ибо все наименования отражают своеобразное мировоззрение народа, почитающего культ животных 
(төрт,  түлек)  и  использующего  для  обозначения  измерения  расстояния  слова,  так  или  иначе  связанные  со  спецификой 
животноводства.  Переводчик,  описательно  передавая  наименования  мер  времени  (время,  равное  дойке  кобылы,  время,  
достаточное для закипания молока), в большинстве случаев пропускает наименования мер длины, ср.: Екі бие сауымындай 
мезгіл оған тек Арғын биі Ақжол ғана төтеп берген (И.Есенберлин. Алмас қылыш); «Зато на конных состязаниях никто не  
мог сорвать с коня кара-кыпчака Кобланды-батыра. Некоторое время, равное промежутку между двумя дойками кобылицы, 
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противостоял  ему  аргынский  военачальник  Акжол  бий».  (И.Есенберлин.  Заговоренный  меч,).  А  наименования  мер 
опускаются  переводчиком,  ср.:  «осы  ауылдан  козы  көшіндей  жерде  жақтарға  әдейілеп  байланған  үш  мың  биенің  
құлындарына тартқан жиырма қатар қыл арқанды желі» (И.Есенберлин. Алмас қылыш,).

«В двадцать рядов натянуты были за ними крепкие, сплетенные конного волоса арканы и к ним привязывали жеребят. Три 
тысячи  дойных  кобылиц  было  пригнано  сюда,  чтобы  хватило  кумыса  многочисленным  гостям»  (И.Есенберлин. 
Заговоренный меч,); «Бірақ іскер тоқтаған жерден ат шаптырым». (И.Есенберлин. Каһар, б); «До видневшихся на добрый  
конный переход Мугоджар не стали посылать дозоры» (И.Есенберлин. Хан Кене,).

Сравнение мер длины в русском и казахском языках показывает несоответствие меры длины в них, ибо в казахском языке 
понятие «ат шаптырым» указывает на очень большое расстояние (ср. «Ат шаптырым»: бұйрықтың өлшем ретінде айтылады; 
- Өте үлкен (50 км), а понятие «добрый конный переход» обозначает меньшее расстояние.

В русском переводе сравнения-фразеологизмы теряют свой идиоматический характер. Передаваясь одним словом, они  
используются буквально и употребляются в прямом значении. Фразеологизмы казахского языка «ат жағында ойнау», «күлін 
көкке ұшыру», «күл талқаныі шығару», «пышақ, кесті», «пышақ кескендей» и другие не находят отражения перевода. Ср.:  
«Пышақ  кесті  үкімін  шығара  алмай  ойлады,  да  содан  туған»  (И.Есенберлин.  Алмас  қылыш,);  «И  вот  тот  самый 
значительный потомок великих людей дрожит,  как  воробей,  над одной ничтожной жизнью Абулхар плюнул с  досады» 
(И.Есенберлин. Заговоренный меч,); «Рас, басы біріге бастаған орыс князьдары да ай қарап отырмаған-ды, тозуға айналған 
Алтын орданы, күл-талқаның шығаратыны ақиқат еді гой. Кұл-талқаны шыға да, бастаған еді-ау» (И.Есенберлин. Алмас  
қылыш,; «Противоречия раздирали

Золотую орду. Сами копали под собой яму ее ханы, а в 1380 году Дмитрий Донской на поле Куликовом превратил эту яму  
в  зияющую  пропасть.  Но  не  свалилась  еще  тогда  Золотая  орда,  продолжала  нападения  на  соседей.  Хромой  Тимур 
пробормотал  над  Золотой  ордой  заупокойную молитву»  (И.Есенберлин.  Заговоренный меч,);  «Рабиа-султан  –  Бегімдей 
ерекше салтанатымен емес, Жаған өз келбетімен жасында ат құлағында ойнап өскен көшпелі елдін қызын екенің көрсетіп  
тұрған ерекше отырысымен, қамшыны сипай тартқан болмысымен көздің құртын жейді» (И.Есенберлин. Алмас қылыш,.);  
«И еще одним отличалась от жены Абулхаира прекрасная Жахан. Правая рука ее твердо сжимала тонкую остроконечную  
пику. Гордая, стройная фигура наездницы дышала отвагой» (И.Есенберлин. Заговоренный меч,).

Как видим, при переводе следует акцентировать внимание и на межкультурных лакунах, заполнение которых поможет 
переводчику избежать переводческих ошибок, выражающихся в недостаточном отражении национальной специфики текста.
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Аннотация
        Аңдатпа.Мақалада жаңартылған білім беру мазмұнын апробациялауда оқытудың белсенді әдістерін  мектепте тиімді 
қолдану мысалдары көрсетілген.
        Аннотация.В статье представлены примеры использования активных методов обучения в  школе.
        Abstract.The paper presents examples of the using of active learning methods in  school.
        Түйінді сөздер: Апробация,оқу бағдарламасы,оқыту,тәрбиелеу.
        Ключевые слова:  Апробация,учебная программа, обучение, воспитание.
         Key words: Testing,training program,training.

       В  Послании Президента  Республики Казахстан,  Лидера  нации  Н.  А.  Назарбаева  народу  Казахстана  «Стратегия  
«Казахстан 2050»- Новый Политический курс состоявшегося Государства» подчеркнуто: «...Всем очевидно, что владение  
русским языком -это историческое преимущество нашей нации. Нельзя игнорировать тот факт,  что именно посредством 
русского языка уже на протяжении не одного столетия казахстанцы  обретают дополнительные знания, расширяют свой  
кругозор и круг общения как внутри страны, так и за её пределами».
         Русский язык как средство межнационального общения и как официальный язык Республики Казахстан занимает одно 
из ведущих положений. Функционирующее в обществе казахско-русское двуязычие играет позитивную роль в процессе  
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овладения русским языком учащимися казахской школы. Изучение языка помогает ученикам приспособиться к изменениям 
на мировом уровне, понять языковые ценности и по-новому взглянуть на окружающую его жизнь.
         И мы, учителя второго языка, в данном случае русского языка в классах с казахским языком обучения, должны привить  
детям важность изучения языков. Понимание, уважение к русскому языку, удовольствие от чтения художественной, научной 
литературы и материалов СМИ будет способствовать приобретению более глубоких знаний и навыков мышления, а также  
критическому и творческому выражению. Улучшение когнитивных навыков благодаря изучению русского языка позволит 
учащимся открыть для себя богатый мир знаний.
       Сегодня речевая культура испытывает значительные изменения. Среди них мы можем выделить такие положительные 
тенденции, как:
расширение словарного состава языка в области экономической, политической и юридической лексики;
приближение языка СМИ к потребностям достоверного освещения реальности.
         Наряду с этими положительными тенденциями в современной речи получили развитие и отрицательные тенденции:
множество необоснованных заимствований;
бесчисленное количество нововведений;
следование речевой моде;
чрезмерное употребление просторечий, жаргонов, вульгаризмов, обесцененной лексики;
употребление сленгов;
снижение уровня общей культуры и как следствие культуры речи.
        Поэтому задача  школы,  а  особенно преподавателей гуманитарных дисциплин,  состоит в  том,  чтобы сохранить  
национальные языковые и культурные традиции. В среде школьников заметно усилилось использование слов сниженной 
стилистической  окраски,  что  ведет  к  снижению  уровня  языковой  компетенции  носителей  языка,  к  обеднению 
индивидуального словаря, к расшатыванию норм языка литературного.
        Конечно, мы прекрасно понимаем, что источником формирования речевой культуры школьника в современном мире 
является не только школа, но и семья, книги, друзья, СМИ, ИНТЕРНЕТ, причем, телевидение и ИНТЕРНЕТ- самое массовое 
и доступное средство информации,  активно влияющие на формирование ценностных установок учащихся,  в том числе  
языка.  Следовательно,  свою задачу мы видим в  том,  чтобы научить  ребенка не только говорить  правильно и  отличать 
правильные в языковом отношении выражения от неправильных, но и использовать языковые средства применительно к 
контексту и ситуации общения. Учащиеся должны уметь выбрать из всего языкового богатства необходимые по смыслу 
слова или его формы, соблюдать единство стиля, избегать повторений, заботиться о чистоте и благозвучии речи. Этому его  
должен научить педагог.
     Педагогические подходы, используемые при обучении предмету «Русский язык» в казахских классах очень разнообразны 
и многогранны. Перед педагогами встала новая дилемма: учащиеся должны научиться учиться и стать самостоятельными,  
мотивированными, заинтересованными, уверенными, ответственными и интеллектуально развитыми личностями.
       Необходимо воспитывать и развивать эти качества у учащихся, используя:
- деятельностный подход в обучении и преподавании (на основе учебной деятельности учащиеся приходят к пониманию  
необходимости получения новых знаний);
- исследовательский подход (что я знаю, что я хочу узнать, чему я научился);
- развивающее обучение (учащийся овладевает способами действий, учится конструировать свою учебную деятельность и  
управлять ею);
- мотивирование, поддержка обучения учащихся посредством «оценивания для обучения»;
- взаимообучение, взаимооценивание учащихся;
- организация индивидуальной, групповой деятельности учащихся и работы всего класса;
- дифференцированное обучение (постановка задач согласно потребностям ученика, через формирующую оценку).
        Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед собой главную цель: совершенствование  
педагогического  мастерства  учителей  в  контексте  обновления  образовательной  программы  и  внедрение  системы  
критериального  оценивания.  Данная  программа  основана  на  развитие  спиральной  формы  образования,  основанной  на  
когнитивной теории Д. Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что повторное рассмотрение материала, который 
будет  усложняться  на  протяжении  всего  школьного  обучения,  дает  большее  преимущество  в  развитии  современного 
учащегося,  нежели  традиционные  формы  обучения.  Так  же  развитие  казахстанских  учащихся  будет  проходить  путем 
внедрения  активных  форм  обучения,  в  ходе  которых  предполагается,  что  учащиеся  будут  самостоятельно  развивать  
функциональную грамотность,  активно  «добывать»  знания,  с  огромным желанием  развивать  коммуникативные  навыки 
общения со сверстниками, и творчески подходить к решению проблем.
         Курсовая  переподготовка  по  новым  подходам  в  образовании  ещё  раз  доказала,  что  общество  развивается 
стремительными темпами и требует гибкости от учителя, способности воспринимать и принимать инновации, готовности к  
переменам.  Я  убедилась,  что  сегодня  учитель  должен  быть  не  только  источником  знаний,  но  и  активным  участником 
учебного процесса. Вовлечь каждого ребёнка в процесс обучения, суметь выслушать его, сделать его своим ассистентом,  
посмотреть  глазами ученика  на  волнующую его  проблему –  вот  задача  учителя.  Новое  время потребовало от  учителя  
владения современными активными технологиями и активного применения их на уроках.   Сегодняшний ученик хорошо 
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владеет компьютером, разбирается в технике. А наша задача направить их умения в нужное русло, подсказать, как добыть 
знания, заинтересовать, добиться, чтобы их глаза загорелись интересом к познанию.
         Очень часто в процессе урока мы замечаем, что тот или иной ученик отвлекается на посторонние темы, плохо  
запоминает  материал,  не  может  высказать  свои  мысли.  Возникает  вопрос,  как  создать  условия,  при  которых  бы 
первоклассник с большим вниманием и интересом слушал учителя, хорошо понимал и усваивал материал, и при котором бы 
шло  развитие  познавательных  процессов?  В  своей  практике  в  среднем  звене  уже  много  лет  я  использую  принцип  
занимательности и разнообразные игровые элементы,  вызывающие у учеников положительную мотивацию к  изучению 
русского языка.
       Самый известный и наиболее частый по употреблению элемент занимательности, используемый на уроке,- это игра.
Приведённая мною классификация дидактических игр основана на тематическом принципе: игры распределены по разделам 
лингвистики (при этом в каждом есть игры, помогающие отрабатывать коммуникативный аспект):
1) фонетические и орфоэпические игры («убери одну фонему», «замени фонему», «преврати волка в козу», «найди пару»и т.  
д.)
2) лексико – фразеологические игры (кроссворды, лото,  «третий - лишний»,  «ассоциации», «собери пословицу»,  «игра-
наоборот» и т. д.)
3 )игры по морфемике и словообразованию ( «от одного корня», «корень и дерево», «слова по схеме» и т. д.)
Игровая  деятельность  как  элемент  урока  может применяться  на  любом его  этапе  –  от  проверки домашнего задания до 
выполнения контрольной работы и обобщения.
       Некоторые виды дидактических игр я применила и для первоклассников. А играть они любят и готовы придумывать уже 
свои  варианты  игр.  Для  развития  речи  и  пополнения  словарного  запаса,  усвоения  лексики  по  данной  теме  применяю 
ролевые игры, как например:
        «В магазине», «Пальчики говорят», «Времена года», «Мим», «Телефон», «Фантики»;  при изучении букв, составлении 
слов с целью запоминания  ученики активно играют в игры: «Третий - лишний», «Бинго», «Кто быстрее?», «Кто больше?»,
(… соберёт из букв слова, назовёт слова, найдёт предметы на картинке на букву … и т.д.). Конечно, любую дидактическую 
игру всегда сопровождаю картинками, наглядными предметами, чтобы первоклассник это мог увидеть, пощупать, ведь всё, 
что  мы изучаем для многих из них ново, впервые.
         Большое внимание нужно уделять правильному произношению и употреблению слов. С этой целью я каждый урок 
начинаю с речевой разминки (или рецитации).  Заучиваем небольшие стишки на изучаемую букву и звук.  Стихи читаем  
хором, по рядам, друг за дружкой, мальчики и девочки, собравшись в круг и т.д. Учимся говорить друг другу вежливые,  
добрые слова – «Круг пожеланий», «Круг вопросов и ответов». Но на что хочется обратить внимание: для первоклассников  
нужно брать стихи небольшие по объёму. В ксп (методическое руководство) очень много интересных  заданий, игровых 
моментов, но я всегда стараюсь их переделать, немного сократить или разучивать по частям.
            При групповой работе с первоклассниками немого сложнее. Они ещё не привыкшие работать вместе, каждому  
хочется выделиться и обратить внимание учителя только на себя. Здесь действительно нужно учитывать психологические 
особенности младших школьников, и в игровой форме, распределив роли, организовать и направлять работу группы.  Одним 
из эффективных методов, я считаю, использование так называемых «тонких»  вопросов. Провожу это опять  в виде игры. 
Каждая группа готовит по два тонких вопроса, на которые должны ответить хором «ДА» или «НЕТ». Например, Муха-
цокотуха купила чайник? (нет). Айдахар злой? (да) и т.д.  Тем самым идёт отработка навыков построения вопросительных 
предложении и подготовка к пересказу.
      Особое внимание, наряду с чтением, говорением и слушанием, я уделяю и письму. 
       На первой стадии это списывание, запись под диктовку односложных и двусложных слов. Очень хорошо помогает  
использование магнитно-маркерной доски. Например, на интерактивной доске  появляется картинка с изображением , потом 
слово. Дети запоминают кто это или что это. Обращают внимание на буквы ( синие- согласные, красные-гласные) и как они  
произносятся. Потом записывают слово и поднимают доску вверх, чтобы  учитель мог видеть и оценить(ФО). Вариантов 
много. Позже, уже в тетрадях ошибок будет меньше или их нет.
     Какие  активные методы , стратегии мы бы не применяли, они должны быть направлены на достижения цели урока. Для 
этого   необходимо  решать  следующие  задачи:  учить  слушать  с  пониманием,  говорить,  читать  и  писать;  формировать 
лингвистическое отношение к единицам языка. И в решении этих задач нам помогут активные методы обучения.
     Нам, педагогам новой формации, необходимо научить детей думать, развивать личность, способную жить в динамично  
развивающейся  среде.  Учитель  больше  не  источник  информации,  учитель  уже  не  должен  стоять  и  пересказывать 
репродуктивно  материал  и  требовать  того  же  самого  от  ученика.  Ученик  должен  постоянно  для  себя  делать  как  бы  
маленькие открытия. Это и есть творческий подход к обучению. Акцент делается не на полученные знания, а на процесс их 
применения.  Чтобы  активизировать  речевую  деятельность  учащихся,  используется  цветные  иллюстрации,  сюжетные 
картинки.  Рассмотрев  иллюстрации,  ребята  выбирают  картину  и  беседуют  на  избранную  тему,  опираясь  на  свои 
наблюдения, используя заранее составленный тематический словарь. (например: школа, семья, улица, транспорт). В ходе  
беседы используются стихи, загадки и пословицы о природе, о временах года, о школьной жизни. Эти уроки в форме беседы 
прививают ученикам навыки сознательного и активного владения языком.
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Значительное  внимание  уделяется  осуществлению  связи  с  родным  языком  при  обучении  русскому  языку  и  считаю 
эффективным перевод текстов и хоровое проговаривание слов со специфическими русскими звуками. В проговаривании  
русских звуков большую помощь могут оказать качественная аудиозапись или видеофильмы. Таким образом, тщательный 
подбор  дидактического  материала,  интересных  заданий  творческого  и  поискового  характера  помогают  воспитывать  у  
учащихся интерес к изучению русского языка, развивают творческие способности, формируют умения и навыки учебного  
труда и потребности самостоятельно пополнять свои знания.
      Язык-  наше  бесценное  наследство,  с  ним  мы  не  расстаёмся  на  протяжении  всей  жизни,  поэтому  нельзя  быть 
безразличным к тому, как мы пользуемся языком, как выражаем свои чувства и мысли, как ценим родное слово.
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Жамбыл облысы,Талас ауданы, Қаратау қаласы

«Үміт» мектеп – интернаты. Тәрбиеші:  Жуманкулова И

Сабақтың  тақырыбы:   « Ел мерейін асырған- Егемендік!»       
 Сабақтың мақсаты  ҚР-ның жеткен жетістіктері мен таныстыру. Тәуелсіздіктің мәнін терең  ашып түсіндіру.
Қазақ халқының ерлігін,даналығын паш ету,оның ізгі қасиеттерін ардақтап,  өнеге тұту. Еліне,жеріне деген сүйіспеншілігін 
арттыру,  патриоттық сезім ояту. Елжандылыққа,ұлтшылдыққа,адамгершілікке ,тілін,дінін,тарихын құрметтеуге  тәрбиелеу.  
 Көрнекілігі:     слайд, бейне роликтер,үн таспа,суреттер
 Сабақтың барысы :         
                               І Ұйымдастыру кезеңі 
                               ҚР-ның гимн орындау
 Кіріспе :  
А.С.Ашановтың « Тәуелсіздік»  өлеңін оқу.
                       Тәуелсіздік- он бір әріп құраған,
                       Сан ғасырлар бар қазаққа боп арман.
                       Талай дана,даралардың көз жасы ,
                       Қаны менен атты таң боп бізге алдан. 
                       Тәуелсіздік- қасиетті ұғым бұл,
                       Ей,келешек ,жан-тәніңмен ұғын, біл!
                       Он бір әріп не мағына береді?
                        Ал талдайын жеткенінше қызыл тіл.
                Т- әрібі білдіреді теңдікті,
                Ә-әрібі әдептілік әлдікті.
                У-дегенің уайымсыз уақытты,
                Е-әрібі егемендік елдікті.

                Л-әрібі дейді лағып лепірме,
                С-әрібі сенімділік секілді ең...
                І-әрібі ілтипат пен ізет қой,
                З-әрібі зиялылық тілек қой.
                Д-әрібі шақырады достыққа,
                І – әрібі ілкімді боп сақтыққа.
                К-әрібі дейді, күн бол көктегі,
                Көз алартпа, көршілерге қол сұқпа.
                Тәуелсіздік туын көкке көтердік,
                Тіл мен діннің оралғаны-көп ерлік.
                Тәуелсіздік достық жылы атанған
                2019 құт боп келсін дер едік.

 Мұғалім:  Қайырлы күн құрметті ұстаздар! 16 желтоқсан  ҚР-ның тәуелсіздігі күніне   арналған «Ел мерейін асырған- 
Егемендік!» атты әдеби кешімізді ашық деп жариялаймыз.
         1-оқушы  Бексұнтай    Еуразияның қақ ортасында орналасып,талай халықтың көнедегі және қазіргі кездегі тарихына 
куә болған ,тарихы солармен тағдырлас Қазақ даласы,Қазақ жері,Қазақ ұлты қандай қиыншылықтарды бастан өткізбеді  
десеңші. Бір сәт өткен өмірге шолу жасайық.( Көшпенділер фильмінен үзінді көрсету).
   2-оқушы Береке   Біз қазақ деген мал баққан елміз,бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт-береке 
қашпасын деп,жеріміздің шетін жау баспасын деп найзаға  үкі таққан елміз.Ешбір дұшпан басынбаған елміз,басымыздан сөз  
асырмаған елміз
  3-оқушы    Арқабек   Қазақ халқы- жауынгер халық.Олар аттың жалында,түйенің қамында жүріп-ақ ұлан-ғайыр жерді 
бізге мұра етіп қалдырды емес пе? Жер болғанда қандай жер! Қазба байлықтың бәрі бар.Ең бай,шұрайлы,құнарлы,әсем 
жерлер!Сұлу айдын көлдеріміз,асқар тауларымыз,шалқар белдеріміз көз тартарлық табиғат байлығы Қазақстан жерінде! 
   4-оқушы Әсемай    Осындай бай жерімізге көз  тігіп  тамсана қараған өзге елдер,  қазақ халқының  тыныш жатуына 
мүмкіндік  бермеді.   Жерін,елін  қорғау  үшін  талай   қиын   кезеңдерді  басынан  өткерді   .  Бүгінгі  
тәуелсіздігіміздің,егемендігіміздің  оңай  келмегені   баршамызға  аян.  Халық  санының  өспеуіне  қуғын-
сүргін,ашаршылық,соғыс бірден-бір себепкер .
5-оқушы   Зарина    Қазақ  халқының  ең  соңғы  өліп,  тірілуі-біздің  халқымыздың  қайғы-қасіретіне  сонымен  бірге 
мақтанышына  айналған.  1986  жылғы  «Желтоқсан»  оқиғасы.  Осы  оқиғаға  қатысты  деген  жалған  жаламен   99  адам 
сотталды. 264  адам  жоғары  оқу  орындарынанан,  758  адам  комсомолдан,  52  адам  коммунистік  партия  қатарынан 
шығарылды,әр түрлі жазалар берілді. 
Қазіргі таңда желтоқсан оқиғасына қатысқаны үшін жазаланған азаматтар Президенттің жарлығымен ақталды. (Бейне ролик 
көрсету).
6-оқушы    Садық Қайсар мәнерлеп оқу  Ж.Молдағалиев «Мен қазақпын»  .
Мен – қазақпын мың өліп, мың тірілген.
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Жөргегімде таныстым мұң тілімен
Жылағанда жүрегім, күн тұтылып,
Қуанғанда күлкімнен түн түрілген.
Мен  - қазақпын,биікпін, байтақ елмін,
Қайта тудым, өмірге қайта келдім.
Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске,
Айта бергім келеді, айта бергім!
7-оқушы   Ақжан  Желтоқсан оқиғасы  ХХ ғасырдың ең ұлы оқиғаларының бірі.Өйткені желтоқсан оқиғасы тек 
таталитарлық-коммунистік жүйенің күйреуінің бастаушысы болып қана қоймай ,сондай-ақ ол бұрын бағынышты болып 
келген көптеген елдерге егемендік,тәуелсіздік әперген зор саяси әлеуметтік құбылыс болды.1986 жылдың желтоқсанындағы 
қазақ жастарының төгілген қанымен бүгінгі тәуелсіздігіміздің тұңғыш парағы жазылған еді.
8-оқушы  Ислам  «Тәуелсіздік» өлеңін оқу.
Тәуелсіздік - бабалардың ұраны,
Бей уақытта бойға таққан тұмары.
Тәуелсіздік  - түнектерде тұншығып,
Ызғар ұрып, жанбай қалған шырағы.

Тура келіп тарихи бір орайға
Тәуелсіздік түсті деме оңайға.
Бастан өткен «Шұбырынды ақтабан»
Не көрмеді Қазақ елі соны ойла.

Дербестігін аңсаған ел ақ, адал,
Қанын төкті қанша батыр бабалар.
Осы жылдар құрбан болды емес пе?
Халық жауы атанған көп ағалар.
Мұғалім:   Тәуелсіздік тұғырын биік ұстаған Қазақстанның 28 жыл ішінде  елінің мерейі асқақтап, өте көптеген 
жетістіктерге жетті.   Дегенмен мемлекет тарихында алтын таңба болып қалатын елеулі оқиғалар легі қандай?Ендеше 
Тәуелсіз еліміздің басты оқиғаларына көз жүгіртейік.
  1991 жылы   Қазақстан Республикасы тәуелсіз,егеменді ел деп жарияланды. Сол жылы  29 тамызда Семей полигоны 
жабылды.Осы жылдың 2 қазанында қазақтың  тұңғыш ғарышкері Т.Әубәкіров ғарышқа ұшты.
 1992 жылдың    2 наурызда Қазақстан БҰҰ-ның мүшесі атанды. Сол жылдың басында 
 Қазақстанның мемлекеттік рәміздерін: әнұран,елтаңба және туды жасауға конкурс жарияланды. 1992 жылдың 4 
маусымында ҚР Президенті «ҚР Мемлекеттік Туы», «ҚР Мемлекеттік  Елтаңбасы», «ҚР Мемлекеттік Әнұраны туралы» 
заңға қол қойды.
1993 жылдың 2 қаңтарында Жоғарғы кеңес Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Конституциясын қабылдады. Қазақ тілі енді 
ресми түрде мемлекеттік тіл деп саналады.1993 жылдың 15 қарашасы еліміздің тарихында ерекше күн болып қалды. Осы  
күннен бастап ұлттық валютамыз - Теңге айналымға енді.
1996 жылы күзде Қазақстанда ұлттық әуе тасымалдаушы пайда болды. «Эйр Қазақстан»   компаниясына азаматтық 
авиацияны тұрақтандырып,жаңадан ұшақтар  алынып,ішкі және халықараық бағыттарға әуе қатынастарын көбейтеді деген 
үміт  артылды.
1997 жылы 10 желтоқсанда Ақмола қаласы ҚР-ның астанасы ретінде жарияланды.
2010 жылы Қазақстан Еуропаның Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымына төрағалық
            етіп, желтоқсан айында елімізде саммит өткізілді.
2011 жылы Қазақстанда VII Қысқы Азия ойындары өтті.Қазақстандық спортшылар 70   медаль иеленді.Оның ішінде  32 
алтын,  21 күміс, 18 қола алды.
2015 жылыдың  27 шлідесінде Қазақстан Республикасы  дүниежүзілік сауда ұйымының  мүшесі атанды.
2017 жылы  Қазақстанда алғаш рет  «Экспо» көрмесі ұйымдастырылды. Аталған көрме 10 маусым мен 10 қыркүйек 
аралығында Астанада өтті.Оны тамашалауға әлемнің түкпір-түкпірінен 3 миллион адам келді.Ал көрмені өткізуге115 
мемлекетпен 22   халықаралық ұйым қатысты.
2018 жылдың 1қаңтарынан бастап Қазақстан БҰҰ қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ете бастады.  Төрағалықтың негізгі 
мақсаты Орталық Азия мен Ауғанстан бойынша құжат қабылдау болды.
 Мұғалім: мәнерлеп оқу   « Оян қазақ! »
Қорытынды:   Тәуелсіздігімізді алтынымыздай ардақтап,асылымыздай бағалайық, қымбатымыздай құрметтей білейік. 
Елтаңбамыз ажарлы,әнұранымыз әуенді,
                      асқақ бола берсін! Еліміздің,елдігіміздің белгісі-көгілдір туымыз,қасиетті көк 
                      байрағымыз көкте қалықтап,желбірей берсін!
 Хор :      «Елім менің»

* * * * * * * * * * *
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Жамбыл облысы,Талас ауданы, Қаратау қаласы
«Үміт» мектеп – интернаты, ІІ санатты тәрбиеші  Жунисова Зухра

 
Сабақтың тақырыбы : Көшбасшы болуға ұмтылайық !
Сабақтың мақсаты:
Білімділік : Сынып оқушыларының көшбасшылық қабілетін дамыту,көшбасшының ерекшелігі мен жауапкершілігін, оның 
этикалық нормаларды сақтауын қалыптастыру.
Дамытушылық : Оқушылардың ұйыдастырушылық, көшбасшылық қабілетін дамытып,ойлау қабілетін арттырып,әр түрлі 
деңгейдегі қиындықтар мен мәселелерді шешу жолында еңбектенуге жұмылдыру.
Тәрбиелік : Тәуелсіз ел болашағын ойлайтын, патриот ұл- қыздарды тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: Суреттер,жалау,қобдиша
Сабақтың әдіс - тәсілдері: Сұрақ - жауап
Пән аралық байланыс : Тарих, математика
Жоспар:
I. Кіріспе
II. Мотиватциялық кезең
III. Операциялық кезең
IV. Логикалық сұрақ
V. << Жүйрік ой» жаттығуы
VI. Серіту сәті
» і
VII. Сұрақ - жауап
VIII. «Жақсылық тамшысы» жаттығуы
IX. «Сиқырлы қобдиша» жаттығуы
X. Жұмбақтар
XI. Қорытынды
I. Кіріспе Тәрбиеші сөзі:
Көшбасшы өзінің жаңа идеясымен, алға қойған мүддесімен ерекшеленеді. Көшбасшылық адам бойында кездесетін ерекше 
қасиеттердің бірі. Бұл қасиет адам бойында бір келкі қалыптаспайды, себебі әр тұлғаның өзіне тән даму ерекшеліктері бар.
Мотивациялық кезең:
Ортада жайлы психлолгиялық ахуал орнату.
«Өзін —өзі таныстыру» жаттығуы.
Мақсаты : Өз «менің» қалыптастыру, көпшілік алдында өзін еркін сезінуі үшін. Қатысушылар шеңбер құрып тұрады. Әр 
оқушы есімдерін және өмірлік ұстанымдарын айтады. Мысалы :
-Өмір ағымынан қалмау:
-Әрдайм білімге талпыну:
-Әрқашан жақсылық жасау:
-Биікке ұтылу .т.б
Операциялық кезең:
Кіріспе тапсырма
Тақтада төменде аталған ұлы адамдардың суреттері көрсетіледі.
Ел башылары : Н.Ә. Назарбаев, Д. А. Қонаев
Педагогтар : А. Байтұрсынов . Ы. Алтынсарин
Осы тұлғалардың барлығында ортақ қандай қасиеттер бар деп ойлайсыздар?
Әр оқушы өз ойын ортаға салады.
Түйін: Жалпы жауап : Бұлар өз істерінің көшбасшылары. Олай болса біздің бүгінгі сыныптан тыс сабағымыздың тақырыбы 
« Көшбасшы болуға ұмтылайық!»
Логикалық сұрақ
1.Тек саған ғана тиісті,бірақ өзгелер ғана пайдаланатын не ?. Есім
2. Қай кезде біз екіні көріп тұрып, онтөрт ден атаймыз ? Түс мезгілінде
3. 1кг темір, 1 кг мақтаның қайсысыс жеңіл? Екеуі де тең
* *
4. Қай айлардың атаулары Р- ға аяқталады? Қаңтар
5. Менің әжемнің ұлы маған аға емес. Ол кім ? Әке
6.1 жұмыртқаны 4 минут қайнатады, ал 4 жұмыртқаны ше? 4минут
7. Жылдың төртінші айы қалай аталады? Сәуір
8.Ең қысқа айды ата . Ақпан
9. Сенбіден кейін бір күн өткен күнді ата. Дүйсенбі
10. Үстел үстінде үш стакан шие тұр. Марат бір стакан шиені жеп қойды. Неше стакан қалды? 3 стакан
«Жүйрік ой» жаттығуы
Ең алдымен «Көшбасшы деген кім? Көшбасшы қандай қасиеттерге ие болуы керек ? Қалай көшбасшы болуға болады?» 
деген сұрақтарға жауап іздеп, күн сәулесінің шуағына жазайық.
\Күннің суреті ортаға әкелінеді. Оқушылар шашақтарына жазып,тәрбиеші тақтаға іледі.
Туйін : Көшбасшы күндей айналасына жылу береді.
Сергіту сәті
V «
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Аяздан да тоңбаймыз,
Аңтыққа да төземіз.
Түнде де жол барлаймыз,
Суда еркін жүземіз.
* !
Біз Отанды сүйеміз,
Біз Отанға адалмыз.
Көгілдір ту иеміз,
Қалай жасық боламыз.
Сұрақ - жауап
Алғашқы адамдар еңбек құралдарын неден жасады ? (тастан)
4  
? *
9-
Абай жолы романының авторы кім? ( М. Әуезов )
Жану арға ұқсас атым бар ,
Бағдар көрсетер затым бар .
Кілемше үстінде тұрамын.
Ең қажетті құралмын. ( Тышқан компютердің енгізу құрылғысы) Қазақстан жер көлемі жағынан нешінші орынды алады? 
(9 )
Қазақстан Республикасы күні (25 қазан)
Тарих атасы кім ? (Геродот)
Дүние жүзіндегі ең үлкен мұхит ( Тынық)
Аспан денеленрінің ішінде Ай үлкен бе, Жер үлкен бе? (Жер)
Әріптердің рет- ретімен тізілген жиыны (Әліпби )
Жердің күнді бір рет айналып шығуына кететін уақыт (Жыл )
«Жақсылық тамшысы» жаттығуы.
Оқушылардың санына сәйкес алдын-ала дайындалған тамшы үлгісіндегі қиылған қағаздар үлестіріледі.Әр бала тамшыға өзі  
жасаған жйқсы істерін сурет салып немесе жазып жеткізеді.Тақтаға тамшыларды іліп,әр бала өзгелерге ,айналасына өзі 
жасаған жақсы істерін жария етрді. -
-Балалалр ,әрқайсысыңның тамшыдай жасаған жақсылықтарыңды қо£қанда үлкен теңізге айналды. Тәрбиеші тамшылар 
ілінген плакат астына көкпеңбек теңіз суретін апарып іледі.Яғни ,әр адамның жаны жақсылыққа толы болса,жер бетінде 
бейбітшілік орнап,адамдар бақытты өмір сүреді.
«Сиқырлы қобдиша» жаттығуы
Нұсқау : Ортада сыйқырлы қобдиша тұрады.Сыйлықтар -қағазға жазылған адамгершілік қасиеттер.Жаттығу шарты : 
Қобдишадан әр қатысушы кезекпен бір сыйлықты таңдап алыпдшінде жазылған сөзді лайықты деп санаған адамға 
сыйлайды.Сыйлықтар үлестіргеннен кейін,шеңбер бойынша өзінің сыйлығын айтады.
*
Рефлексия : Сонымеңқоршаған орта осы қасиетке сізді лайық деп таныса, жеке- жеке қошемет көрсетейік.Сыйлықтарыңыз 
құтты болсын!
Жұмбақтар
Темір аяқты,
і
т
Ағаш таяқты ( Циркуль мен қарындаш)
Қауын қарбыз дей алмайсың,
Піскенімен жей алмайсың.
Жарғанымен қап-қатты Ал асқанда тәп- тәтті. ( Асқабақ)
-Бір жыланды таяққа іліп алдым
Ерге қона ,пайдасын біліп алдым. (Қамшы)
Ойдың аяқталуын күтпиді,
Оны қойсаң,сөйлем бітпиді.( Үтір)
Сырғалы құлақ бір,
Үн-түнсіз сұрап тұр. (Сұрақ белгісі]
Қорытынды
« Күшті ұлт болу үшін алдымен ішкі бірлік /ұйымшылдық пен татулық қажет. Ал сондай ұлтты алға жетелейтін 
білімді,патриот,еңбекшіл,өз салт -дәстүрін,мәдениетін , тілін,дінін құрметтейтін азамат нағыз көшбасшы болуға лайықты»
Н. Ә. Назарбаев
«Олай болса осы тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын,бүгінімізді ертеңге жалғайтын , қазақ елінің ертеңі, болашағы үшін 
жауап беретін көшбасшы ұрпақ болуға ұмтылайық!»

* * * * * * * * * * *
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Түркістан облысы. Кентау қаласы М.Қашғари атындағы  жаратылыстану бағытындағы
 мектеп-лицейінің  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  Сайфуллаева Аятхан Абдашимовна

Мектеп    М. Қашғари атындағы жаратылыстану бағытындағы
 мектеп-лицей

Күні: 17.10.2019 Мұғалімнің аты-жөні: Сайфуллаева А
Сынып: 5 қатысқандар Қатыспағандар
Сабақтың тақырыбы Қазақстан барысы (мультфильм негізінде)
Осы сабақ арқылы жүзеге 
асатын оқу мақсаттары

5.1.1.1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау
5.3.3.1. фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, 
тақырыбын анықтау

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады
Мәтіннен тірек сөздерді анықтайды және тақырыпты болжайды, мәтіннің тақырыбын 
анықтайды. 
Оқушылардың көпшілігі орындай алады
әдеби шығарманың мазмұны бойынша сұрақ құрастырады, жауап береді. 
Кейбір оқушылар орындай алады
Аңдарды сипаттап айта алады 

Бағалау критерийі 1 әдеби шығарманың мазмұны бойынша сұрақ құрастырады, жауап береді 
Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады

Мәтінге тақырып таңдай алады
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер
барыс, қабан, аяқтан шалу, ептілік, төзімділік, арқар, борсық, келес
Диалог құруға/ шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер
Талқылауға арналған сұрақтар
1. Мультфильмдегі негізгі кейіпкерлер қайсы?
2. Бүркіт қандай сайыс өткізді?
3. Бұл сайысқа қай жануарлар қатысты?

Ойлау дағдыларының деңгейі Білу, түсіну, қолдану
Білім беру құндылықтары Еңбек және шығармашылық, ынтымақтстық, өмір бойы білім алу
Алдыңғы оқу «Қазақстан барысы» сайысы туралы біледі. 

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар

Басы
3 мин

2 мин

І Ұйымдастыру кезеңі 
Психологиялық тренинг
«Ыстық алақан» бір-біріне жылы лебіздерін білдіреді
 ІІ.Топқа бөлу
Аңдардың суреттері  арқылы үш топқа бөлеміз

 

Ортасы

2 мин

8 мин

5 мин

2 мин

5 мин

1. Мәтіналды жұмыс. 
Жаңа сөздер
барыс, қабан, аяқтан шалу, ептілік, төзімділік, арқар, борсық, келес деген 
сөздердің мағынасын ашу 
«Қазақстан барысы» мультфильмін жартысын тамашалайды және 
оқиғаны жалғасын болжап айтады. 
Оқушы жауабынан соң мультфильм жалғасын көріп, жауаптарымен 
салыстырады. 
Бүгінгі күнде ұйымдастырылып отырған «Қазақстан барысы» 
жеңімпаздары туралы мәлімет беремін. 
«Бас бармақ» әдісі арқылы бағалау
ІІ. Мәтінмен жұмыс
Мәтінді оқиды,
Суретпен жұмыс  Топтық жұмыс
Дескриптор
1.Суретке қарап, негізгі кейіпкерлерін ажыратып алады 2. оларды 
мазмұны негізінде орналастырады. 
Топта ақылдаса отырып, мәтінге тақырып таңдайды. 
және ойын дәлелдеп айтады. 
Сергіту сәті
ІІІ. Мәтінсоңы жұмыс
Дескриптор
1. мәтін мазмұны бойынша өз бұрышына 1 сұрақ құрастырып жазады. 
2. көршісінің сұрағына мазмұн бойынша жауап жазады. 
7-тапсырма  

 

Жаңа сөздер

суреттер
бейнетаспа

сабаққа тиісті суреттер

конверт

кесте
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3 мин

5 мин

5 мин

Дескриптор
1. мәтін мазмұнына сай келетін дұрыс ақпаратты анықтайды.
2. Мәтін мазмұнына сай келмейтін бұрыс ақпаратты анықтайды. 
Смайликтермен бағалау
8-тапсырма
Дескриптор
1. Сөздерге тиісті қосымшаларды жалғап жазады.
2. орфографиялық нормаға сай жазады. 
Геометриялық фигуралармен бағалау
«Оймоншақ» ойыны
Дескриптор
1. Топтағы оқушылардың әрқайсысы бір сөйлемнен айтады.
2. сөйлемдер арасында байланыс болуын ескереді.  
Смайликтермен бағалау

оқулық

Соңы Кері байланыс Бағдаршам түстері арқылы
Қызыл түс -  мен түсінбедім
Сары түс – менің сұрағым бар
Жасыл түс  - маған бәрі  түсінікті
Үйге тапсырма: 

                                              Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыға мейлінше қолдау 
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілетті 
оқушыға тапсырманы қалай түрлендіресіз?

Бағалау – оқушы білімін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс – Денсаулық және 
қауіпсіздік, АКТ-мен байланыс, 
құндылықтар
мен байланыс (тәрбие элементі)

 мотивациясы төмен оқушылар сұрақ 
құрастыруды үйренеді. Қабілетті оқушылар 
мәтіндегі көтерілген мәселелерге өз 
ойларын білдереді. 

Формативті бағалау –«бас 
бармақ» әдісі, жетондар, 
смайликтер

Пәнаралық байланыс – тарих, елдердің 
қайда орналасқанын біледі, 
Денсаулық -сергіту сәті, АКТ – 
бейнежазба,
Тәрбие элементі үлкендерді құрметтеу

Рефлексия
Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері 
орындалды ма? Бүгін оқушылар не 
үйренді? Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде 
өтті? Жоспарланған саралау жақсы іске 
асты ма? Уақытты қалай пайдаландым?
Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім және 
неге?

Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос орынды пайдаланыңыз. Сол жақта 
берілген сұрақтарға жауап беріңіз.

Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1:
2:

Түркістан облысы. Кентау қаласы М.Қашғари атындағы мектеп-лицейінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Бабаханова Феруза Асатовна

Тақырыбы: «Біздің ұлттық идеямыз- Мәңгілік ел !»
1-жүргізуші: Ассалаумағалейкум, халқым менің,
                        Ардақта дәстүріңді, салтыңды елім.
                        Мереке басы болсын берекенің,
                        Игі еңбек жемісінің бәрін жегін. 
2-жүргізуші:Қазақстан-көк байрақты ел едің,
Сен дегенде лүпілдейді жүрегім.
Өзің менің мақтанышым, тірегім,
Өзің менің қуанышым, бақытым!
1- жүргізуші: Армысыздар құрметті ұстаздар, қадірлі қонақтар, ата- аналар, Тәуелсіз еліміздің ұрпақтары!
2-жүргізуші:Бүгінгі «Біздің ұлттық идеямыз- Мәңгілік ел !» атты  мерекелік кешімізге    қош келдіңіздер! 
2-жүргізуші:   ...Тәуелсіздік-ата-бабаларымыздың жүздеген жылдармен өлшенетін арман-аңсарының жүзеге асқан ақиқаты.
   Қиындық атаулыны жеңетін бір-ақ күш бар, ол-бірлік. Еліңді, жеріңді қорғау үшін бірлік қаншалық қажет болса, 
Тәуелсіздік жемістерін, бүгінгі қол жеткен табыстарымызды сақтап қалу үшін де ол сондай қажет.
1-жүргізуші:  Тәуелсіздіктің қайта оралғаны-ата-бабаларымыздың сан ғасырлық азаттық күресінің заңды өтеуі, Жаратқан 
иенің жасаған әділдігі.  Ата-бабаларымыздың  осыншама байтақ жерді ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғап 
қалғанының арқасы. Мұндай жер болмаса, мұндай ел де болмас еді.
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Тәуелсіздіктің негізгі мәні тарихтың жаңа бетін өз еркіңмен, 
өз шешіміңмен бастауда болса керек. Тәуелсіздік бізге жаңа 
жолымызды, өзіміздің соны соқпағымызды табуға зор 
мүмкіндік ұсынды.
Тәуелсіздіктің алғашқы жемістерін көргенге дейін Қазақстанға 
мемлекеттің өзін танытудың тар жол, тайғақ кешуінен өтуіне 
тура келді
2-жүргізуші:Желтоқсан ызғары... (бейнекөрініс) 
тамашалаңыздар.
Мұғалім: Тәуелсіздік –түбегейлі  арманы боп халықтың 
Толық жеңіп алу үшін еркін өмір,  азат күн,
Озбыр , қатал кезеңдерде қылышынан қан тамған,
Қайран менің халқым , көрді –ау не түрлісін азаптың!
Ұйтқи соғып дүлей , көз аштырмай шаң басты, 
Жанға жайсыз осы жағдай  ұзақ жылға жалғасты.
Қайран халқым , қасіретті, зұлмат жайға тап болып ,
Көрді небір тауқыметті , күні түнге ұласты.
  
Тәуелсіздік...
Т
Тұңғыш   рет төл елбасым сайланып ,
Халқым оған кең құшағын жайды анық.   Бахтжан 
Ә
Әлем танып егеменді елімді 
Шекарамен шегеледім жерімді  Гулмира
У
Уыс толы құт –береке, ырысым,
Бейбіт өмір –тыныштығым ,тынысым. Мансур
Е
Ертеңімді бүгінгі күн белгілеп,
Көк байрағым асқақтайды желбіреп.  Нихола
Л
Ләззат , Сәбира , Қайрат пенен Ерболдың
Арманындай  міне бүгін ел болдым.   Турахан
С
Сарыарқаның асқақтатып ажарын
Астанасын салды менің халқым.     Назира
І
Іргем берік , ішкі өмірім тұрақты ,
Ұлыстардың ордасымын қуатты.     Самандар
З
Зымыранмен құстай самғап алысқа ,
Тоқтар ,Талғат ұшып шықты ғарышқа. Паризод
Д        
Дүниенің дүлдүлдері жиылып, 
Думан қылдым Азиада бұйырып. Бахтиер
І
Ізгі жолым ертеңіме жалғасып,
Жетелейді  асулардан алға асып. Сарвиноз
К
Келешегім кемел болып әрдайым,
Бағым жанып жарқырасын маңдайым. Акмал
1-жүргізуші:  «Туған ел» ұғымы- адам жанына жылылық ұялататын ыстық ұғым, қай кезеңде болмасын алыста жүрсе елін, 
туған жерін сағынбаған жан болмаған. Туған елге деген сүйіспеншілігін музыканттар көркем музыкасымен, суретшілер әсем 
бояуымен, ал ақындар жыр жолдарымен, өлеңмен өрнектеген.
2-жүргізуші: Биыл тәуелсіз Қазақстанымызға 25жыл . Біздің Отанымыз жылдан- жылға , күннен- күнге өркендеп өсіп, 
кеңейіп, гүлденіп       келеді. Біз өзіміздің көк байрағымызды мақтанышпен жоғары көтеріп, өз елтаңбамыз бен 
Әнұранымызды қастерлей отырып, күн сәулелі аспанымызда әрқашан Тәуелсіздік пен ерліктің үлгісі дала қыраны шарықтай 
берсін демекпіз.
Кезекті туған жер, Отан, тәуелсіздік туралы өлеңдерге береміз.
Өлеңдер:
Отан
Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем,
Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем,
Мен оның қасиетті тілін сүйем, 
Мен оның құдіретті үнін сүйем.
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Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған,
Бәрі маған: «Отан!» деп сыбырлаған.
1-жүргізуші: Көкірегімнің үміті мен тілегі,
Күн боп түлеп, күн боп шығып күледі.
Күн астында көк төбелер түледі-
Менің елім, менің елім- гүл елі!
2-жүргізуші  Ән. «Атамекен»
   
1-жүргізуші:Ерлеріміздің       арқасында    «Қазақстан» егеменді ел болып дүние жүзіне танылды. 130-дан астам ұлт өкілдері 
тұратын осынау қасиетті мекенде , асқақтаған  өлкеде , кеңшілігі керемет дархан далада , егіні  теңіздей толқыған төрт түлігі 
өрбіген, өндірімсі өркендеген мекенде өмір сүруші әрбір адам өз Отанын жанындай сүйіп , оның көк байрағын көкке 
көтеруді мақтаныш тұтады.                  
2-жүргізуші  Кең байтақ көз жетпейтін жерім менің ,
Таулы Орман , жасыл жайлау көлім менің .
Бүгінде бар әлемге даңқың жетті,
Тәуелсіз Қазақстан –елім менің!
Қазақстан кеше , бүгін , ертең...
1-жүргізуші: Сүйем сені туған ел атамекен.
Абзал анам сенсің ғой құшағың кең,
Жер мен көктің жаннаты бір өзіңсің,
Сенен артық не табам, қайда кетем
2-жүргізуші  Кезекті Хорезм биіне береміз. Би «Вох-вохей»
1-жүргізуші:Қасиетті Қазақстан –мекенім ,
Ақиқаттың алтын бесігі екенсің .
Елім ,жерім , Отаным –бақ –дәулетім ,
 Болашағым , өнер –білім , өркенім.
2-жүргізуші Жарқын   жолмен   біз  біз алысқа барамыз,
Даму үшін бірліктен қуат табамыз.
Тоныкөк айтып кеткендей өсиет
«Қазақ елі мәңгілік ел болып қаламыз
Баяндама . Мәңгілік елім –менің елім!                                            
1-жүргізуші: XVIII ғасырдың бірінші жартысында  ұлттық сананың жаңа деңгейге  көтерілуінің басты себебі – халық 
бірліктің қажет екенін жосылған қан, көлдей көлкіген көз жас арқылы, қаншама қайғы – қасірет арқылы түсінген-ді. Өзара 
жауласушылықтың, бөлінушіліктің алды ор , арты қор екенін өмір талай рет дәлелдеген-ді. Міне осылай 1726 жыл үш 
жүздің өкілдері Ордабасыға жиналды.
2-жүргізуші: Сауын айтып , байтақ елді 
ұйымдастырушылардың басы-қасында  атақты 
батырлар мен бірге ұлы үш би болған-ды. 
Ордабасыдағы сол құрылтай, ұлы жиын елдіктің , 
бірліктің ұлттық көрінісі болып тарихқа енген-ді. 
Тарих тағлымы ұлттық санаға ұлттық орта керек , 
ұлттық шаруашылық, ұлттық мәдениет, ұлттық тіл, 
ұлттық мүдде керек екенін көрсетеді.
Төле би, ер Қазыбек, Тілді Әйтеке
Асқар тау Қазығұрттай білімді еді
Бір - күн, бір - туған айдай болып,
Замана сәйкесімен келіп еді.

Көрініс    «Бабалар аманаты -бірлік»
 Бахтжон.Төле би:
 Уа, халайық!
Аттың күші атқарған тірлігінде,
Ағайынның күші топтасқан бірлігінде.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді,
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Жаңбыр жаумаса, жер жетім, 
Басшы болмаса, ел жетім.
Аққу, қазсыз көл жетім,
Ұқпасқа айтқан сөз жетім.
Әйтеке би: Жөн сөз! Бірі биік өрге тартса, бірі қайқаң белге тарса, бірі ойпаң жерге тартса, күніміз түн, түніміз түнек болмай 
ма?! Шоқ басып жүрген тірліктен топтасып жүрген бірлік артық.
Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін,
Батыр болсаң, жауға найзаң тисін.
Бай болып, елге пайдаң тимесе,
Батыр болып, жауға найзаң тимесе,
Елден бөтен жүзің күйсін.
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1-жүргізуші:
 «Өзіңді өзің жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін» дегендей, қазіргі алмағайып кезеңде біздің халқымызға бірлік ауадай 
қажет.
2-жүргізуші: Руға, жүзге, нәсілге бөлінбей, егеменді еліміздің көркеюі үшін бірлесіп күш қайрат қылу өте маңызды. 
Сонымен бірге өзге ұлт өкілдірімен тату көрші дәстүрімізді берік сақтайық. Ақ жолдан айнымайық, ағайын!
Ендігі кезекті елбасының бірлік, достық туралы нақыл сөздеріне береміз.
   Ел бірлігі -ең асыл қасиет.
Отанымыздың бақытты болуы тек қана бірлікте.
Отаны бірдің тілегі бір, жүрегі бір.
Көп ұлтты ел болуымыз - біздің  байлығымыз, мақтанышымыз.
Адам мен адамды  , халық пен халықты , ел мен елді жақындастырар ең берік дәнекер – мүдде бірлігі.
1-жүргізуші:
Мың бұралып билейді қыздарымыз,
Қолдары майысқанда таң қалмаңыз.
Қазақтың   «Дәстүрлерім –ай »  биін  билейтұғын,
 Қыздарымызды  қол соғып  қарсы алыңыз!
2-жүргізуші:
  Би қыздар орындауында
1-жүргізуші:Туған жер –ай, күнім де, дінім де сен
Туған жер –ай, күнім де, дінім де сен,
Тағдыр сендей сүйесе, сүрінбес ем.
Керегі жоқ басқа атақ,
Басқа абырой,
Жетіп жатыр тек өзің перзентім десең-дей келе кезекті «Сарыжайлау»  әніне  береміз.
1-жүргізуші:
 «Ата қоныс жер қымбат, Туып- өскен ел қымбат», - демекші, балалар, елді, жерді   сүюді, қадірлеуді өмірлік мақсат етейік.
2-жүргізуші:
Біз –Тәуелсіз қазақ елінің жас жеткіншектеріміз.
Сондықтан өз жерімізді, өз елімізді ана тілімізді мемлекеттік тілімізді   қадірлеуге, сүюге, қорғауға тиіс екенімізді      естен 
шығармайық.
Қазақ елім , туды жастық дәуірің ,
Алғандайсың жұлдызыңның жарығын .
Тәуелсіздік құтты болсын , қымбаттым ,
Туған күнің құтты болсын, алыбым!
Самандар:
Достар біз еліміз бен мақтанамыз!
Елбасымыз айтқандай :
«Бір халық» -бұл барлығымыз үшін ортақ ұлттық 
мүдделер ,
«Бір ел бұл – барлығымыз үшін ортақ Отан.
«Бір тағдыр » бұл біз бірге жүріп өткен қиындықтар  мен 
жеңістер»
Оқушылардың тілектері 
Ән көк тудың желбірегені!
 
Қорытынды 
 Тәуелсіз еліміздің аспаны ашық, елі аман, жұрты тыныш болсын ! Ел басқарған елбасымыз аман болсын. Еліміздің 
болашағы, жас ұрпақ, біздердің қолымызда.Сондықтан елдің қамын ойлайтын азамат болайық. Бүгінгі сабағымызды 
Елбасының мынадай бір сөзімен аяқтауды жөн көрдім: «Еліңнің ұлы болсаң ,елің  үшін шын жаның ашыса ,азаматтық 
намысың болса, мемлекетіңнің  көркею жолында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет, елдің де, жердің де иесі екеніңді 
ұмытпа».
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ВОПЛОЩЕНИЕ  МЕЧТЫ

Сулейменова Кульмаш Шаркеновна
Учитель русского языка и литературы «школа-гимназия №78»  г.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».

Я желаю всем своим коллегам, чтобы их труд всегда приносил плоды!
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Ақтөбе қаласы  «№73 жалпы білім беретін орта мектебі»
бастауыш сынып мұғалімі  Жайтакова Б.Т

Пән: Математика
Сынып: 3 «А»

Мектеп:Ақтөбе қаласы «№73 жалпы білім беретін орта мектебі»
Мұғалімнің аты-жөні: Жайтакова Б.Т
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Есептер шығару. Құқықтар мен міндеттер
 Оқу мақсаттары 3.1.2.3. көбейтудің ауыстырымдылық, үлестірімділік, терімділік қасиеттерін 

тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану.
3.2.2.1. қарапайым теңсіздіктердің шешімдерін табу.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: суреттер бойынша есептер құрайды;
Көпшілік оқушылар: көбейтудің ауыстырымдылық қасиеттерін пайдаланады;
Кейбір оқушылар: мәтіндік есептерге өрнектер құрайды.

Бағалау критерийлері  Есептер шығарады;
 Көбейту кестесін пайдаланады;
 Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды.

Құндылықтарды дарыту «Азаматтық  жауапкершілік»,  «құрмет»,  «еңбек  пен  шығармашылық»  сияқты 
құндылықтарын  бойына  сіңіруіне,  табиғатты  қорғауға,  адамгершілік 
құндылықтарды бойына сіңіру,  ашықтық, өз елінің патриоты болуына ықпал ету.

Пәнаралық байланыстар Дүниетану, бейнелеу, әдебиеттік оқу
Алдыңғы білімді игеру Көбейту кестесін бекіту. Жанама сұрақтармен берілген есептерді шығару.

Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

Сабақтың басы I.Ұйымдастыру кезеңі:
Амандасу, түгендеу. Психологиялық ахуал:
Қане, біздер ойлайық
Ойымызды жинайық
Қандай есеп болса да,
Шешпей оны қоймайық
Сабақтың  тақырыбы,  мақсатымен  таныстыру.  Оқушылармен  бірлесе  бағалау  критерийін 
құрастыру немесе таныстыру.
Ынталандыру.
Сендер бәрің де оқушысыңдар. Ал сендер өздеріңнің белгілі бір міндеттерің мен құқықтарың 
бар екенін білесіңдер ме? «Адамдарға не істеуге болады және не істеуге болмайды?», «Ол не 
істеуге  міндетті  және  не  істеуге  міндетті  емес?»,  «Олар  не  істеуге  құқылы  және  істеуге  
құқылы  емес?».  Бұл  сұрақтарға  айқын  жауап  болмаса,  өмір  былыққа  айналар  еді.  Біздің 
әрқайсысымыздың қасиетіміз әртүрлі, бірақ ортақ нәрселеріміз де бар – олар біз орындауға 
тиіс құқықтарымыз бен міндеттеріміз.
Өзектендіру.
Бұл кезеңде қатарлар бойынша «Кім тез әрі дұрыс санай алады?» деген ойын өткізуге болады. 
Балалар кезекпен (эстафета сияқты) тақтаға жүгіріп шығады, есептің шешуін жазады.
Ынталандыру. 
Сендер бәрің де оқушысыңдар. Ал сендер өздеріңнің белгілі бір міндеттерің 
мен құқықтарың бар екенін білесіңдер ме? «Адамдарға не істеуге болады 
және не істеуге болмайды?», «Ол не істеуге міндетті және не істеуге міндетті 
емес?», «Олар не істеуге құқылы және істеуге құқылы емес?». Бұл сұрақтарға 
айқын жауап болмаса, өмір былыққа айналар еді. Біздің әрқайсысымыздың 
қасиетіміз әртүрлі, бірақ ортақ нәрселеріміз де бар – олар біз орындауға тиіс 
құқықтарымыз бен міндеттеріміз. 
Өзектендіру. 
Бұл кезеңде қатарлар бойынша «Кім тез әрі дұрыс санай алады?» деген ойын 
өткізуге болады. Балалар кезекпен (эстафета сияқты) тақтаға жүгіріп шығады, 
есептің шешуін жазады.
1-топ Қырандар
2-топ Алғырлар
3-топ Зеректер
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Сабақтың ортасы Оқулықпен жұмыс 97 бет

1-тапсырма.
6*7  5*9  9*6  8*8     +      -     5*9  9*9  5*6  4*5
Дескриптор:
1. Өрнектерді құрастырады.
2. Олардың мәнін табады.

Ө.ж. 2-тапсырма. Өзара байланысы бар сандармен өрнектер құр.
1 0 3 4 5
 6 7 8 9

0   7   8
  9   6

81 63 72 1
36 54 56 0

3-тапсырма.

а) Асханаға әрқайсысы 3 литрден 9 банка шырын әкелінді. Оның 12 литрі жұмсалды. Қанша 

литр шырын қалды?

ә) Демалыс үйінде 185 ересек адамдар демалды, ал бұл балаларға қарағанда 69-ға артық. 

Демалыс үйінде барлығы қанша адам демалды?

б) Балабақшаға 8 үлкен доп, бұдан 6 есе артық кішкентай доп әкелінді. Балабақшаға барлығы 

неше доп әкелінді?

в) Балабақшаға 8 секіртпе әкелінді, бұл допқа қарағанда 2 есе артық. Балабақшаға қанша доп 

әкелінді? 
Дескриптор:
 Есептерге өрнек құрады.
 Есепті ойша есептейді
ҚБ «Бір- бірін бағалау»
Топтар бір-бірін бағалау арқылы әр топ өз нені жақсарту керектігін анықтайды.
4-тапсырма. Теңдеулерді шеш.
48:х=66-60      х:(27:3)=6      68-х=9*5      х-8*5=37
5-тапсырма. а)

15 к           ?                          15 к         ?
             3 есе кем                            3 кітапқа кем
Дескриптор:
o Есеп құрастырады.
o Оны шығарады.
ә) Кері есептер құрастыр.
б) Есеп екі амалмен шығатындай сұрағын өзгерт.
Сергіту сәті.
6-тапсырма. Есептерді шығар.
а) 4 жапсырма 32 тг тұрады. 1 жапсырма қанша тұрады?
ә) Оқушы 5 теңгеден 6 қалам және 6 теңгеден 4дәптер сатып алды. Барлық сатып алынған зат 
қанша тұрады?
7-тапсырма.  Уақытқа  берілген  бұлмысалды  шығару  үшін  оқушы  өз  жұмысын  қалай 
ұйымдастыруы тиіс?
9*9                8*9                  7*7
9*8                8*8                  8*7
7*9                7*8                  9*7
8-тапсырма. Әрбір бағандағы өрнектердің мәндері бірдей екендігін есептемей-ақ айтуға бола 
ма?
2*6+4+12      7*8+7-11      4*8+4+28
6*2+4+12      7*9-11          4*8+32
3*8+15          9*7-11          8*4+32
9-тапсырма. 

Көбейткіш 6 3 5 4 8 5
Көбейткіш 2 3 4 3 2 1 1
Көбейтіндінің мәні 14 1

8
16 21 9

Бөлінгіш 21 36 27 14 15 16 35
Бөлгіш  4 3 4 2 5 7 1
Бөліндінің  мәні 8 3 4 16
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10-тапсырма. Есептер құрастырып, оларды шығар.
Бағасы Саны Құны 

? теңге      
       5 дана

20 теңге

? теңге

25 теңге

? теңге

30 теңге

? теңге
40 теңге

11-тапсырма. Сен інің екеін саябаққа баруға жиналдыңдар. Анаң сендерге 1000 теңге берді. 
Сендер  аттракционға,  киноға  баруды  және  тәтті  тағам  сатып  алуды  жоспарладыңдар. 
Бағаларға қараңдар. Ақшаны қалай жеткізуге болатынын есептеңдер.

Карусель 40 теңге
Батут 50 теңге
Көңілді төбешіктер 80 теңге
Автодром 70 теңге
Әткеншек 40 теңге
Кино 100 теңге
Кәмпит 15 теңге
Балмұздақ 50 теңге
«Құлпынай» сусыны 20 теңге

Сабақтың соңы (Ж) «Бір ауыз сөз» әдісі
Оқушылар  стикерлерге  сабақ  туралы  бір  ғана  сөз  жазып,  оны  алдырандағы  ақ  қағазға 
жапсырады. Өз ойларын түсіндіріп береді. Стикерлерге сабақты бағалайтын келесі сөздерді  
жазуға  болады (оларды тақтаға алдын-ала  тақтаға жазып қойған дұрыс):  ұнады,  пайдалы, 
қажет, білдім, үйрендім, қызықтым, ұмтылдым, есте сақтадым т.б

Саралау 
Тапсырмалар бойынша барлық міндеттерді орындайы.

Бағалау
«Смайликтер» әдісі
«Қол шапалақтау» әдісі
«Бір- бірін бағалау»әдісі
«Екі жұлдыз,бір тілек» әдісі
Дескриптор

1. Есептерді шығара алады;
2. суреттер бойынша өрнектер құрай алады;
3. өрнектердегі амалдар ретін анықтай алады;
4. көбейту кестесін пайдаланып, өрнектерді 

шеше алады.
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсатына жеттім бе? 
Оқушылар не үйренді?
Ынтымақтастық атмосферасы орнатады ма?
Оқушылар арасындағы дифференциациялау бойынша іс-әрекеттер ұтымды болды ма? 
Жоспарланған уақытты ұстандым ба? 
Жоспардан қандай шегіністер жасадым және 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?
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Ақтөбе қаласы  №73 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ
Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі  Кулдиков руслан Серикович

Сабақтың тақырыбы: Акробатикалық жаттығулар
Сабақтың мақсаты:

• Акробатикалық жаттығуларды қайталау. / ұл /
• Таянып секіру. Кіші ағаш атқа екі қолды тіреп тұрып, екі аяқты алшақ қойылған қалыпта аттап секіріп өтуді үйрету. 

/ұл /
• Тепе –теңдік сақтау элементтерін пысықтау
• Арқанға өрмелеу тәсілін үйрету / қыз /
• Эстафеталық ойын

Білімділік : Гимнастикалық снарядтағы жаттығуларды үйрету,қайталау, шебер-лігін шыңдап жетілдіру.
Дамытушылық : Әдіс-тәсілдерді тереңдете үйрете отырып дененің жекеленген бөліктерінің қимылын және олардың өз ара 
үйлесімді болуын дамыту.
Тәрбиелік : Оқушылардың адамгершілік, жігерлік қасиеттерін қалыптастыру, өнегелі көркемдік танымдарды үйретуге 
тәрбиелеу.
Өтетін орны: спорт зал
Көрнекі құрал-жабдықтар: гимнастикалық жаттығулар суреті,гимнастикалық төсеніш, гимнастикалық отырғыш, кіші 
ағаш ат, серіппе, ілулі арқан, секіртпе жіп, бөрене ысқырық, секунд өлшегіш, кегли.

Сабақ бөлімі Сабақтың мазмұны Уақыт 
мөлшері 

Әдістемелік нұсқаулар

Дайындық бөлімі
12-13 минут

1.Оқушыларды сапқа тұрғызу,кезекшінің 
мәліметі, сәлемдесу,түгендеу.Сабақ  мақсатын 
түсіндіру. Сабақ барысындағы қауіпсіздік 
ережелерді қатаң сақтауды ескерту.
Саптағы жаттығулар:Оңға!Солға!Айнал! 
Бір қатардан екі қатар түзеу,екі қатардан бір қатар 
түзеу.
2.Жүру оның түрлері:
- қол белде, аяқтың ұшымен;
- қол желкеде өкшемен;
- аяқтың сыртқы жағымен;
- аяқтың ішкі жағымен;
3.Жүгіру оның түрлері:
-жеңіл жүгіріс;
-тізені алдыға биік көтеріп жүгіру;
- аяқты ішке сермей жүгіру;
- аяқты сыртқа сермей жүгіру;
-қол желкеде аяқты алға биік қайшылап жүгіру;
4.Жалпы дамыту жаттығулары.
1. Б.Қ.аяқтың деңгейінде оң қол жоғары сол қол 
төмен.
1-2 қолды артқа қарай керу,қолды ауыстыру
қолды  артқа қарай керу.
2. Б.Қ. қол шынтақтан бүгіле,кеуде тұста 1-2 
қолды артқа қарай керу.3-4 солға бұрыла қолды 
түзете,артқа керу.
1-2 қолды артқа керу 3-4 оңға бұрыла, қол-ды 
түзете артқа керу.
3.Б.Қ. аяқ иық деңгейінде қол кеуде тұсында 
саусақтарды айқастыра ұстаймыз.
1-4 сол жаққа басына айналдыра жоғары көтеру. 
1-4 оң жаққа басынан айналдыра жоғары көтеру.
4.Б.Қ. негізгі тұрыс
1. қолды жоғары көтеріп сол аяқты артқа жіберіп 
шалқаю.
2. Б.Қ. қолды жоғары көтеріп оң аяқты артқа 
жіберіп шалқаю.
5. Б.Қ. негізгі тұрыс
1-қос қол жоғары артқа шалқаю.
2-еңкейіп қолды жерге тигізу.
3-отыру

0,20
0,30
0,20

1
0,30

2-3рет

5-6 рет

5-6 рет

Арнайы киімдеріне, сабаққа 
даярлығына және берілген 

бұйрықтардың орындалуына 
назар аудару.

Команданы нақты
 бөліп беру

Денені түзу ұста! Тізені бүкпеу

Аяқ ұшымен мұрынмен тыныс 
алып сергек ұстау

Қолды түзу ұстау

Қолды иық деңгейінде ұстау 
барынша кері керу
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4-тұру Б.Қ.
6.Б.Қ. аяқ иық деңгейінде қол алдымызда созулы
1-сол аяқты оң қолға тигізу.2-Б.Қ.
3-оң аяққа сол қолға тигізу
4-Б.Қ.
7. Б.Қ. негізгі тұрыс   
Қолды алдыға созып отырып тұру.
8. Б.Қ. негізгі тұрыс   
1-секіріп қолды жоғары бір-біріне тигі-зіп,аяқты 
кең ашып тұру.
2-Б.Қ. негізгі тұрыс
Сынып оқушылары ұлдар,қыздар болып 1-2 ші 
топқа бөлінеді

5-6 рет

5-6 рет

5-6 рет

5-6 рет

10-15 рет

6-8 рет

8-9

Қолды түзу ұстап дененің 
бойымен айналу.

Қолды түзу созу алақан 
ішіне қараған

Артқы аяқ ұшында толық 
шалқаю

Қолды түзу созу барынша 
артқа шалқаю тізені бүкпеу

 аяқ ұшына отыру
Қол арасы ашық аяққа 

бүкпей қол ұшына жеткізу
Толық отырып тұру, 

бір қолыпты асықпай 
дем алу

Қолды толық созу алақан ішіне 
қарайды жылдам жасау

Негізгі бөлім 
25-30 минут

1-ші топ /ұл/ 1-ші бекет секіріп            
жатттығулар.
Екі рет алға домалап асу
Ұзынынан домалап асу
Секіріп домалап асу
Екі рет артқа домалап асу
Баспен қолмен тұру,алдыға домалап асу

2-3рет Орындау кезінде салмақты қолға 
түсіру.

Арқаны дөңгелете беру.
Жаттығудың дұрыс орындалуын 

қадағалау

2-ші топ/ұл/ кіші ағаш аттан екі қолды тіреп 
тұрып екі аяқты алшақ ұстаған қалыпта аттап 
секіріп өтуді үйрету. Жүгіріп келіп аяқпен 
серіппелі тұғырдан,екі қолды тіреп итеріліп,аяқты 
ашып қолды көтере секіріп түсу.

2-3рет

1-ші топ / қыз/  Тепе-теңдік жаттығула-рын 
пысықтау
2. Қолды жайып,аяқтың ұшымен жүру.

• Тізені жоғары көтере жүру
• Бөрене үстінде тіркеме адыммен жүру
• Төбеге зат қойып жүру
• Бір аяқта тепе-теңдік сақтау
• «қарлығаш тұрысы»бұрылу шалқайып 

секіріп түсу
3.
2-ші топ /қыз/ Арқанға өрмелеу тәсілін үйрету.
Үйрену үшін дайындық жаттығулары:
Орындықтың,аттың үстінде түрегеп тұрған 
қалыпта арқаннан ұстап,әрлі-берлі тербелу;
Арқаннан ұстап салбырап тұрып, тізені бүгіп 
жазу;
Орындықта отырып,-арқанды табанмен қысу;
Арқанда салбырап тұрып,оны аяқпен қыса 
отырып қолды ауыстырып ұстауға жаттығу.

2-3рет

2-3рет

2-3рет

9-10

Секірудің икемділігін қадағалау
Қауіпсіздік ережесін сақтау

Әр түрлі қалыпта тұрып денені 
дұрыс ұстау.

Әр түрлі қимылды қозғалыс 
үстінде тепе-теңдік сақта

Арқанға созылып қатты ұстау.
Тізені бүгіп аяқты жоғары 

көтеріп арқанды табан арасына 
салып қысу.

Табанмен арқанды қысып тұрып 
аяққа тұру.

Эстафеталық ойын :
Ойын шарты-2 команда

• Оңға домалау
• Гимнастикалық скамейка үстімен 

жүгіріп өту
• Артқа домалау
• Секіртпе жіппен секіру 5 рет
• Кішкене ағаш аттан секіру
• Скамейкада қос аяқтап 5 рет секіру

Кейін жүгіріп келесі ойыншы қолын қағу

8-9

9-10

6-7

йын барысында оқушылардың 
гимнастика сабағында алған 
білімдерін қалай меңгергенін 

көру
Тез жинақы

Қолды жоғары көтеріп демді 
ішке тарту еңкейген кезде демді 

бір қалыпта шығару
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Қорытындылау 
бөлімі

5 минут

Оқушыларды сапқа тұрғызу
Ағзаны бастапқы кезеңге түсіруге арналған 
жаттығулар
Сергіту жаттығуларын орындау
Сабақты қорытындылау бағалау
Үйге тапсырма:
Ұлдар : қолды бүгіп жазу
Қыздар : секіртпе жіппен секіру
Залдан шығарып салу

Аңғарымпаздыққа тәрбиелеу
Жетістік кемшіліктерін атап өту

Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласы 
КМҚК "Айналайын" бөбекжай-бақшасы. "Жауқазын" ересек тобы

 тәрбиешісі  Қозыбақова Ақкенже

«Еркем-ай»ортаңғы топ  Білім саласы: Таным                                                                                                                                  
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті:  Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру.
Тақырыбы: 1,2,3 цифрлары туралы өткенді пысықтау; Биік-аласа. Мақсаты: 3 саны мен цифры туралы өткенді 
пысықтау; цифрды заттың санымен сәйкестендіріп жалғастыру;1,2,3 цифрларын дұрыс жазу дағдыларын 
қалыптастыру;өзіне таныс заттарды биіктігіне (биік-аласа) қарай салыстырып,оларды сол белгілері арқылы салыстыру 
қабілетін дамыту;бір-біріне ұқсас екі затты салыстыру арқылы баланың зейінін дамыту.
Қажетті көрнекі құралдар: заттық суреттер,ойынға қажетті материалдар.
Әдіс-тәсілдер: Сұрақ-жауап,ойын,заттық суреттер.

Ә/к Тәрбиешінің іс-әрекеті Баланың іс-әрекеті
     
Мотиваци
ялық-
          
озғаушы

Қайырлы күн, балалар! Қараңдаршы бүгін бізге қонақтар келіпті. 
Кәне, қонақтармен амандасып алайық.
Сәлеметсіздер ме, қонақтар!  Здравствуйте  Good morning
Шаттық шеңбері:
Күннің көзі ашылып,
Көкке шуақ шашылып,
Құтты қонақ келіпті,
Төрімізге еніпті,
Адамдасу үлкеге
Тәрбиенің басы ғой!
Ал, канекей, бәріміз
«Сәлем» дейік үлкенге

Балалар шеңбер құрып өлең 
шумақтарын қайталайды.

Үстелде 1-ден 5-ке дейінгі сандар жатыр.
Тәрбиеші таныс цифрды тауып,ол туралы өлең оқып беруді өтінеді.
Ой жарайсыңдар балалар.
-Балалар сендер  ертегілерді жақсы көресіңдер ме?
Балалар бүгін Үйшік ертегісін ойға түсіріп көрейік.
Ендеше  Үйшік ертегісін қонаққа шақырайық.
Орманда бір үйшік бос тұрады.Ол биікте емес аласада емес.Ешкім 
тұрмайды қараса.
 Оны көрген тышқан үйшікте не кім тұрады?-деп сұрайды. 
Үйшік оған тіл қатып үйшік әзірге бос Үйдің есігін тапсырмамады 
орындасаң ғана ашылады деп тіл қатады.
Балалар тышқанға көмектесеміз бе?
1 –тапсырма
-Есіктің алдында неше тал тұр?
-Ең биік тал нешінші тұр?
-Саңырауқұлақ нешеу?
-Нешеуі аласа ?
-Биігі нешеу?
-Жеміс  талында неше лимон бар?
Тапсырманы  балалар орындап тышқанды үйшікке кіргізеді.
Үйшікті көріп бақа келеді . Үйшікте кім тұрады деп сұрайды.
Сиқырлы дауыс  үйшікке тұрғың келсе тапсырмамды орында деп тіл 
қатады.
2-тапсырма 
Сандар  шатасып тұрады.Оларды орын орнына кою және1-5 ке тура 
санау   5-1 кері санау.
Санамақ айту.
Сөйтіп бақада үйшікте тұра бастайды.

Балалар цифр туралы өлеңдер 
айтады...
Қанатжан: Біздің үйде бір 
тауық,
Бір жұмыртқа жүр тауып.
Бір сиыр бар қорада,
Бәтіш тәтем жүр сауып.
Жаңылсын: Екі аяқпен 
жүремін,
Екі көзбен көремін.
Екі қолым бар менің,
Екеу құлақ, білемін.
Інкәр:Үйімде бар үш қалам,
Үшеуін де ұштағам.
Үш досымды салдым мен,
Үш балыққа ұқсаған.
Нұртілек:                           Төрт 
дөңгелек арбада,
Төрт аяқ бар малда да...
Тауыса алмай бидайды,
Төрт тышқан жүр қамбада.
Асқан: «Бестік» деген бағаны,
Бақыт күнде алады.
Бәрі жақсы көреді,
«Беске» оқыған баланы.
 Ия
Ия
4тал
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 Секең секңдеп қоян өтіп бара жатып үйшікті көріп . 
-Үйшікте кім тұрады деп сұрайды.  -Пик –пик  деп Тышкан мен 
тұрамын  -бақылдаған бақамын
Сиқырлы дауыс  Үйшікте  тұрғың келсе менің тапсырмамды  орында  
дейді.
Балалар қоянға көмектесеміз бе?
3-тапсырма 
Фигулардан қоянды құрастыр.
-Балалар сендедің қояндарыңның түсі неге әртүрлі
Орманның ішін аралап жүрген қасқыр үйшікті көріп .
Үйшікте  кім тұрады деп сұрайды.
-Пик –пик  деп Тышкан мен тұрамын
-құбақ құбақ бақылдаған бақамын
-секеңдеге қоян мен тұрамын
Мен де сендермен мен тұрайыншы
Сиқырлы дауыс  Үйшікте  тұрғың келсе менің тапсырмамды  орында  
дейді.
Балалар қасқырға   көмектесеміз бе?
         4-тапсырма
«Қара және салыстыр» ойыны.
Екі бала фланелеграфқа жақын келіп, одан екі үйді өз еріктерімен 
таңдап алуларын сұрау.
-Үйлер бірдей ме, жоқ әртүрлі ме?
-Дұрыс! 
-Бір-біріңе арқаларыңмен тұрыңдар, қайсың биік, қайсың аласа екенін 
көреміз. 
Балаларға үйлердің биік-аласа болатынын түсіндіремін.
Сөйтіп сұр қасқырда үйшікке кіріп тұра бастайды.
Блингвалъді компонент: биік-высокий, алас-низкий,
Орманды аралап жүрген түлкі бикеш 
Үйшікте кім тұрады  деп сұрайды?
-Пик –пик  деп Тышкан мен тұрамын
-Құбақ құбақ бақылдаған бақамын
-Секеңдеге қоян мен тұрамын
-Уууу мен сұр қасқырмын 
Мен де сендермен мен тұрайыншы
Сиқырлы дауыс  Үйшікте  тұрғың келсе менің тапсырмамды  орында  
дейді.
Балалар түлкіге  көмектесеміз бе?
5-тапсырма 
Балалар әр түрлі сандарды алып үйлердің саны байланысты  санды 
табып үйшікке  барып тұру керек.
Логикалық сұрақ
1.Үйшікке бірінші не келді?
2.Соңынан қандай аң келді?
3.Қасқырдың алдында не келді?
4.Үйшікте неше аң тұрады санату.
Балалар бұл ертегіде қай кейіпкер жетпей тұр ?
Қане кім айтады?
Дұрыс айтасыңдар аю жетпей тұр.
Балалар аю үйшікті бұзайын деп келген жоқ ол сендерге Үй 
тапсырмасын алып келіп тұр. 
Балалар конқтармен қош айтысайық
Көңіл күй.
Балалар бүгінгі сабақта көңіл күйлерін қандай болды?
- Сендерге сабақ ұнады ма?
- Бүгінгі сабақта не ұнады?
 «Жарайсыңдар!»
Бүгінгі сабақымыз аяқталып қалды, мен де сендерге алғыс айтамын 
«Бәрін бүгін жақсы қатысқан үшін  және тапсырмаларды жақсы 
орындаған үшін жарайсыңдар деп айтамын.
               Біз ақылды баламыз
               Айтқан тілді аламыз
    Бізге келген қонаққа                                        
              Тек жақсылық тілейміз.

3
2
1
5
Ырысты
Нешеуміз
Бір үйде нешеуміз?
Кел, санайық екеуміз.
Бас бармағым - әкем,
Балалы үйрек – анам,
Ортан терек -  ағам,
Шылдыр шүмек – мен,
Кішкене бөбек – сен.
Бір үйде біз нешеуміз?
Бір үйде біз бемеуміз.
Сопақша –құлағы
Шеңбер-басы
Үшбұрыш –денесі
Төртбұрыш –аяқтары
Кішкентай дөңгелек қолдары
 Мұратқызы Сұрқоян қүзде 
болады
Шамиль  Сұр қоян қыста 
тонын ақ ауыстырады.
Әрине көмектесеміз
Жоқ үйлер екі түрлі 
Бір үй биік, ал басқа үй аласа.
Бірі екіншісінен биік екен.
биік-высокий, алас-низкий
Ия көмектесеміз
Тышқан
Түлкі
Қоян келеді

Аю
Балалар өздерінің алған 
әсерлерімен бөлісіп отырады..
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  Күтілетін нәтиже:
Біледі: 1,2,3 цифрларын, «биік», «аласа» түсініктерін; 
Игереді: екі суретті салыстырып,айырмашылығын таба білуді; өзіне таныс заттарды биіктігіне карай (биік,аласа) 
салыстыруды;заттарды сол белгілеріне қарайбіріктіруді;
Заттарды сол белгілеріне қарай біріктіруді;
Меңгереді: 1,2,3 цифрларын заттың санымен сәйкестендіруді.

Түркістан облысы. Кетау қаласы №7 Ж.Жабаев атындағы жалпы орта мектебінің
 алғашқы  әскери дайындық пәнінің мұғалімі   Искаков Болат Усербаевич

Ашық сабақ тақырыбы:   Қарауылдық қызметтің тағайындалуы және атқаратын қызметі

Сабақтың 
тақарыбы 

Қарауылдық  қызметтің тағайындалуы,  атқаратын   қызметі мен                  
 міндеттері 

Күні:     Мұғалімнің аты-жөні:  Искаков Болат

Курс: 1 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабаққа  
негізделген оқу 
мақсаттары:

  Оқушыларды  Қарауылдық  қызметтің атқаратын қызметі мен міндеттерімен  таныстыру. 
Оқушыларды өз ойларын еркін жеткізе білуге дағдыландыру. Ұйымшылдыққа және батылдыққа, 
ауыз біршілікке тәрбиелеу.

Сабақ  мақсаттары:
Барлық оқушылар:
Қарауыл құрамын, пост, қарауыл және сақшы кім екенін біледі. 
Оқушылардың басым бөлігі: 
  Пост, қарауыл және сақшы кім екенін, олардың қарулануын, сақшының қаруды қалай қолдану 
ретін  біледі.
Кейбір оқушылар: 
Постта  тұрғанда  қаруды қолдану тәсілін  жақсы меңгерген,  қарауыл  және  сақшы кім  екенін, 
олардың қарулануын, сақшының  міндеттерін  біледі, сақшының қаруды қолдану ретін орындай 
алады.

Тілдік мақсат
Оқушылар:  Бейнелеу, талқылау және көрсету арқылы өзінің АӘД бойынша түсінігін   
көрсетеді.  
Негізгі сөздер мен тіркестер: 
Пост, қарауыл және сақшы. 
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер: айтылымын жақсарту ауызша 
сөйлеу дағдылары дамиды,  сұрақтар қоя алады. 
Талқылауға  арналған  тармақтар:
  топтарға бөлініп берілген тапсырмаларды талқылайды.
Жазылым бойынша ұсыныстар: эссе

Алдыңғы тақырып
Жоспар

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығулар мен (төменде жоспарланған жаттығулармен 
қатар,  ескертпелерді  жазыңыз)

Ресурстар

Басталуы   
10  минут

1. Взвод командирі студенттерді  сапқа тұрғызады, оқытушыға рапорт 
береді, амандасу, түгендеу, студенттердің  сырт көрінісін тексеру.
2. Топқа бөлу.
3. Бағалау кретирийі мен   таныстыру. 
Үй тапсырмасын сұрау: 
Үй тапсырмасын өткен тақырыптардан берілген тірек сөздер арқылы 
сұрау. 

АӘД бөлмесі

Ортасы       
75 минут

Сыни ойлау кезеңі
Сурет негізінде оқушылар жаңа тақырыпты ашады.
«Караульная служба»  фильмін тамашалау.
Жауынгерлік  туларды,  әскери  және   мемлекеттік  объектілерді күзету мен 
қорғау жөніндегі жауынгерлік міндеттерді орындау үшін, сондай-ақ гауптвахтада 
және   тәртіптік  батальонда  ұсталатын  адамдарды  күзету  үшін  тағайындалған 
қаруланған бөлімше қарауыл деп аталады. 
Қарауылдар: гарнизондық және  ішкі (кемелік) болып бөлінеді; олар: тұрақты және 
уақытша  болуы мүмкін.  Гарнизондық қарауыл жалпы гарнизондық маңызы бар 
объектілерді, құрамалар объектілерін немесе бір-біріне жақын орналасқан бірнеше 
әскери бөлімдердің объектілерін  күзету  үшін,  сондай-ақ  гарнизондық гауптвахтада 
ұсталып отырған адамдарды күзету үшін тағайындалады.

Ноутбук, Плакат, 
маркер, постер, 
түрлі түсті қағаздар, 
таныстырылым
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 Қарауыл құрамына:  қарауыл  бастығы,  постылар мен  ауысым саны бойынша 
қарауылдар,  жұмысқа  таратушылар,  ал  қажет  болғанда,  қарауыл  бастығының 
көмекшісі,  адамдардан  басқа  бақылау-өткізу  пунктінің  қарауылдары,  ал 
гауптвахта жанындағы қарауылға — шығарушылар мен айдауылдар тағайындалады
Объектілерді  тікелей  күзету  және   қорғау  үшін  қарауылдар  құрамына 
сақшылар бөлінеді.
Сақшы дегеніміз  — өзіне тапсырылған постыны күзету  және  қорғау  жөніндегі 
жауынгерлік тапсырманы орындайтын қаруланған қарауыл.
Сақшының өз міндеттерін орындайтын белгілі бір орын  немесе учаске  пост деп 
аталады.
Постыға  сондай-ақ  қарауылдың  техникалық  күзет  жабдықтары  арқылы 
күзететін, сол жабдықтар орнатылған объектілері мен жергілікті жер учаскілері де 
жатады.  Сақшылар объектілерді қорғауды объектілер маңындағы  сыртқы және  ішкі 
қоршаулар арасын немесе егер объектіде  қоршау  біреу  болса,  қоршау  бойын 
ішкі жағынан  патрульдеу жолымен, сондай-ақ мұнарадан бақылау  әдісімен 
жүргізеді.
Сақшы—қол  сұғылмайтын  адам  болып  табылады  .  Сақшыға  қол 
сұғылмайтындығы  мыналардан  көрінеді:  оның құқығы мен  жеке  басының 
қадір-қасиеттері заңмен айрықша қорғалатындығы; оның белгілі бір тұлғаларға 
ғана — қарауыл бастығына, қарауыл бастығының көмекшісіне және өзінің 
жұмысқа  таратушысына  бағынатындығы;  бұл  тұлғалардың  сақшы  қызметі 
бойынша айқындалған талаптарын сөзсіз орындауға міндеттілігі; Гарнизондық 
және  қарауылдық  қызметтер  жарғысының  баптарында  көрсетілген 
жағдайларда оған қару қолдану құкығы берілетіндігі.
Сақшы:  өз  постысын  қырағы  күзетуге  және  табанды  қорғауға;  қызметін 
сергек, еш нәрсеге алаңдамай атқаруға, каруын қолынан шығармауға және  оны 
ешкімге,  өзі  бағынатындарға  да  бермеуге;   көрсетілген  бағдар  бойынша 
жылжи  отырып  немесе  бақылау  мұнарасында  тұрып  постыға  кіре 
берісті,  қоршауларды мұқият қарау және  байланыс құралдары арқылы 
қызметті  өтеу  барысы  жайында  табельмен  белгіленген  уақыттарда 
баяндап тұруға; тіпті өз өміріне қауіп төнсе де, сақшы  ауыстырылғанша 
не алынғанша, постыны тастамауға міндетті
Сақшыға:  ұйықтауға,  отыруға,  бір  нәрсеге  сүйеніп  тұруға,  оқуға,  ән айтуға, 
сөйлесуге, тамақ жеуге, су ішуге, темекі шегуге, табиғи қажеттілігін өтеуге, қандай 
да бір затты әлдекімге беруге немесе одан алуға, қажеттілік болмаса патронды оқжатарға 
жіберуге тыйым салынады. Сақшы тек қарауыл бастығының, оның көмекшісінің, 
өзінің жұмысқа таратушысының және  тексеруге келген тұлғалардың сұрағына 
жауап беруі керек.  Сақшы өзіне немесе өзі күзетіп тұрған объектіге анық шабуыл 
жасалған жағдайда қаруды ешқандай ескертусіз қолдануға міндетті.
Сақшының  қаруды  қолдану  реті.  Сақшы  өзіне  немесе  өзі  күзететін 
объектіге  тұтқиылдан  шабуыл  жасалған  жағдайда,  каруды  ескертусіз 
қолдануға  міндетті.  Сақшы  қарауыл  бастығынан,  өзінің  жұмысқа 
таратушысынан, оларға еріп келген адамдардан басқа немесе постыға тыйым 
салынған шекараға жақындаған барлық адамдарды:  "Тоқта, кейін!" немесе 
"Тоқта, оң (сол) жақтан айналып өт!" — деп дауыстау арқылы тоқтатады.
Постыға немесе тыйым салынған шекараға жақындаушылар айтылған 
талапты  орындамаған  жағдайда,  сакшы  тәртіп  бұзушыға:  "Тоқта, 
атамын!"  —  деп  ескертеді  және  дереу  қарауыл  бастығын  немесе  өзінің 
жұмысқа   таратушысын  шақырады.  Егер  тәртіп  бұзушы  бұл  талаптарды 
орындамаса,  сақшы   оқшантайға  патрон  салады  да,  аспанға  ату  арқылы 
ескерту жасайды. Тәртіп бұзушы бұл талапты да орындамаған жағдайда,  
сақшы  оған оқ атады.
Пост табелінде көрсетілген кашықтықтан постыға немесе  тыйым  салынған 
шекараға  жақындаушыларды  көру  мүмкіндігі  нашарлаған  жағдайда, 
сақшы  оларды:  "Тоқта,  кім келе жатыр?"  — деп,  дауыстап тоқтатады. 
Егер  жауап  болмаса,  сақшы:  "Тоқта,  атамын!"  —  деп  ескертіп,  тәртіп 
бұзушыны  кідіртеді.  Кідіртілген  тәртіп  бұзушы  туралы  сақшы 
белгіленген  дабылмен  қарауыл  үй-жайына  хабарлайды,  оны  назарға  ала 
отырып,  өзіне  тапсырылған  объектіні  күзетуін  жалғастырады  және 
тәртіп бұзушының іс-қимылын бақкылап отырады.
Егер тәртіп бұзушы тоқтамаса және  күзетілетін объектіге (постыға) басып кіруге 
тырысса немесе  мұндай әрекеттерден  кейін  қашатын  болса,  онда  сақшы 
аспанға  ату  арқылы  ескерту  жасайды.  Тәртіп  бұзушы  бұл  талапты  да 
орындамаған жағдайда, сақшы  оған ок, атады.
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Егер сақшының дауыстауына: "Қарауыл бастығы (қарауыл бастығының көмекішсі, 
жұмысқа таратушы) келеді" — деген жауап естілсе, онда сақшы: "Қарауыл 
бастығы  (қарауыл бастығының көмекшісі, жұмысқа таратушы),  маған 
кел,  қалғандарың  орындарыңда  қалыңдар!"  —  деп  бұйырады;  қажет 
болғанда сақшы  жақындағандардың бет-жүзіне  жарық  түсіруін  талап 
етеді.  Өздерін  атаған  адамдардың  шын  мәнінде  қарауыл  бастығы 
(қарауыл  бастығының  кемекшісі,  жұмысқа   таратушы)  екендігіне  көзін 
жеткізген соң,  сақшы келген адамдарды өзіне қарай жібереді.  Егер  қарауыл 
бастығы деп аталған адам (қарауыл  бастығының көмекшісі, жұмысқа 
таратушы)  бейтаныс  болып  шықса  немесе  онымен  келгендер  сақшының 
орнында қалу туралы талабын орындамаса,  онда сақшы оларды:  "Тоқта 
атамын!"  — деп  ескертеді.  Тәртіп  бұзушылар бұл  талапты  орындамаған 
жағдайда, сақшы  оларға оқ атады.
Жаңа сабақты пысықтау.
Студенттер берілген тапсырмалар байынша постер қорғайды
Топ басшылар сайысы.
Берілген тапсырмаға практика түрінде жауап береді
  1.Сақшыға тұтқиылдан шабуыл жасалынды.
2.Тыйым салынған шекараға жақындаған тәртіп бұзушыны сақшы тоқта 
атамын деп ескертті ,  бірақ тәртіп бұзушы тоқтамады.
3. Сақшының дауыстауына: Қарауыл бастығы     деп аталған адам  бейтаныс  
болып шықты .
«Кім жылдам» ойыны.
Әр топтан бір студенттен шығып Калашников автоматының оқжатаржын 
уақытқа жабдықтайды.

Аяқталуы     
5 минут

Рефлексия
1.Нені білемін?
2.Нені білдім?
3.Нені білгім келеді?

Стикерлер, 
макеттер, 
практикалық оқу 
жаттығу орындары

Қосымша ақпарат
Саралау – Сіз қосымша 
көмек көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Сіз қабілеті 
жоғары оқушыларға 
тапсырманы күрделендіру қалай 
жоспарлайсыз?

Бағалау- оқушылардың үйренгенін 
тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс қауіпсіздік 
және еңбекті қорғау ережелері АКТ 
–мен байланыс. Құндылықтардағы 
байланыс

- үлгерімі төмен оқушыларға 
ЖАДА ұйымдастыру арқылы 
деңгейлік тапсырмалар беремін.
- Қабілеті жоғары оқушыларға 
жоғары дәрежелі сұрақтар қоямын.

1. Табыс критерийлері
2. Бағалау критерийлері
3. Бірін-бірі бағалау
4. Өзін-өзі бағалау
5. Бағалау парақшалары
6. Кері байланыс

Оқушылардың ойлау қабілетін, ой-
өрісін дамыту.
Оқушыларды өз-бетінше ізденуге, 
бағалауға, адамгершілікке тәрбиелеу.

Рефлексия 
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?

Төмендегі бос 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 ескеру)?
1: ______________________________________________________________________________
2: ______________________________________________________________________________
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеру)?
1: ______________________________________________________________________________
2: ______________________________________________________________________________
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге  көмектесетінен не 
білдім?
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Жамбыл облысы Талас ауданы, Қаратау қаласы «Үміт» мектеп – интернаты

Қазақ  тілі және әдебиеті  пәні мұғалімі Курманалиева Г.А 

Сабақтың  тақырыбы:  Есімдік  туралы  түсінік. Жіктеу 
есімдігі

Мұғалімнің аты-жөні:
Г.А.Курманалиева Күні:11.02.19ж.

СЫНЫП:  6 «А» Қатысқан  оқушылар  саны: 5 Қатыспаған  оқушылар  саны: 0

Осы  сабақта  қол 
жеткізілетін  оку 
мақсатгары

Есімдіктің  зат  есім, сын  есім, сан  есімнің  орнына  қолданатын  орынб асар  сөздер  екенін  
түсінеді, есімдіктің  түрлерін  ажыратады.

Сабақ нәтижесі Оқушылардың  барлығы  мынаны  орындай  алады:  Зат  есім, сан  есім, сын  есімнің  орнына  
қолдануь  ша  мысалдар  келтіре  алады.  Жазбаша  жэне  ауызе кі сөйлеу  тілінде  есімдіктерді  
орьшды  қолдана  біледі.
Оқушылардың  көбісі  мынаны  орындай  алады:  Есімдік, оның құрамдьщ, тұлғалық , мағыналық  
түрлері  туралы  білімдері  қалыптасады
Оқушылардың   кейбіреуі  мынаны  орындай  алады:  Есімдіктердің  қай сөз  табының  орнына  
жұмсалып  отырғанын  айыра  біледі.

Сабақтьщ  типі Жаңа  тақырыпты  меңгерту,

Бағалау
критерийі

Есімдіктің  зат  есім, сын  есім, сан  есімнің  орнына  қолданатын  орын басар сөздер  екенін  
түсінеді, есімдіктің түрлерін  ажыратады

Құндылықтарды
дарыту

Шығармашьшық  және  сын  тұрғысынан  ойлауы,  қарым -қатынас  жасау қабілеті  дамиды

Пәнаральқ
байланыс

Қазақ  әдебиеті

Бастапқы  білім Зат е сім, сын  есім, сан  есім туралы  біледі

Сабақтың  жоспары
Жоспарланган
уақыт

Сабақ  барысы : Ресурстар

Сабақтың
басы

Психологиялық ахуал қалыптастыру:
«Көрші»
Мақсаты: әрбір  қатысушының  сол  топтың бір мүшесі екендігін сезінуі, бір-біріне  
жылылық  сыйлау.
Нұсқаулық:
Оқушылар қастарында тұрған көршілеріне көршісінің есімінің бас әрпімен  
байланысты   тілек  айтады.
Сынып оқушыларын зат есм, сын есім, сан есім сөздері арқылы топқа біріктіру

Жіп,
стикерлер, түрлі 
түсті қағаздар

Зат есім, сын  есім, сан  есімге  мысалдар  жазып  кір жаятын  жіпке іліп қоямын.
Үй жұмысын сұрау кезеңі
«Қар кесегі» әдісі. Әрбір  топ  окушылары  басқа  топтарға  бағыттап  параққа  
сұрақ  жазып  лақтырады.  Сұрактармен  кезек-кезек  алмасады

Сабақтың
ортасы

І.Қызығушылықты  ояту
Ертегі «МЕН, СЕН ОЛ, БІЗ...» туралы  оқиғ

АКТ
кұралдары.
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Сергіту  сәті Бір өлкеде 4 кісі өмір сүріпті. Олардың  есімдері  МЕН, СЕН  ОЛ,  БІЗ екен.
Бір күні бір манызды іс орындау  керек  болыпты.  Барлығы  ол
істі  МЕНІҢ  жасайтыныма   сеніпті.  Бұл  істі СЕН де жасай алатын еді,
бірак  ОЛ  жасамапты.  БІЗ  бұл  жағдайға  ашуланыпты.  Өйткені  істі
БАРЛЫҒЫ   аткару  керек  еді. БАРЛЫҒЫ  МЕН  жасайтын  шығар  деп
ойлапты.  Бірак  ЕШКІМ  БАРЛЫҒЫ   атқармай  қалады  деп
ойламапты. Сонында  ӘРКІМНІҢ  жасай алатын
ісін  ЕШКІМ  жасамағаны  үшін  БАРЛЫҒЫ  БІРЕУДІ  кінәлапты.
1 .Оқушылар  тыңдайды.
2. Топта талқылайды. 
З.Ортақ  шешімін  айтады.

 Мәтінді  алдарына  беріп,  ішіндегі  есімдіктерді тапқызу.
 Ол  есімдіктердің  қай  сөз  табының  орнына  жұмсалып  тұрғанын 

анықтау.
Мәтін  ішінен  есімдіктерді  тауып,  астын  сызып,  оларға  сұрақ  қоя отырып,  
қандай  сөз  табының  орнына  қолданып  тұрғандығын  айтады
«Айдаһар, ханшайым, найза»
Топтар  өзара  келіседі.  Екі топқа  бірігіп, қарама- қарсы сызық бойымен тұрады. 
Бір топ найза болып, бір топ айдаһар болу немесе ауысып  ханшайым мен  найза  
болу арқылы  т.с.с бірнеше  рет қайталау  арқылы  сергіту  жаттығуы  
жүргізіледі.
Оқулықпен жұмыс. «Қабырғаға қарап оқу»
Оқушылар оқулықтан ережені оқып, танысып, өзін-өзі тексереді, өздері ережені 
қорытып шығаруға жағдай жасайды.
- Есімдік  дегеніміз  қандай  сөздер  болды?

түрлі-түсті
маркерлер
Проектор
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МАЗМҰНЫ

1. Мухаметова Шолпан Еркиновна
2. Тойболова Жанат Куралбековна
3. Рзаханова Гульмира Аманкелдиевна
4. Дюсова Асем Кумековна
5. Камалов Суръат Пулатович
6. Жұбатырова Алтынгул Шокановна
7. Доспанова Айгерім
8. Турманов Урмаш Пирмаханбетович
9. Асанкулова Куралай
10. Мирзаметова Шахзода
11. Таңбаева Жапырақ Таңбайқызы 
12. Жалмагамбетова Гульжанар Муханбетказиевна
13. Темірбаев Қуанғали Ыбрайұлы
14. Смагулова Гулнар Кабдешовна
15. Кайдалинова Гулмира Ескендировна
16. Жуманкулова И
17. Жунисова Зухра
18. Сайфуллаева Аятхан Абдашимовна
19. Бабаханова Феруза Асатовна
20. Сулейменова Кульмаш Шаркеновна
21. Жайтакова Б.Т
22. Кулдиков Руслан Серикович
23. Қозыбақова Ақкенже
24. Искаков Болат Усербаевич
25. Курманалиева Г.А 
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