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«АБАЙ ЖӘНЕ ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН»
Республикалық шығармашылық, ғылыми практикалық форум
9 қаңтар 2020 жылы жарияланған Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласын қолдау мақсатында
«BILIMNUR» баспа редакциясы шығармашылық материалдардың топтама жинағын
баспада әзірлеп, Республика көлемінде таратылымға шығарады.
Шығармашылық бағыты: ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Заманалар ауысып, дүние дидары
өзгерсе де, халқымыздың Абайға көңілі айнымайды, қайта уақыт өткен сайын оның ұлылығының тың қырларын
ашып, жаңа сырларына қаныға түседі. Абай өзінің туған халқымен мәңгі-бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы
қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар асуларға шақыра береді» деп көрсеткендей, Абайды әр қайталап оқыған
сайын, жаңалық ашылатынын талай адам таңғалып мойындаймыз.
Мақсаты: Қазіргі таңда дүниежүзілік білім жүйесі деңгейіне сәйкес келетін, сапалы білім беруге жағдай
жасайтын, үйлесімді дамытуға бағытталған білім беру көзделіп отыр.
Білім мекемелерінде үш тілді оқыту жүйесі, бірыңғай мектеп формасы, 12 жылдық білім беру стандарттары
тақырыптарын БАҚ беттерінде ұстаз, ата-ана арасында түсіндіріп, пікірлесу қазіргі заман талабы қажет ететін
маңыздылығы бар. «Ашықтық қағидаты» шеңберінде білім беру саласының барлық қызметкерлері үнемі
құзыреттіліктері мен білімдерін жетілдіріп отырулары заманауи қажеттілік.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында қоғамдық
сананы қайта түлетудің маңыздылығы туралы айтты. Ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына бейімдеу
мемлекеттік маңызы бар мәселеге айналды.
Өйткені сананы жаңғырту арқылы ХХІ ғасырда еліміздің тың серпінмен дамуына жол ашамыз. Ұлы ақынның
шығармалары бүгін де өзектілігін жоғалтқан жоқ.
Абайдың ой-тұжырымдары баршамызға қашанда рухани азық бола алады. Сондықтан ұлтымызды жаңғырту
ісінде оның еңбектерін басшылыққа алып, ұтымды пайдалану жайын тағы бір мәрте ой елегінен өткізген жөн.
Абай өзінің туған халқымен мәңгі-бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар
асуларға шақыра береді», – деген өнегелі сөзі ақын мұрасының мәңгілік өсиет ретінде бағаланатынын айқын
аңғартады.
Абайдың шығармаларына зер салсақ, оның үнемі елдің алға жылжуына, өсіп-өркендеуіне шын ниетімен
тілеулес болғанын, осы идеяны барынша дәріптегенін байқаймыз.
Ал, ілгерілеудің негізі білім мен ғылымда екенін анық білеміз. Абай қазақтың дамылсыз оқып-үйренгенін бар
жан-тәнімен қалады. «Ғылым таппай мақтанба» деп, білімді игермейінше, биіктердің бағына қоймайтынын
айтты. Ол «Біз ғылымды сатып мал іздемек емеспіз», – деп тұжырымдап, керісінше, ел дәулетті болуы үшін
ғылымды игеру керектігіне назар аударды. Ұлы Абайдың «Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге»
деген өнегелі өсиетін де осы тұрғыдан ұғынуымыз қажет.
Бұл тұжырымдар қазір де аса өзекті. Тіпті бұрынғыдан да зор маңызға ие болып отыр. Себебі, ХХІ ғасырдағы
ғылымның мақсаты биікке ұмтылу, алысқа құлаш сермеу екенін көріп отырмыз. Абай арманы – халық арманы.
Халық арманы мен аманатын орындау жолында аянбағанымыз абзал. Абайдың өсиет-өнегесі ХХІ ғасырдағы
жаңа Қазақстанды осындай биіктерге жетелейді.
(9 қаңтар 2020 күні жарияланған Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласынан)
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«АБАЙ ЖӘНЕ ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН»
Республикалық шығармашылық, ғылыми практикалық форум
Ұйымдастырушы: «BILIMNUR» баспасы, Республикалық 45minut.kz газеті мен Республикалық «Білім
жолы Нұрлы жол» журналы редакциясының құрылтайшысы Қаламгер ТЕН ЖШС.
Ақпараттық қолдау: «Матрица» қоғамдық, ақпараттық порталы, Желілік басылым «Kundyz.kz»
Республикалық ұстаздар форумы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының
аясында өткізілетін іс-шара болып өтеді. Форум ерекшелігі, ұстаздар бастамасымен әлеуметтік желі арқылы
ұйымдастырылып, барлық ұйымдастырылу жұмыстары ұстаздардың қолдауымен жүзеге асырылады.
Форум жұмысында белсенділік танытқан ұстаздар және редакция тарапынан марапатталған ұстаздар арнайы
төсбелгілермен марапатталға ұсынылады.
Мемлекет басшысы мемлекеттік қызметкерлерге және ұстаздарға әлеуметтік желілерді пайдалана отырып,
халықпен тиімді жұмыс жүргізуді тапсырды.
«Ашықтық қағидаты» шеңберінде білім беру саласының барлық қызметкерлері үнемі құзыреттіліктері мен
білімдерін жетілдіріп отырулары керек деп есептейміз.
БАҒДАРЛАМА:
Қатысушыларды тіркеу. Тіркелу http://www.45minut.biz сайтында онлайн форманы толтыру арқылы
жүзеге асады. Мерзімі: 05.02.2020 — 29.02.2020 жыл.
Ақпараттық Whatsap топқа қосылу. Топта тақырыпқа сай пікірлесу, ұйымдастыру жұмыстары және
топтама жинақтың PDF нұсқасы жарияланып отырады.
Қорытынды. Республикалық шығармашылық, ғылыми практикалық форум бағдарламасы,
қорытындысы жарияланады. Қатысушыларға форум құжаттары жіберіледі. Топтама жинақ Казпочта
арқылы таралым жасалады.

•
•
•

НӘТИЖЕСІ:
•
•
•
•
•

«Форум қатысушысы» сертификаты.
Белсенді қатысушыларға Алғыс хат
Үздік қатысушыларға Диплом
Белсенді және Үздік қатысушыларға арнайы төсбелгі марапаты
Форум топтама жинағы

Республикалық шығармашылық, ғылыми практикалық форумға қатысу ақысыз негізде жүргізіледі.
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Түркістан облысы, Отырар ауданы, Жамбыл атындағы мектеп-лицейі
Бастауыш сынып мұғалімі Налибаева Айсұлу Бердібекқызы
Пән: Қазақ тілі
Бөлімі: Өнер

Мектеп: Жамбыл атындағы мектеп-лицейі Мұғалімнің аты-жөні: Налибаева А.
Б.

Күні: 17.01.2020ж

Сабақ тақырыбы: № 70 сабақ Зат есім.18-20 жаттығу

Сынып: 3 Б
Оқу мақсаты:

Қатысқандар саны: 18
Қатыспағандар саны: 0
3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды
анықтау;
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және
стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;
3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;
Барлық оқушылар:

Сабақтың
мақсаты:

-мұғалімнің қолдауымен мәтіннің тақырыбын, ондағы негізгі ойды анықтайды;
-мұғалімнің қолдауымен жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді тауып,
түзетеді;
-сөз таптары кестесін қолданып, сөйлемнен сөз таптарын табады;
Оқушылардың көбі:
-мәтіннің тақырыбын, мұғалімнің қолдауымен ондағы негізгі ойды анықтайды;
-жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді үлгі/талдау негізінде тауып,
түзетеді
-сөз таптарының сұрақтарын қолдана отырып, сөйлемнен сөз таптарын таба алады;
Оқушылардың кейбірі:

Бағалау
критерийлері

Тірек сөздер

Пәнаралық
байланыс
Құндылықтар
Алдыңғы
меңгерілген білім

-мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтай алады;
-жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді тауып, түзетеді;
-сөйлем құрамындағы сөздерді сөз таптарына ажыратып, олардың орнын тәртібін
біледі;
- мәтіннің тақырыбын, ондағы негізгі ойды анықтайды;
-мұғалімнің қолдауымен жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді тауып,
түзетеді;
- зат есімдерді тауып, талдау жасай алады және жекеше, көпше түрге айналдырып
жаза алады;
№ Сұрақтар.
иә
жоқ
1
Бүгінгі сабақта мен белсенділік таныттым ба?
2
Зат есім туралы жаңа білім игердім бе?
3
Дәләлдер келтірдім бе?
4
Сұрақтарға жауап бере алдым ба?
5
Сөйлем арасынан зат есімді таба алдым ба?
Пәндік терминология мен тірек сөздер
Зат есім,жалқы есім, жалпы есім
Сабақта диалог /жазу үшін пайдаланылатын тіл:
Талқылау үшін сұрақтар:
-Жандарбек Әміре Қашаубаевтың орнында болса не істер еді?
-Оқиға қай заманда болған деп ойлайсың?
-Осы оқиға арқылы автор не айтқысы келді?
Әдебиеттік оқу, дүниетану, музыка
Өнер адамдарын құрметтей білуге баулу
Зат есім туралы 2-сыныпта игерген білімдеріне негізделіп меңгертіледі.
Сабақ барысы

Жоспарлан
ған уақыт

Жоспарланған іс-әрекет
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Ресурстар

6

бірінің жазғанын тексереді. Нақыл сөздерге байланысты өз ойымен
бөлісіп, топта талқылау жасайды.
Бағалау дескрипторы:
5.берілген сөздерді қатесіз көшіреді;
6.қателерді тауып,түзете алады;
Топтық жұмыс
1-топ. Постермен жұмыс.
Қыс «Бес жолды өлең құрастыру»
2-топ .
ҚБ тапсырмасы
Мәтінді оқы.
Мәтіннен кестенің әр бағанына сәйкес 2 сөз тауып жаз.
Зат есім
Етістік
Сын есім
Сан есім

Қорытынды
бөлім
35-40 минут
5 минут

Сурет қиындылары

Тест жұмысы

Дескриптор
Білім алушы
7.зат есімдерді анықтайды
8.етістіктерді анықтайды
9.сын есімдерді анықтайды
10.сан есімдерді анықтайды
3-топ.
Сурет қиындыларын құрастыру. Мозайка әдісі.
Сөйлем құрастыру және сөйлемнен сөз таптарын табу.
4-топ.
Саралау. Тест
1) Жалқы есімді белгіле
а) ақын ә) жұмысшы б) Әміре
2) Жалпы есімдер қатарын белгіле
а) қанат, Есіл, Ақтөбе ә) сурет, ән, мүсін б) ақ, сары, әдемі
3) Көптік жалғауларды тап.
а) –тай, -тей, -дай ә) –ға, -ге,-та б) –лар, -лер, -дар
4) Сөйлемнен зат есімдерді тап.
Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты.
5) Зат есім сұрақтарын белгіле.
а) кім? кімдер? не? нелер? ә) не істеді? қайтті? б) қандай?қай?
Топтық жұмыс ұйымдастырылады.Топ оқушылары жұмыстарын
тақтаға іледі. Топ оқушылары бір- бірінің жұмыстарын стикерлер
арқылы бағалайды
ҚБ: Бағдаршам түстері арқылы бірін бірі бағалайды.
қызыл
түс- қате көп
сары түс-1 қате бар жасыл түс- қате
жоқ
Кері байланыс
Сабақты қорытындылау.
Бағалау парағы
Оқушылард
Белсе Қызығ Топпе
Өзіндік
Жетіст
ың аты-жөні нділігі ушыл
н
жұмыстарды
ігі
ығы
жұмы орындай алуы
с

Топ басшы бағалау.
Үй тапсырмасы: Мәтінді түсініп оқу. 20-жаттығу
Саралау –оқушыларға қалай
Бағалау – оқушылардың
көбірек қолдау көрсетуді
материалды меңгеру деңгейін
жоспарлайсыз?
қалай тексеруді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды жоспарлап
отырсыз?
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Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы

Топтық тапсырмаларды саралау
бойынша беру.
Қабілеті жоғары оқушыларға одан
әрі дамуы үшін көмек қажет ететін
оқушыларға қайта түсіндіру
арқылы қолдау көрсетіледі.

Қалыптастырушы бағалаулар
дескрипторлар негізінде өзін-өзі
бағалау, жұпта бағалау және
мұғалімнің бағалауы арқылы
жүзеге асырылады.

Рефлексия
Сабақ мақсатына жеттім бе?
Оқушылар не үйренді?
Ынтымақтастық атмосферасы орнады ма?
Оқушылар арасындағы дифференциациялау
бойынша іс-әрекеттер ұтымды болды ма?
Жоспарланған уақытты ұстандым ба?
Жоспардан қандай шегіністер жасадым
және неліктен?

Топта бірі-бірі тыңдау.
Сыныпта қауіпсіздік
ережелерін сақтау.

Бүгінгі сабақ өз мақсатына жетті.
Оқушылар сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан
есім, етістік) таба алды.
Таңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық
және жабық сұрақтарға жауап бере алды.
Бұл сабақта топтық жұмыс жақсы өтті, себебі оқушылар
бірлесе жұмыс атқарғанда топ мүшелері белсенділік танытты.
Сабақта уақытты тиімді пайдаланылды.
Келесі сабақтарымда топтық бағалауды қолға алуды ұйғардым,
себебі оқушылардың белсенділігін молайтатынына сенімдімін.

Қорытынды бағалау
Сабақтың ең ұтымды кезеңдері.(оқытуды да, оқуды да ескертіңіз)
1: Әр тапсырма соңында ҚБ тәсілдері тиімді жүргізіліп отырды. Топ басшылары топтағы әр оқушыны
бағалауды жетік меңгерген.
2: Мәтінді топқа бөліп оқуда жете меңгерді. Сабақ барысында оқу мақсаттары толық қамтылды.
Сабақты жақсартуға септігін тигізген екі әдіс. (оқытуды да, оқуды да ескертіңіз)
1: Ресурстарды тиімді қолдану және оқушыларға тиімді жеткілікті дәрежеде үлестіру ықпал етеді.
2:Бағалау арқылы оқушылардың материалды меңгеру дағдысын қалыптастыруым және кері байланыс алуым.
Келесі сабақты жоспарлауға септігін тигізетіндей осы сабақтан сыныптағы және жеке оқушылар жайлы не
білдім?Сыныптың шығармашылығын байқай отыра әлі де қосымша тапсырма беруге болады?
*************
«ТӘРБИЕШІ БОЛУ – БАҚЫТ»
Ақмола облысы, Бурабай ауданы. Щучинск қаласы
МКҚК «Ақбота» бөбекжайы тәрбиешісі Даукиева Улбосын Еламановна
Тәрбиеші болу маған кішкентай кезімнен арман болды,арманымды жүзеге асыру үшін , Маңғыстау
облысынан Көкшетау қаласына келіп оқуға түстім. Білім алып, мамандық алған орын - Ж.Б Мусин
атындағы педколледжі. Ж.Б Мусин атындағы педколледжге 1994 жылы оқуға түсіп, 1998 жылы диплом алып,
мектепке дейінгі тәрбиеші мамандығы атандым. Тәрбиеші мамандығы - ол менің мамандығым. Осы
мамандықпен мен Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласындағы «Ақбота» бөбекжайында жұмыс
атқарып жүрмін. Балабақшада тәрбиеші болу кез келген өнер сияқты көп қырлы және ауыр еңбек. Әр түрлі
жағдайларға байланысты тәрбиешінің түрлі рөлдерге жие енуіне қажеттілік болып жатады:балалар үшін ол
барлығын білетін ұстаз да, ойын кезіндегі жолдасы да, жан –дүниеңді түсінетін және қиын сәтте қол ұшын
беретін жақын адам да. Тәрбиеші дегеніміз - балалардың ақыл сұрап баратын данасы, ересек досы.
Менің ойымша жақсы тәрбие беру - бұл бақшадағы материалды меңгерудің жоғары көрсеткіштері ғана
емес, ең біріншіден ол - балалардың қуануы, күлімдеуі. Баланы сүйе білу дегеніміз - ол көп ойлану, іздену,
қандай да бір жаңа жолдарды ашу, керек десеңіз, үйреншікті әдеттеріңді өзгерте білу.

Қазақ ағартушысы М Жұмабаев «Әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін қызымет
қылатын болғандықтан, тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті»-деген. Жас ұрпаққа
сапалы тәрбие және сапалы білім беру деңгейі ең алдымен тәрбиешінің даярлығына , оның іс-тәжірибесінің
қалыптасып , шыңдалуына байланысты.
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Ұлағатты ұстаз , еңбекқор тәрбиеші болу-менің де арманым, ұстанып келе жатқан қағидам. Тәрбиеші –
маңызды тәлім-тәрбие өнегесінің бастаушысы, жарқын үлгісі, бала қиялын самғатып, арманына қанат бітіретін
басты тұлға.
Бүгінгі жас өркеннің ертеңгі әлеуметтік –саяси қоғам мүшесі ретінде қалыптасуында бала-бақшаның
маңызы зор екендігі белгілі. Бала адамзаттың болашағы болғандықтан, мектепке дейінгі тәрбие саласында
жасалатын жұмыстар қыруар дегім келеді. Халқымыздың сан-ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «
Адамның бақыты-балада» деген екен. Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреуі даңқ пен
атақтан, мансап пен қызыметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе.Адамға
нағыз бақытты –тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады.
«Адам ұрпағымен мың жасайды» деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса адам-өмірінің мәні-өз ұрпағы.
Елбасымыздың салиқалы саясатын іске асыру үшін өзімнің жан-тәнімізді де , күш-жігерімізді де,
сүйіспеншілігімізді де, өмірге құштарлығымызды да аянбай, бере білуіміз қажет. Бұл жерде, әрине , оларға өз
бойындағы жақсылықты ғана дарытқан жөн.Өйткені тәрбиеші –адамды жасаушы адам.
Ол табиғаттың таңғажайып құбылысын –баланы, өзінің нұрлы ақылымен , жылы жүзімен тәрбиелейді.
Болашақ үшін қызымет ету-парасаттылық, ал парасаттылық –сен адамдарға, қоғамға, халқына, бала өсіріп
отырған әрбір отбасына әкелетін қуаныш. Балабақшадан бастап, тәрбиені түрлі өнермен, мысалы: музыка
сабақтарымен ұштастырған жөн деп есептеймін. Балалардың жан-жақты болып дамуы өте маңызды. Сол
болашақ жеткіншек үшін әрбір тәрбиеші тынымсыз еңбек етуге борышты. Балабақшадағы бала биікке самғар
мұзбалық қыран құстың балапаны іспетті, оған ерекше күтім, жан-жылуы керек. Егер баптаушы білімді , білікті,
мейірімді болса, ол қара қанат балапанның қанаты бақша «ұясында» қатайып, «мектеп» деген белеске
барғанда , сол жерге қонғанда тегеуріні мықты болады.
Ал мықтылығы-оның дүниетанымында, сауаттылығы мен адамгершілігінде. Егер де мен әр баланы
талаптандыра білсем, бұл үлкен бақыт қой, себебі «талпынған бала –талпынған құстай, құмары қанбас, алысқа
ұшпай» демекші, бұл балалар-әрбір тәрбиешінің еңбегіндегі бір-бір асу ғой...
Балабақшада жұмыс істеу кезінде мен өз мамандығымды таңдағандығыма ешбір күмән келтірмедім.
Менің ойымша, тәрбиеші-өте қызықты мамандық: сені балалар жақсы көреді және сенен әрдайым қандай да
бір жаңа нәрселер күтеді, ал мен болсам, олардың өмірімен бірге өмір сүремін,табыстарына қоса қуанамын.
Мен шығармашыл болуға ұмтыламын, сондықтан да болар, маған тек балалар бауыр басып қана қоймай,
олардың ата-аналары да жиі келіп жатады. Біз олармен бірігіп, әр баланың балалық шағын бақытты ету үшін
көп күш саламыз.
Егер «Неліктен тәрбиеші болу-бақыт?»-деген сұрақ қойылса, мен былай деп жауап берер едім:
-әр тәрбиеші таң нұрымен ілесе келген әр сәбидің мөлдіреген көздерін көруімен бақытты;
-әр тәрбиеші сол балақайлардың періште тілінде сөйлеген бал тілін естуімен бақытты;
Әр тәрбиеші бүлдіршіндердің шынайы да сыңғырлаған күлкісін естуімен бақытты;
Әр тәрбиеші біріне-бірі ұқсамайтын балалардың тәтті де, ерке қылығын сезінуімен бақытты;
Әр тәрбиеші икемсіз саусақтарға жан бітіріп, түрлі дағдылар үйретуімен бақытты;
Әр тәрбиеші қанша балаға қызықты ертегі айтып, қиялын самғатып –ұшыруымен, алғашқы білім беруімен ,
сауатын ашуымен бақытты;
Әр тәрбиеші сол кішкентай шәкірттерінің ұядан ұшып, өмірдің толқынына қосылып , үлкен, мықты ,
дарынды азаматтар болғандығына куә болып,сол жеткіншектердің тағдырына аз да болса, өзінің үлесін
қосқандығымен бақытты....
Мен де сол бақытты тәрбиешілердің бірімін.
*************
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Садыр ауылы
«Садыр орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Информатика пәнінің мұғалімі Мансурова Инаватхан Акимжановна
Сабақтың тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаты
Бағалау критерийі

Компьютерде зиян келтірмей қалай жұмыс істеуге болады?
5.4.1.1 - қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамаудың салдары туралы талдау
жасау
техника қауіпсізідгі ережелерін бұзу кезінде өзінің денсаулығына зиян салдарын
анықтау
компьютермен жұмыс кезінде техника қауіпсіздігі ережелерін қолдану
техника қауіпсіздігі ережелерін біледі және айтады: жұмыс кезінде, жұмыстан
кейін, кабинетте жұмыс алдында ережелерді сақтайды
техника қауіпсіздігі ережелерін бұзу кезінде себептер мен салдарының өзінің
денсаулығы үшін салдарын айқындайды;
компьютермен жұмыс кезінде техника қауіпсіздігі ережелерін қолданады.
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Тілдік мақсаты

Пәнаралық байланыс
Алдын ала білімі
Ресурстар
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
5 минут

Сабақтың ортасы
8 минут

Оқушылар істей алады:
дұрыс сымбаттылық мәселесінің маңыздылығын талқылауды (сөйлеу дағдысы
мен тыңдау)
денсаулығын сақтап қалуға көмектесетін жаттығулар кешенін суреттеуге (жазу
дағдысы)
Пәндік лексика мен терминология
Көру нашарлауы, сымбатының бұзылуы, сіңір созылуы, денсаулық пен
қауіпсіздік, қауіп
Білек, мойын, қол, арқа, иық, омыртқа, іш, буындар
Қатайту, созу, бойын еркін ұстау, баурау.
Ауызекі сөйлесуге/жазуға пайдалы сөйлем қатары
(сіңір созылуының жарақаттық сипатының созылмалылығынан,көздің
шаршаңқылығы/ширыққандығы) қашып құтылу үшін алдымен ........., сонан
соң .......... қажет.
Сымбаттылықты жақсарту үшін сіз біріншіден………..көз жеткізуіңіз, сонан соң
………..
Қауіпсіздікті сақтау ............тәуелді.
Адам анатомиясы, адам сүлдесі. Физика (электр құралдары мен электрмагниттік
сәуле шығару)
Оқушылар компьютердің негізгі қызметі, негізгі бөлшектері, компьютер қандай
қызмет көрсету саласында өолданлатыны туралы біледі.
1.Жалпы білім беретін мектептер 5 сынып үшін Информатика-оқулығы.
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
«Екі жұлдыз, бір тілек» тренингін жасау арқылы
оқушылардың жақсы көңіл – күйлерін, сыныптың
ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру. Барлығын
ортаға шығып шеңбер құрду. Мен және оқушылар бір –
бірімізге допты лақтыру арқылы өз ұсыныстарымыз бен
тілектерімізді білдіргізу
Оқушылардың мұндағы мақсаты жақсы тілектер арқылы өз
жұптарын тауып, бір топ болып құралу.
Сабақтың басталуы.
(У)
Суреттерге қарап, сабақтың тақырыбы мен
мақсатын айтыңдар.
(Г) Оқушылар сабақ тақырыбын атайды: Денсаулығын және
техника қауіпсіздігі ережесін сақтау.
Техника қауіпсіздігін сақтау туралы видео көруге беріңіз
http://bilimland.kz/ru/#lesson=16720
(У) Егер сіз техника қауіпсіздігін сақтамаған жағдайда, не
болады?
Оқушылар сабақтың міндеті мен мақсатын атайды:
Бүгін біз техника қауіпсіздігі ережелерін сақтамағанның
қандай салдар болатынын білетін боламыз. Біз қауіпсіздік
туралы айтамыз. Компьютермен жұмыс кезінде өзініңң
жұмысын қалайй дұрыс ұйымдастыру керек. .
(У) Информатика оқулығын ашыңдар. 8 беттегі диалогты
оқыңдар.
(У) Түйінді сөздерді қолданып, жұптасып диалог
құрастырыңдар. (П) Жұптасып диалог құрастырады.
(У) Диалог нәтижесі бойынша қорытынды жасаймыз.
Мұғалім үшін нұсқаулық: оқушыларды жеке өз диалогтары
бойынша қорытынды жасауды сұраңыз.
Қорытынды: «компьютерге тәуелділік», «көз аурулары»
пайда болмас үшін ережелерді сақтау керек.
Жаңа сабақты түсіндіру
.У) Ойланып, бөлініңдер:
Суретің қандай сұраққа жауап береді?
- Компьютермен жұмыс кезінде не істеуге болмайды?
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Ресурстар
Жаттығулар
көрсетілімі
немесе видео
материалдар.

Сергіту сәті

1 минут

5 минут
3 минут
16 минут

- Компьютер бізге қалай ықпал етеді – қауіпсіздік
техникасын бұзу;
- Компьютердің зиянды ықпалынан қорғану үшін не
істеу керек?
Топтарға жаңа тақырып бойынша Кітаппен жұмыс атқару
үшін әр топқа кітаптағы тапсырмалармен жұмыс істеуді
тапсыру.
Берілген тапсырманы уақытылы орындау, сұрақтарға нақты
жауап беру. Кітаптағы тапсырмаларды топпен біргіп жұмыс
істейді, талқылайды, зерттейді.
Оқулықпен жұмыс жасаймыз
№1 топқа тапсырма. Жалпы қауіпсіздікке қойылатын жалпы
талаптар қандай ? (суретпен, сызбамен қорғау)
№ 2 топқа тапсырма. Апат жағдайындағы қауіпсіздік
талаптар .
( топтастыру, оқушылар акт тақтаға жазады )
Мұғалім үшін нұсқаулықтар:
Жоғары деңгей дағдысы: сараптау және бағалау
Алдын ала сыныптағы оқушылар санына сәйкес суреттерді
басып алыңыз (мысалы: 12 сурет). Сабаққа дейін кабинетте
суреттерді жасырып қойыңыз. Оқушылар суреттер
тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарды таңдау үшін,
курветкаларда сұрақтар дайындаңыз (сурет бойынша):
- Компьютермен жұмыс кезінде не істеуге болмайды?
• Компьютер бізге қалай ықпал етеді – қауіпсіздік
техникасын бұзу;
• Компьютердің зиянды ықпалынан қорғану үшін
не істеу керек?
Оқушылар әрекеті Кабинетте суреттерді тауып, топқа
бөлінеді.
(У) «Сен маған, мен саған» тапсырмасы
Сонымен, біз үш топқа бөліндік.
Топта бір-біріңмен бөлісіп, суретте не бейнеленгенін
көрсетіңіз және неге оны осы топқа айқындағаныңыз
туралы айтып беріңіз.
Мұғалім үшін нұсқаулық: бұл тапсырма сөйлеу дағдысын
дамыту үшін бағытталған. Бұл тапсырмаға 3 минөт уақыт
беріңіз.
2 тапсырма «Постер құрастыру»
(Г) Топтар суреттерін,түрлі түсті қарындаштар мен
фломастерлер пайдалана отырып постер құрастырады 5
сынып оқулығының 9 бетіндегі материалды пайдаланыңыз
(көз үшін жаттығулар мен қол ьуындары үшін жаттығулар)
- Компьютермен жұмыс кезінде не істеуге болмайды?
- Компьютер бізге қалай ықпал етеді – қауіпсіздік
техникасын бұзу;
- Компьютердің зиянды ықпалынан қорғану үшін не
істеу керек?
Есептеуiш техника кабинетiндегi қауiпсiздiк ережесi
1. Жалпы техника қауiпсiздiгiң ережелерiне қойылатын
талаптар төмендегiдей:
Ø Компьютердi тоққа қосатын сымдарға, қос тiлдi
розеткiлерге, штеккелерге тиiсуге және жабдықтарды
мұғалiмнiң рұқсатынсыз жылжытуға тыйым салынады;
Ø Мұғалiмнiң рұқсатынсыз сыныптан шығуға және кiруге
болмайды;
Ø Дербес компьютерде суланған қолмен және дымқыл
киiммен жұмыс iстеуге болмайды;
Ø Дербес компьютердiң жанына портфельдер, сумкалар,
кiтаптар қоюға тыйым салынады. Үстелде қалам мен дәптер
ғана болуы тиiс;
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Сұрақ
парақшалары.

Оқулық,
дәптерлер.

Ойын ойнайық.

Сабақтың соңы
2 минут

Дифференциация –
оқушыларға көбірек
қолдау көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті
жоғары оқушыларға
қандай тапсырмалар
қоюды жоспарлап
отырсыз?
Қолдау көрсету.
Қабілеті жоғары
оқушылар айтылған
сөздер мен сөйлемдердің
көпшілігін дұрыс
қайталай алады.

Ø Пернелiк тақта үстiне артық заттар қоюға болмайды;
Компьютерлiк сыныпта жүгiруге, ойнауға, жанындағы
құрбыларын алаңдатуға, бөгде жұмыстармен шұғылдануға
тыйым салынады.
2.Дербес компьютерде жұмыс жасау алдындағы қауiпсiздiк
ережесiнiң талаптары.
Ø Дербес компьютердi iске қосу кезiнде оның сыртқы
қорабының дұрыс жұмыс жасап тұрғандығына және
сымдарының қатесiз жалғанғанына көз жеткiзу керек;
Ø Жұмыс жасау кезiнде сымдардың дұрыс жалғанғанына
ерекше бөлiнуi керек.
3.Оқүшының дербес компьютермен жұмыс жасау кезiндегi
техника қауiпсiздiгiнiң ережесiне қойылатын талаптар:
Ø ЭЕМ-мен жұмыс жасау кезiнде көздi экраннан 60-70 см
қашықтықта ұстау керек;
Ø Сыныпқа кiрушiлермен орнынан тұрмай амандасуға
рұқсат етiледi;
Ø Көзi шаршаған жағдайда орнынан тұрмай-ақ, көз
жаттығуын орындауға болады;
Ø Электр тоғымен зақымданған алғашқы дәрiгерлiк көмек
көрсету тәсiлдерiн, от сөндiру құралдарымен жұмыс iстеудi
және өрт сөндiру тәсiлдерiн бiлуi қажет.
4. Апаттық жағдайдағы техника қауiпсiздiгiнiң ережелерiне
қойылатын талаптар:
Ø Жұмыс жасап отырған кезде дербес компьютерден ақау
табылса, күйiк иiсi шықса немесе өзгеше дыбыс дыбыс
пайда болса, онда машинамен жұмысты тоқтатып, мұғалiмге
хабарлау керек;
Сонымен біз бүгін компьютермен жұмыс істеу кезінде өзіне
қалай зиян келтірмеу? туралы білдік.
Стикерде өздеріңіздің бүгін қалай жұмыс істегеніңіз
туралы сурет салып беріңіз:
Үйге тапсырма
5 сынып Информатика оқулығының 8-9 бетін оқу.
Компьютермен жұмыс кезінде орындау үшін ұсынылатын
жаттығулар ойлап тап.
* Отбасы мүшелерін байқап көр: олар компьютермен жұмыс
кезінде дене мен көз үшін жатығулар жасай ма.
* Отбасы мүшелері үшін кесте құрастыр: компьютер
алдында қанша уақыт отырамыз.
Рефлексия Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді бас бармақ
саалынған суреттер арқылы бағалау.
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін
тексеру жоспарыңыз?
Сөйлеу-речи-speeches

Оқушылар өздері жасаған бет-бейнелеріне қарап бір-біріне
көңіл- күйлерін айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз,
ашулы)

*************
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Смайликтер

Пәнаралық
байланыс
Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы
АКТ
Құндылықтарме
н байланыс
(тәрбие)
Өнер, ана тілі
сабағы
Оқушыларды
бір-біріне деген
құрмет
көрсетуіне
тәрбиелеу.

Түркістан облысы,Төлеби ауданы,Ә.Молдағұлова атындағы шағын жинақты
негізгі орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Амантаева Ботагоз Нурлибековна
Сабақтың тақырыбы: Абайды тану – ұлтты тану
Сабақтың мақсаты:
1. Оқушыларды ұлы кемеңгер ақын Абай Құнанбаев шығармаларымен таныстыру. Ақынның өлеңдері мен
қарасөздерін оқыту арқылы адамгершілікке, еңбекқорлыққа, адалдыққа баулу. Білімге деген құштарлығын
арттыру.
2. Оқушылардың сөйлеу, мәнерлеп оқу қабілеттерін, тіл байлықтарын, сөздік қорларын дамыту.
3. Мейірімді, адал болуға, адамгершілікке, жаман әдептерден бойларын алыс ұстауға тәрбиелеу.
4. Дамытпалы поэзия сабағы.
Тәсілдері:ой қозғау, сұрақ-жауап, сахналық көрініс, шығармашылық көрініс.
Көрнекілігі:Абай Құнанбаев, А.С. Пушкиннің портреттері, кітаптар көрмесі.
Пәнаралық байланыс:ана тілі, дүниетану, ән- әуез
Сабақтың барысы
Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылар назарын сабаққа аудару.
«Ата толғау» күйі қосылып тұрады.
Біреулерге болғанмен айдала,
Басын иіп тәу етеді бар дана.
Ұлы Абайды дүниеге әкелген,
Құдіретіңнен айналайын, сардала.
Мұғалімнің кіріспе сөзі
- Балалар, бүгінгі сабақта біз қазақтың ұлы ақыны Абай атамыз туралы ой бөлісеміз. Әрбір жас ұрпақ кішкентай
кезінен бастап Абай атаның әнімен сусындап, жырларынан нәр алып келеді.
Мырзагелді Кемел: «Мен қазақты үшке бөлер едім. Біріншісі - Абайды оқығандар, екіншісі - Абайды оқысам
деп жүргендер, үшіншілер - Абайды оқымағандар».
- Балалар, сендер осының қайсысына жатасындар?
- Біз бірінші топқа жатамыз. Ұлылығы әлемге танылған Абай атаның шығармаларымен танысып жатырмыз.
Бүгінгі заман адамы «сегіз қырлы, бір сырлы» болып өсуі керек. Оның бастысы, біздер үшін- әдептілік.
Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң – арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та бар қалан,- деп Абай атамыз айтқандай, кішіге мейірімді, досыңа қайырымды, еңбексүйгіш,
шыншыл да қамқор болсаң, өсе келе ата- анаңның, Отаныңның мақтаны боласың.
«Ата толғау» күйі қосылып тұрады.
Бастаушы.Ой қозғау.
Парасатты болып туған,
Шыңғыстаудың Абайы.
Ән мен жырын мұра қылған,
Сарыарқаның Абайы.
Нақылымен сана құйған,
Қазағымның Абайы.
Ақылымен дана болған,
Бүкіл әлем Абайы,- деп ақын Жұмағазы Алмабаев жырлағандай, Абай есімін естігенде есімізге не түседі? Соны
мына күннің әрбір шапағына жазып көрсетейік.
1- оқушы.Абай – ақын, Абай – дана, ойшыл, заман суреткері. Абай – аудармашы. Абай – сазгер. Абай жас
кезінен өте зерек, момын бала болып өсті.
2- оқушы.Жиырмасыншы ғасырдың Гомері атанған жыр алыбы Жамбылдан «Абайдың ақындығы туралы не
айтасыз?» дегенде: «Абай ақын ғана емес, ол ғұлама» деп жауап берген екен.
3- оқушы.Мынау тұрған Абайдың суреті ме?
Өлең сөздің ұқсаған құдретіне.
Ақыл, қайрат, білімді тең ұстаған,
Өр Абайдың төтеген кім бетіне?- деп жырлапты жыр алыбы Жамбыл.
4-оқушы.Абай 1845 жылы 10 тамызда Семей облысы Жидебай жерінде Шыңғыстау етегінде дүниеге келген.
Негізгі хатқа түскен аты Ибраһим болса да, әжесі Зере еркелетіп «Абай» деп атап кеткендіктен, біз де солай
айтып жүрміз.
5-оқушы.Абайдың атасы Өскенбай дала халқының әділ биі болған.
6-оқушы.Абайдың әкесі Өскенбайұлы Құнанбай өз заманындағы атақ- даңқы алысқа кеткен беделді
адамдардың бірі болған. Қарқаралы уезінің аға сұлтаны болып сайланған. Шешесі Ұлжан шешендікпен,
тапқырлықпен аты шыққан.
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7-оқушы.Абай 10-12 жас аралығында мұсылманша оқып, хат таныған. Ал 12 жасындаСемейдегі Ахмет Риза
медресесіне оқуға түседі. 14 жасында үш ай орыстың Приходская школасында орысша сабақ оқиды. 15
жасынан бастап, әкесіне көп көмегін тигізеді. Ел- жұрты Абайды би етіп сайлайды.
8-оқушы.Абай – ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстаған адам.
Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боларсың елден бөлек,- дейді Абай ата.
9-оқушы.14 жасында сықақ өлеңдер шығарған. Ол жастар арасында кең таралған. Жаңа заманның ретімен
Абай білімге ден қойып, араб, парсы, түркі тілдерін үйренді. Сол кезде шығыс тілдерін Абайдан артық білетін
адам болмаған.
10-оқушы.Ендеше, біз абайтанудың бірінші баспалдағында тұрмыз. Біраз өлеңдерін, қара сөздерін оқып
талдадық. Өмірімен таныстық.
11-оқушы.Абайдың орыс әдебиетіне бет бұруына себепкер оның орыс достары Грось пен Михаэлис болды. Ол
екеуі де Абай уылында қонақта болып, Абайды орыс әдебиетімен таныстырған. Абай Пушкин, Лермонтов,
Крылов, Толстой, Тургеневтің еңбектерін оқыған. Абай қазақ тіліне «Евгений Онегинді» аударды.
Қазақ тіліне И.А. Крыловтың бір қатар шығармаларын аударды. Қазір біз И. А. Крыловтың «Қарға мен Түлкі»
мысалын тыңдап көрейік.
Мұғалімнің түсіндірмесі. Ой-толғаныс.
Абайдың 1890-1898 жылдар арасында жазған шығармалары «қарасөз» деп аталады. Жалпы саны қырық бес
бөлек шығарма. Абайдың қарасөздері адамды адам болуға, ізгі ниетті адамгершілік қасиеттерінің мол болуына,
жаман дағдыларын аулақ болуға үйретеді. Олай болса, Абай қарасөздерімен танысайық.
Оқушылардың қарасөздерді оқуы.
Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ емес. Одан басқа
нәрселерменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. ( Он сегізінші қара сөз)
Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең – оқыт, мал аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған
соң, саған рақат көрсетер ме, өзі рақат көрер ме, яки жұртқа рақат көрсетер ме?(Жиырма бірінші қара сөз)
Шығармашылық жұмыс
1. Абай Құнанбаевтың жыл мезгілдеріне байланысты қандай өлеңдері бар? («Қыс», «Жазғытұры», «Жаз»,
«Күз»). Өлеңдерді мәнерлеп оқу.
2. Оқушылар шығармашылығы (Абай ата жайлы өлеңдер).
«Ұлы ақын - Абай ата»
Қазаққа бөлек екен Абай орны,
Абай атам- данышпан, ұлы ақын,
Талапшыл, қанағатшыл, терең ойлы.
Қазақ халқын танытқан әлемге айқын.
Өнер- білім, ғылымды қадірлеумен
Елін, жерін, Отанын әнге қосып,
Қазақ елін ақиқат жолға қойды.
Өлеңімен жырлаған халқын жақын.
Шағын көрініс
Орыс халқы мақтанса Пущкинменен,
Тыныштық. Абай өлең жазып отыр.
Абай атам- ұлы ақын, еңбегі ерен.
Есіктен досы Ербол кірді.
Қос ақынның оқысаң өлеңдерін,
Нұрбол.Абай досым, тағы өлең жазып отырмысың?!
Махаббатың артады елге деген.
Шаршадың ғой... Бір сәт демалсаңшы.
«Абай ата»
Саят.Ербол, тыңдашы (ыңылдап)
Ата сөзі- қазақтың бойтұмары,
Көзімнің қарасы,
Оқысаң, ашылады ой тұманы.
Көңілімнің санасы.
Қиналсаң, ақыл қосып ақылыңа,
Бітпейді іштегі,
Жырларында жанашыр ой тұрады.
Ғашықтың жарасы.
Нұрбол.Абай неткен әдемі ән! Ғажап, жаңа ән, жаңа өлең! Тамаша! Абай, Сүйіндік ауылында екі күннен кейін
алтыбақан болғалы жатыр екен. Соған барсақ қайтеді. Осы әнді жастарға сый етіп тартайық!
Саят(басын изеп): Жарайды.
Жастар жиналып «Айттым сәлем, қаламқас» әнін айтып отыр.
Саят, Нұрбол шетте отырады.
1-қыз.Қыздар, қыздар, Құнанбай қажының баласы Абай келіп тұр.
2-қыз.Қасындағы Нұрбол ғой.
3-қыз.Абай, Ербол, келіңдер. Төрлетіңдер. Қош келдіңдер!
Абай. Ойын- сауықтарың қызық болсын!
Ербол. Ән-күйлерің қанатты болсын!
Топ.Бірге болсын! Айтқаның келсін!
4-қыз.Ортамызға Абай келіп қалған екен. Неге өлеңдерін оқып, әнін салмаймыз?!
Топ.Ал кім сөзге ұста, кәне, бастап жіберейік.
5-қыз. «Өлең- сөздің патшасы, сөз сарасы»
Ербол.Сүйіндік ауылының жастары, тыңдаңыздар! Абай сендерге жаңа әнін сый қылып тартады. Қабыл
алыңдар!
Ән шырқалады «Көзімнің қарасы».
Топ.Неткен тамаша ән. Терең, сырлы. Рахмет, Абай.
«Желсіз түнде жарық ай» әні шырқалады.
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Аңшы жігіт(ентелеп келіп): Уа, Абай ақынның құрбы- құрдастары, амансыңдар ма!
Топ.Армысың, бейтаныс жіт!
Ербол.Ассаламаумағалейкум, жас жігіт!
Абай.Жолың болсын, жігітім!
Қыздар.Орта толсын!
Аңшы.Аң аулап жүріп, алыстан Абай әнінің сазды әуенін құлағым шалып, ат басын бұрдым. Ақын Абай қарсы
болмас, осы ауылдың қыздарының әнін, өлеңін тыңдағалы келдім.
6- қыз.«Құлақтан кіріп бойды алар».
Аңшы жігіт. Бәрекелді, ризамын өлеңіңе Таңшолпан!
7-қыз. «Ғылым таппай мақтанба»
Топ.Ой, бәрекелді!
Абай.«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»
Бастаушы.Міне, сіздер Абайдың бозбала шағынан бір көрінсті тамашаладыңыздар.
12-оқушы.Абай 1904 жылы дүниеден өтті. Абай өмірден озса да артына көп мұра қалдырды. Өлең- жырлары,
қарасөздері мәнді де мағыналы болды.
13-оқушы.Жазушы Төлен Әбдіков. «Абай халқымыздың мақтанышы ғана емес, біздің ұлттық ұранымыз. М.
Әуезов Абайды әлемге таныту арқылы әлемге қазақты танытты»,- деді. М. Әуезовтің «Абай жолы» романэпопеясымен қысқаша әңгімелер арқылы танысып келе жатырмыз. Енді осы әңгімелерді еске түсірсек. «Бала
Абай».
Ойды түйіндеу
Бүгінгі сабағымызды Сұлтанмахмұт Торайғыровтың мына өлеңімен аяқтағым келеді.
Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе.
Адамдықты көздесең, Жаттап, тоқы көңілге.
Қамшының сабындай ғана қысқа өмірінде артына өшпес із, өлмес өсиет қалдырып кетуді ақын сөзімен айтсақ:
Өлді деуге сыя ма, ойлаңдаршы, Өлмейтұғын артына сөз қалдырған...
Қасиетті қара сөздерден ғибрат алып қана қоймай, өмірлік нұсқау алдық. Қазақ сөзінің киесі қонған бұл қара
сөздер кез келгенімізге өмірлік бағыт-бағдар, ақыл қосушы. Сондықтан, балалар, біз Абай атаны жадымызда
ұстаймыз.
************
«М. МОНТЕССОРИ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ»
Түркістан облысы,Төлеби ауданы,Ұзынарық ауылы «Береке» бөбекжайы мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпорны меңгерушісі Агментаева Рабига Абилдакызы
Қазіргі уақытта жас ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуына ізгілік, ғылымилық, жүйелілік ұстанымдарына
негізделген үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін құру, оның тәрбиелік мүмкіндіктерін саралау өзекті
мәселелердің бірі болып саналады. Сондықтан да соңғы республика көлеміндегі мектепке дейінгі мекемелерде
экологиялық тәрбие жұмысы бұрынынғы қалыптасқын бағдарламадағы «Балаларды табиғатпен таныстыру»
бөлімінен бастау алады.
К.Д. Ушинский – баланы табиғатпен жастай таныстыра дамыту, оның өзіндік логикалық ойын, сөз қорының,
санасының жетілуіне әсері мол екенін көрсеткен. Ал табиғатпен таныстыру – балалардың танымын дамытудың
басты құралдардың бірі. Мұнда балалардың қоршаған орта жөніндегі ұғым түсініктерін байытатын жалпы және
нақты ғылыми мәліметтер алуының маңызы зор. Табиғатпен таныстыру барысында «Табиғат – бүкіл тіршілік
атаулының алтын ұясы, тал бесігі, өсіп-өнер мекені» екендігі жөнінде нақты түсініктер беріледі.
Табиғаттағы әдемілікті сезініп, қабылдау дағдысы өзінен-өзі келе қоймайды, оны дамыту, жағымды іс-әрекет
түріне айналдыру ата-аналардың және тәрбиеші-ұстаздардың көмегімен жүзеге асырылады. Демек, оларды өз
бетінше әрекет жасауын бақылау, оның мазмұнын талдау балалардың жеке басы ерекшеліктерінің экологиялық
тәрбиелілігінің деңгейін анықтауғы мүмкіндік береді. Мұндай іс-әрекет түрлері арқылы баланың жеке тұлға
ретіндегі дамуын оның экологиялық тәрбиесімен тікелей сабақтастықта байланыстыруға болады.
Экологиялық тәрбие жаңа категория, ол экология ғылымымен және оның тармақтарымен тікелей
байланысты.
Ал экологиядағы негізгі түсініктер мыналар:
а) жеке алынған ағзаның өзінің өмірсүру ортасына ие болған бір аймақтағы экожүйелердің қызметі;
ә) өмір сүретін тірі ағзалардың қоғамдастығы және олардың өзара бір-бірімен қарым-қатынаста болуы.
Бұл екі ұғым мектеп жасына дейінгі балалардың қоршаған орта, табиғат жайындағы түсінігін дамыту арқылы
көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қоршаған ортаға деген жағымды қарым-қатынасты айқындаудың
бір формасы баланың күнделікті іс-әрекеті.Демек, экологиялық тәрбие үрдісінде көрініс табатын іс-әрекеттің
мынадай түрлерін атауға болады:
— табиғаттағы әр түрлі оқиғаларды бейнелейтін немесе табиғатты қорғау, көркейту іс-әрекетін білдіретін
сюжетті-рольді ойын;
— балабақша алаңында (табиғаттағы еңбек) тіршілік объектілері үшін немесе оларды күтіп-баптауды жүзеге
асыру, сондай-ақ, заттарды қайта өңдеу (ойыншықтарды, кітаптарды және т.б. жөндеу) іс-әрекеті;
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— табиғаттан алған әсерлерін және адамдардың табиғаттағы іс-әрекеттері негізінде бейнелеу өнерінің
туындыларын жасау;
— табиғатпен тілдесу, өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің объектілерімен еркін түрде байланыс жасау –
бақылау, оларды еркелету, күтіп-баптау іс-әрекеті, қолға үйрету мен белгілі-бір жағдайға бағындырып үйретуді
қамтитын кешенді іс әрекет;
— тәжірибе жасау – бақылау нәтижесндегі өз пікірін айтумен сабақтасып келген іс жүзіндегі танымдық ісәрекет;
— тіл, сөйлесу іс-әрекеті, сұрақтар, хабарламалар, әңгіме, диалогқа қатысу;
— табиғатқа
байланысты кейбір мәліметтер мен қызықты да құпия әсерлер жөнінді пікір алмасу, әңгімелесу арқылы табиғат
жайындағы түсініктерін айқындау;
— табиғат жайлы мазмұндағы телехабарларды, суреттерді көріп тамашалу, шағын шығармалар оқу
балалардың табиғат жөніндегі қалыптасқан түсініктерін айқындайтын және жаңа ықпал ететін іс-әрекет жасау;
— бақылау — өз бетінше дамытумен бірге табиғат туралы және табиғаттағы адамдардың іс-әрекеттері
жөнінде мәліметтерді алуды қамтамасыз ету;
Бақылау- табиғаттағы сезімдік тұрғыда тану әдісі, мақсатқа бағытталған қабылдау, сезім мен тиімділіктің
бірлігі көрінетін танымдық күрделі үрдіс. Ол табиғатпен, тіршілік объектілерімен, қоршаған ортамен тікелей
байланыста болуды қамтамасыз етеді. Табиғи объектілер мен табиғат құбылыстарын бақылауды ұйымдастыру
балаларды табиғатпен таныстырудың негізгі тәсілі болып табылады.
Ұзақ мерзімді бақылаулаларды
ұйымдастыру — өсімдіктер мен жануарлардың өмір сүру ортасымен өзара байланыста болу, балалардың сол
ортаға деген бейімділігін танудың алғы шарты. Бақылау балаларға табиғат жөніндегі нақты түсініктерді
меңгертіп, ойлау қабілетін , тілін дамытады. Өсімдіктерді, жәндіктерді, құстарды бақылау арқылы бала көптеген
жаңалықтарға тап болады. Ал жүйелі бақылау баланың жеке басының бақампаздығын аңғартады, осының
әсерінен баланың дүниетанымы кеңейіп, қоршаған ортаға деген өзіндік көзқарасы пайда болып, білуге деген
ынтасы арта түседі. Ал баланың табиғаттан алған әсерін әңгімелеп, суреттеп беруі оның қиялына қанат бітіріп,
табиғат жөніндегі түсінігін айқындауға ықпалын тигізеді.
Балалармен экологиялық бағыттағы іс-әрекет түрлері кезінде нақты нәтижелерге қол жеткізу тәрбиешілердің
кәсіби шеберлігін танып, экологиялық тәрбие жұмысы кезінде тиімді әдіс-тәсілдерді игеруін қамтамасыз
етеді.Экологиялық тәрбиеде жақсы нәтижеге жету – әр әдіс түрінің тәжірибе мен моделденген іс-әрекетінің бірбірімен байланыста болуында.Сондай-ақ, заттарды күтіп-баптауда, оларды жөндеуде және жаңартуға қатысу
балаларға қажетті тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға септігін тигізеді.
Мектепке дейінгіжастағы балалардың үлкендермен және құрдастарымен арадағы қарым-қатынасы
күрделіленіп, іс-әрекетінің мазмұны мен формасы нығайып, жетіле түседі. Негізінен бұл жастағылардың әрекеті
қарапайым еңбек түрлерін орындауға бағытталады.Өзінің жас шамасына сәйкес тапсырмаларды ынталылықпен
орындау нәтижесінде қоғамдық еңбек мотиві ерекше сипатқа ие болады. Табиғаттағы пайдалы жұмыс түрін
орындауда ынталанушылық көрініс табады.Табиғат аясында тәрбиеші ұсынған әр түрлі тапсырмаларды
өздігінен орындау дағдыларының дамуы баланың оқу ісіне, білім алуға бейімделуіне ықпал етеді. Кішкентай
балаларға қарағанда бұл жастағылардың ұғыну, қабылдау әрекеті неғұрлым мақсатты сипатқа ие болып,
табиғаттағы бейнеленген нәрсені немесе заттың түсіне қарай, тәрбиеші көрсеткен көрнекіліктерге ерекше назар
аудара алады.Бұл жаста балалар судың қажеттілігін, бастау, бұлақ, қайнардың қайдан пайда болатыны туралы
түсініктерді тәрбиешілердің көмегімен түсініп, суды үнемдеп жұмсау дағдылары пайда бола бастайды.
Қыс айларында топ бөлмесіндегі ауладан әкеліп қойған бұтақтарды бақылау барысында жасанды түрмен
бүршіктер, жапырақтардың пайда болғанын еске түсіріп, табиғи құбылыстардың нәтижесінде барлық ағаштар
бүршіктеніп, жапырақ жайып, кейбіреулерінің гүл жаратындығы жөнінде түсінік қалыптасады.
Дәрілік өсімдіктер туралы мағлұмат беріліп, олардың пайда, зиянына тоқталып, өсіп тұрған жерін қоршап
қою сияқты іс-әрекет түрлерін атқара алады.Мектеп жасына дейінгі балалардың табиғат туралы түсінігін
қалыптастыруда олардың жас кезеңдерінің, ыңғайлы кезең екендігін, нақты компоненттерді тірек ете отырып
(мотивациялық-құндылық, эмоционалдық-сезімдік, іс-әрекеттік) шешімін іздестіруге болатынын дәлелдейміз.
Балабақшада балалар табиғатпен жан – жақты терең таныстырып отыру тек экология оқу іс – әрекетінде ғана
емес, тіл дамыту оқу іс –әрекетінде де өз жалғасын табуы қажет.Ол үшін балалардың жасына, тәрбиеленетін
тобына байланысты.Мен өз жұмыс істейтін «Қоңырау» тобында Экология және Қоршаған орта сабақтандыра
көп ізденіп жұрнал және әдістемелік құралдар арқылы өз сабақтарымды жандандырып өтуге тырысамын.
Сабақтың тақырыптары белгілі бір жүйе бойынша топтастырамын. Мысалы Экология немесе Қоршаған
ортамен таныстыру сабағын балалардың бір-біріне деген ыстық лебіздерін, ойларын, алақандарының жылуын,
жылы тілектерін бір – біріне беру, айтудан бастауға болады. Мәселен: Сәлеметсіз бе балақайлар! Қайырлы таң,
балалар! Бүгін күн қандай тамаша! - деген жылы сөздер бала жүрегіне әсер етіп көңіл-күйін бір сергітіп
тастайды. Халқымның нақыл сөзін ескере отырып «Жақсы ұстаз айтады, көрнекті ұстаз көрсетеді, ұлы
ұстаз шабыттандырады» дейді сөз соңында балаларға стандарт талабына сай етіп, күнделікті жаңашаландыру
әр тәрбиешінің өз жұмысындағы кәсіби шеберлігіне байланысты деймін.
*************
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«АБАЙ-ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТТІҢ ТҰЛҒАСЫ» (ТАҒЫЛЫМДЫ КЕШ)
Түркістан облысы,Төлеби ауданы,Ә.Молдағұлова атындағы шағын жинақты
негізгі орта мектеп директоры Ауганбаев Мурат Айдосович
Мақсаты:
- Абай шығармашылығын жас ұрпақтың «жүрегіне терең бойлатып», Абайдың жұмбақ әлемінің тылсым
сырларына үңілту;
- «Сөз патшасы - өлең» құдіретінің асыл сөз маржандарын бойларына сіңірту, ой - қиялдарын поэзия әлеміне
енгізу;
- Ғұлама Абай мұрасын, нақыл сөздерін, философиялық ой - толғауларын насихаттау
1 - оқушы: Армысыздар, қадірменді ұстаздар, әдебиет сүйер қауым, білім нәріне құмар оқушылар!
2 - оқушы: Қазақ халқының ұлы ақыны, әдеби тілінің негізін салушы, аудармашы, сазгер, дана, дара тұлға Абай
Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «Абай-әлемдік мәдениеттің тұлғасы» атты тағылымды кешке қош
келдіңіздер!
Эпиграф: «Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай біздің
ұлттық ұранымыз болуға тиіс».
1 - оқушы: Абай мұрасы - қазақтың ең қасиетті, теңдесі жоқ, алтын қазынасы. Заман ауысып, уақыт өткен сайын
халқымыз ғұлама Абайдың рухани дүниесіне терең бойлап, оның ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа
сырларына қаныға түседі. Абай өзінің туған халқымен мәңгі - бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы қалың елін
қазағын жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді.
2 - оқушы: Ұлы Абайдың шығармашылығы бүгінгі заман талабына сай қайта түлеп, жыл өткен сайын
жаңғырып ұрпақ тәрбиесінде өзіндік үлес қосып келеді.
Слайд: Абайдың Балалық және жастық шағы.
1 - оқушы: Ақын шығармалары - оның қазақ әдебиеті тарихында ерекше орны бар классик ақын екендігін
дәлелдейді. М. Әуезов Абайды «Қазақтың классик әдебиетінің атасы, қазақ поэзиясының күн шуақты асқар
биігі» деп атауы да жайдан жай емес.
2 - оқушы: 80 - жылдардың орта кезінен бастап Абай ақындық жолға біржола бет бұрады. Бұл кездегі өлеңдері толысқан ой - сананың жемісі.
Слайд: «Дүние де өзі, мал да өзі,
Ғылымға көңіл бөлсеңіз» Ғылым, білім туралы көзқарасы
- «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» - «Интернатта оқып жүр» - «Ғылым таппай мақтанба»
Музыкалық номер: Абайдың «Желсіз түнде жарық ай» әні
1 - оқушы: Абай – озық мәдениетті насихаттаумен қатар, әлеуметтік - азаматтық санасы өскен, халықтың үлкен
қайраткері.
Слайд: «Қалың елім, қазағым, Қайран жұртым» Халық, замана, адам
• Сабырсыз, арсыз, еріншек» • «Адасқанның алды жөн, арты соқпақ» • «Өлсем орным қара жер»
• «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес»
Би: Мектеп оқушылары
2 - оқушы: Абай жас ұрпаққа айтар ақылы да, уағызы да аз болмаған. Ол халық тәжірбиесін танытқан
шындықты айта отырып, жастарды адамгершілік жолға, адал достыққа үгіттейді.
Слайд: «Кемді күн қырық дәурен тату өткіз, Жетпесе біріңдікін бірін жеткіз»
Махаббат, достық лирикасы
• «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат»
• «Есіңде бар ма жас күнің»
• «Ұяламын дегені көңіл үшін»
Музыкалық номер: Абайдың «Көзімнің қарасы» әні
1 - оқушы: Абай өзінің поэзиясымен қазақтың көркем әдебиетін өлшеусіз биікке көтерді, әдеби тілді дамытып,
қалыптастыруда аса үлкен еңбек сіңірді.
«Көркем сөздің асылы - поэзия» деп жоғары бағалай отырып, ақын мен ақындықтың мұрат - мақсаты жайлы
жаңа көзқарасын білдіреді.
Слайд: «Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы»
Ақындық, ән, өнер адамы
• «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ел»
• «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»
• «Өлең сөздің патшасы»
2 - оқушы: Абай - сазгер. Оның көп өлеңдері өз әнімен тараған 30 - дан астам әні бар, 3 күйі бар. Бүгінгі таңда
нотаға түскен, орындалып жүрген классикалық туындылар.
Слайд: Абай – сазгер.
«Құлақтан кіріп, бойды алар,
Әнді сүйсең, менше сүй»
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Абайдың «Желсіз түнде жарық ай» әні
2 - оқушы: Табиғат лирикасы – Абайдың дүниежүзілік озық поэзиядан алған бір үлгісі.
Ақын неғұрлым данышпан болса, соғұрлым табиғатпен терең араласып, оның құшағына тұтас қамтып алады.
Табиғатты адаммен, ортамен барынша байланыстыра көрсетеді.
Слайд: Табиғат лирикасы
«Жаз» (1886 ж)
«Жазғытұры»
«Қыс» (1888 ж)
«Күз»
1 - оқушы: Абай – данышпан, Абай – кемеңгер. Ол орыс әдебиеті классиктерінің, Европаның бірталай
ақындары мен ғалымдарының, ежелгі заман даналарының туындыларымен танысады. Солар арқылы әдеби
білімін, дүниетанымын кеңейте түседі.
2 - оқушы: Абай – әдебиеттегі шебер аударма жасаудың үлгісін көрсетті. 70 - 80 шақты аудармалары өзге тілден
дәл, нақ аударылған.
Слайд: Ұлылар үндестігі
• А. С. Пушкин және Абай. «Евгений Онегиннен» 8 өлең аударған, көбі – Онегин мен Татьяна хаттары.
• М. Ю. Лермонтов пен Абай.
• Крылов және Абай.
«Татьянаның хаты» өлеңі
Аудармасы - «Құмырсқа мен Шегіртке» (көрініс)
1 - оқушы: Абайдың поэмалары: «Масғұт», «Ескендір», «Әзім әңгімесі».
Бұл поэмалары қазақ өмірінің шындығын суреттеуге құрылмаған. Шығыстық оқиғалар сарынында жазылған.
Идеясы – ұстаздық, тәрбиелік ой - мақсаттарға бейімдеп, көпке үлгі көрсету.
Би: Мектеп оқушылары
Слайд: «Масғұт» поэма – достықты қадір тұтады, ер мен әйел теңдігін жақтайды.
«Ескендір» поэмасы (көрініс)
2 - оқушы: Абайға дейін қазақ әдебиетінде болмаған үлгі – ол Абайдың қара сөздері.
Абайдың қара сөздері – көркем шығарма түрінде емес, ақынның өмір сабақтары туралы ойларын, содан
туындайтын даналық, философиялық түйіндерді жинақтаған публицистикалық үлгіде жазылған ақыл - өнеге,
өсиет, ғибрат сөздер. Жалпы қара сөздер саны 46. Оның 46 - сы аяқталмаған. Абайдың қара сөздері өз кезі үшін
де, бүгін де бағасы зор.
Мектеп оқушылары Абайдың қара сөздерін мәнерлеп айтып береді.
1 - оқушы: Абайдың шығармашылығын аса жоғары бағалаған А. Байтұрсынов: «Абай – қазақтың бас ақыны.
Онан асқан бұрын - соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ» деп жазды.
2 - оқушы: Парасатты болып туған,
Шыңғыстаудың Абайы.
Ән мен жырын мұра қылған,
Сарыарқаның Абайы.
Нақылымен сана құйған,
Қазағымның Абайы.
Ақылымен дана болған,
Бүкіл әлем Абайы!
1 - оқушы: Құрметті, әдебиет сүйер қауым! Абайдың шығармашылығына арналған тағылымды кеш соңына
жетті. Поэзия әлемінде келесі кездескенше қош, сау болыңыздар!
*************
ҰСТАЗЫ ЖАҚСЫНЫҢ - ҰСТАМЫ ЖАҚСЫ
Түркістан облысы, Төлеби ауданы ,«Балаби» бөбекжайының меңгерушісі
Ахметова Лаззат Абдыкалыккызы
Қазіргі заманда адамзат алдында тұратын міндет- өз ісін,өмірін жалғастыратын салауатты,саналы ұрпақ
тәрбиелеу.Менің ұғымымда, алдымыздағы әрбір бала қайталанбас бір ғажайып әлем десек, сол зерттелмеген
таза құпияға терең үңіліп, баланың басқаға ұқсамайтын ерекше қасиеттерін тану, оның жүрегіне, жан дүниесіне
жол таба білу – біздердің, бұлжытпас борышымыз. Бала тәрбиесі, оның ішінде балабақшадағы сәбилерді
тәрбиелеу үлкен мәртебе.«Адамды тәрбиелеу - демек оның ертеңгі қуанышқа ие болатын келешек жолын
тәрбиелеу». А. С. Макаренко. Сондықтан біз балаларымыздың болашағына, тәрбиесіне жауапты жандармыз.
Мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмыстардың басты бағыты оқу тәрбие процесін жүйелі жоспарлау, жаңа
инновациялық технологияларды ендіре отырып балаларды дамытудың тиімді жолдарын қарастыру. Міне
осындай жұмыс жүйесі балабақшада қалыптасқан.
Барлық ұстаз атаулы Қаратаудың қойнауындай тереңде жатқан кенді ашып,білім мен ғылымның жемісінің дәмін
таттыратын,армансызға арман ұялатып,қанатсызға дарын қанатын бітіретін ғажайып күш иесі.Сондайақ
балабақшадағы әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін бірден - бір адам, ол - әдіскер. Басқару қызметінің
негізгі ерекшеліктерімен заңдылықтарын білместен әдістемелік жұмысты сауатты ұйымдастыру мүмкін емес.
Педагогикалық үрдістің тиімділігі әдіскердің барлық басқару қызметтерін бірдей дәрежеде сапалы
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орындауымен анықталады. Сондықтанда әдіскер мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбие және дамыту
әдістемелері және жүйелі басқару мәселелерін де білікті болуы керек. Әдіскер өз жұмысын ғылыми негізде
теориялық тұрғыда сауатты жүргізе білсе, онда практикада жүйелілік, бірізділік қалыптасып, нәтижесі табысты
болмақ. Әдіскердің өмірден алған тәжірибесі, қабілеті, адамгершілігі, қарапайымдылығы, мінез - құлқы
әлдеқайда жоғары деңгейде болуы тиіс. Ол қандай қиын жағдай болсын, кедергілерге қарамастан педагогтармен
тікелей тынымсыз жұмыс жасайды.
Әдіскердің бір бойында бірнеше қызмет бар. Ол жаңа үрдісте заманауи технологияларды енгізу арқылы
сабақтар, семинарлар, ғылыми жұмыстар мен және тағы да басқа сайыс - байқауларды ұйымдастырып өткізуші,
басқару арқылы нәтижелерге қол жеткізуін қолдаушы болып танылады.
Тәрбиеші – жүрегі жақсылық пен жаңалыққа толы ұлы тұлға. Сол бойындағы барлық білім мен білікті, тәрбиені
баланың жүрегіне жеткізу үлкен қасиет. Тәрбиеші тәрбиесін шын қабылдаған бала болашақта сөзсіз ұлы тұлғаға
айналады. Ұлы Абай атамыз:
«Ақырын жүріп, анық бас,
Еңбегің кетпес далаға,
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға!» - деп жырлап кеткендей, әрбір ұстаз бұлақ түбінен асыл тас іздегендей балаға мән мен
мағынаға толы білімді үйретуі керек. Бүлдіршіндерді тәрбиелеуде, тәрбиешілердің осындай қым - қуат
тіршіліктен шаршамай, талмай еңбек етіп, кішкентай бүлдіршіндеріміздің бойына ізгілік, мейірімділік,
қайырымдылық, адамгершілік сіңіріп, өз - өзіне деген сенімділікке тәрбиелеуде тәрбиешілер шешуші рөл
атқарады.
Мен өзімнің әріптестеріме жаңа инновациялық, әдістемелік көмек беріп, оларға мейірімділікке, шыдамдылыққа,
кешіре білуге бағыт бердім. Қызметтестеріммен тең жағдайда сырласып, тыңдап, мен өз балабақшамның
жұмысын жетілдіріп, жоғары деңгейде көтере алатыныма сенемін.
Менің әдістемелік қызметімнің нәтижелігі өз педагогтарымның өзін – өзі тануға ықпал жасау. Әрбір маман
шығармашылығын, шеберлігін, талантын жаңғыртып, өз ісінің шебері атанса мен оны еңбегімнің жемісі деп
түсінемін.
Педагогтардың осылайша шығармашылығын дамыта отырып, қазіргі заманғы педагогикалық теориямен
практиканы басшылыққа алып, жұмыс жасаудамын. Педагогикалық озық технологияларды сабақ барысында
пайдаланып, балалардың шығармашылығын дамытуға ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы жүзеге
асырдым. Бес жастағы бала зейінін дамытып, жеке тұлғаға айналдыру әр тәрбиешінің басты міндеті.
Менің өмірдегі ұстанымым:
1. Мейірімділік, шыдамдылық, кешіре білу, педагогтармен тең жағдайда сырласу;
2. Тәрбиешінің мүмкіндіктеріне сену, ойын әрқашан құлақ қоя тыңдау;
3. Өз мамандығын сүюі және мақтан тұту.
Мен өз ісімді шеберлікпен атқарып, балабақшамдағы тәрбиешілердің заман талабына сай білімдерін
жетілдіріп, шығармашылықпен жұмыс жасауына қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын. «Адамның
адамшылдығы - ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады»деген Абай сөзін
өмірлік қағида еткен әрбір тәрбиеші, ұстаз. Ал басшылықтың міндеті сол- ол өзінің ұжымын біліп, күшті мен
әлсіз тұстарын байқап олардың жұмыс жасауына сенімділік ұялата білу қажет.
Менің жұмысым сол мен педагогтарыма өзін ашуына көмектесемін. Өздерінің бойындағы таланттарын,
шеберліктерін көрсетуіме мүмкіндік беремін. Оларға жәрдем беру мен үшін ол қуаныш. Мен тәрбиешілеріме
қол үшін бере отырып , балабақшадағы балаларға және олардың ата-аналарына да көмегім деп білемін. Ол үшін
мен тек білімімді көтеріп қана қоймай, менің бойымда ашық, жаным таза, жүрегі жұмсақ, жұмысымен
балаларға деген сүйіспеншілік болу қажет деп білемін.
Менің жұмыс барысында ұстанатын қағидаларым:
Ешқашан «Мен білмеймін» дегенді айтпау, ең бастысы - білуге деген құштарлық.
Әрдайым айналамдағыларға өз білгенімді үйретуге көмектесу.
Өз сезіммімен көңіл- күйімді бағындырып ұстау.
Басқа адамның пікірін құрметтеу
Адамды тыңдай білу.
Кейде маған жұмыс қиын болып кететін сәттеріде болады, бірақ мен берілмеймін. Мен өзімнің
мамандығымды босқа таңдамағанымды өзіме және басқаларға дәлелдеймін. Қорыта келгенде, әрбір маман иесі
болу үшін әртүрлі қабілеттермен өз ісіңе деген қызығушылықпен, әрдайым білуге деген құштарлықтан
туындайды.
Барлық ұстаз иесі ол - технолог, педагог, ізденуші, сараптамашы, басқарушы. Ең бастысы балаларды және өз
мамандығын жақсы көретін жан болуы керек деп ойлаймын.
*************
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Түркістан облысы,Төлеби ауданы «Балаби» бөбекжайының тәрбиешісі
Байзакова Лаура Алтынбекқызы
Топ: Ортаңғы топ
Оқыту білім беру саласы: «Әлеуметтік орта»
Оқыту түрі: Қоршаған ортамен таныстыру, экология
Тақырыбы: Судың қасиеттері.
Мақсаты: Су туралы мағлұмат беру, тәжірибе жасау арқылы судың қасиеттерімен таныстыру. Табиғатқа деген
сүйіспеншіліктерін, қызығушылықтарын арттыра отырып, табиғаттың әдемі сұлулығын көре білуге және оған
қамқор болуға тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: Су, құм, сүт, мұз, жалпақ табақ.
Технология:«Дьенеш блогі»
Сөздік жұмыс:Сұйық сусымалы.
Іс-әрекет
кезеңдері
Мотивация
лық қозғаушы.

Ұйымдастыру.

Жұмбақтар.
Тақпақ.
Мақал-мәтел.
Сергіту сәті.
Тәжірибе жасау.

Қортынды.

Күтілетін
нәтиже:
Білуі керек:
Меңгеруі керек:
Жасай білуі:

Тәрбиешінің іс-әрекеті

Балалардың іс-әрекеті

Шаттық шеңберге тұрғызу.
Күндей жарқырап,
Айдай арайлап,
Жұлдыздай жарқырап,
Судай мөлдір, таза көңілмен,
Бүгінгі күндік бастайық.
Тәрбиеші: Табиғат дегеніміз не?
Табиғат қандай болады?
Тірі табиғатқа нелер жатады?
Ал өлі табиғатқа ше?
Қане, балалар, барлығымыз мына жұмбақты шешейік.
Жалт-жұлт еткен,
Жылғадан өткен.
Бұл не?
Аспаннан домалап,
Көп моншақ төгілді.
Бұл не?
Олай болса бүгінгі оқу іс-әрекетеріміз су туралы.
Су туралы кім не біледі?
Дұрыс.
Ал кім тақпақ біледі?
Ал кім мақал-мәтел біледі?
Балалармен би қимылдарын жасау
Енді балалар тәжірибе арқылы судың қасиеттерімен
танысамыз.
I. Судың түсін ажырату,
Судын түсі қандай болады?
1. – тәжірибе.
1 - стаканда су – қасық салу. Көріне ме?
2 - стаканда сүт – қасық салу. Көріне ме?
II. Судың түсін өзгерту.Әр балаға бояу жағылған
қылқалам беру. Суды арластырады.
Тәрбиеші: Судың түсін өзгертуге бола ма?
III. Тәжірибе.
2 стакан, пішіндері әр түрлі.
Бұлардың ішінде су бар.
Судың пішіні қандай?
Тәрбиеші: Суды қандай ыдысқа құйсаң ыдыстың пішіні
сондай болады.
Су – сұйық зат екен.
IV. Тәжірибе.
Енді стаканға құм салам. Ол да стаканың пішініндей.
Сондай құм сұйық зат болғаны ма?
Осыны тексеріп көз жеткізейік.
Суды жалпақ табаққа төгем, су жайлып кетті.

Балалар шаттық шеңберін
жасайды.
Бізді қоршаған орта.
Тірі және өлі.
Жануарлар, гүлдер,
ағаштар.
Қар, су, тас, жаңбыр, күн.
Су.Жаңбыр.Сумен
жуынады,
Гүл суарады, малдар
суішеді.
Сылдыр, сылдыр, сылдыр
су,
Сылдыр суға бетіңді жу.
Жуынсаң сен әрдайым,
Аппақ бетің, маңдайың.
Судың да сұрауы бар.
Су - тіршілік көзі.
Сусыз өмір жоқ.
Су - тазалықтың досы.
Суға түкірме.
Суды ластама.
Көрінеді.
Көрінбейді.
Болады.
Стаканның пішіндей.
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Балалар өз ойларын айтып,
тәжірибе жасағандарын
бір-біріне қызығушылық
пен бөліседі

Яғни су – сұйық зат.
Ал құмды төгейін, ол үйіліп қалды.
Олай болса, құм сұйық зат емес, сусымалы зат екен.
Демек, су мен құм әр түрлі заттар екен.
Құм – сусымалы зат.
Су – сұйық зат.
V. Тәжірибе.
Мұз, жылы су, ыстық су, салқын су.
Мұзды алақанға салып ерту.
Қайнаған ыстық суы бар шәйнектің қақпағын ашсақ бу
шығады.
Су қайнағанда бу тамшыларына айналады.
Біз бүгін не істедік?
Нелерге?
Судың сұйық зат екенін білу.
Тәжірибе арқылы судың қасиеттерінің өзгеріп
отыратынын менгерту.
Тәжірибе жасап, бастаған істерін аяғына жеткізе алады.
*************
Түркістан облысы,Төлеби ауданы ,«Балаби» бөбекжайының тәрбиешісі
Женсикбаева Майра Сагынаевна
Білім саласы: Коммуникация
Оқу қызметі: Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: "Табиғат -анамыз"
Мақсаты: Балаларды қоршаған ортаға деген көзқарасын кеңейтіп, табиғатты сүюге, қамқор бола білуге ,
табиғат байлығын, сұлулығын сезіне білуге сурет көрінісін әңгімелеп, бейнелей білуге үйрету.
Көрнекіліктер: Табиғатқа байланысты суреттер, жылдың төрт мезгілі.шаблондар,қима қағаздар
Әдіс-тәсілдер: Күтпеген сәт, дидактикалық ойындар, сұрақ-жауап, түсіндіру,оқу , әңгімелеу.
Әрекет кезеңдері.
Мотивациялық
қозғаушы күш.

Іздену
ұйымдастырушы

Тәрбиешінің іс-әрекеті
Балалар көңіл күйлерің қалай ?
Жылулық шеңберіне тұрып, жылы сөздер айту.
-Балалар, қуанышымызды бір-бірімізге
жеткізейік.
Біз қандаймыз, қандаймыз
Шұғылалы таңдаймыз
Күлімдеген күндейміз
Ренжуді білмейміз
Қуанамын менде
Қуанасын сенде
Қуанайық достарым
Арайлап атқан күнге
-Жарайсыңдар балалар, енді бәріміз күнге
қарайықшы
-Күн бізге не береді?
Олай болса күнмен амандасып алайық.
Сәндетіп даламыз
Сәулетті қаламыз
Сәлем күн анамыз!
Балалар бүгін аптаның қай күні?
-Қазір жылдың қай мезгілі?
-Бір жылда неше жыл мезгілі бар?
-Балалар күздің қандай белгілерін байқадыңдар?
-Қандай айлар күз мезгіліне жатады?
Жарайсыңдар балалар ,біреу есік қаққандай
болдыма?
Кім болды екен?
-Ендеше есікті ашып көрейік.
Топқа Дымбілмес келеді.
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Балалардың іс -әрекеті.
-Балалар таңырқай қалады.
-Балалар Дымбілмеспен
амандасады.
Хормен айтады
Жарайды
Мезгілді атайды,күннің
суығанын, адамдардың жылы
киінгенін айтады. Жапырақтар
сарғайып жершге түсетінін
айтады.

-Балалар жұмбақтың шешуін
табады.

-Жоқ өмір сүре алмайды.
-Жан-жануарларғада,
адамдарғада күннің сәулесі өте
қажет

Рефлексивті
коррекциялауыш

-Сәлеметсіздер ма? Мен Дымбілмеспін, сендердің
сабақтарына қатысуға болама?
-Мен сендерге мына гүлдерді алып келдім, бұл
жай гүл емес, сиқырлы гүл, ішінде бірнеше маған
қойылған сұрақтар бар мен сол сұрақтардың
жауабын қанша ойлансамда таба алмай келемін,
маған көмектесіңдерші балалар?
-Жарайды Дымбілмес қош келдің сенде мына
біздің балалардың қасына отырып бізге қонақ
бол!
-Біздің балалар өз білгендерін аянбай ортаға
салады сенде осы балалардан сабақ ал.
-Алдымен балалар мен сендерге табиғат әлеміне
байланысты жұмбақтар жасырайын. Осы
жұмбақтардың жауабы біздің жаңа оқу ісәрекетімізге байланысты.
1. Бір зат бар дүниеде құшағы кең
Ұшқан құс, жүйріген оқ бәріне тең
Адамзат, жан жануар соның арқасында
Мәңгілік өсіп өнеген. (Жер)
2. Таңмен көзін ашады
Әлем нұрын шашады
(Күн)
-Балалар адамдар күннің жарығы және
жылуынсыз өмір сүре алама?
-Ал жануарлар мен өсімдіктер ше?
-Әрине жоқ жер бетіндегі барлық тіршілік
иелеріне сәуле, жарық,жылу өте қажет балалар.
-Ал ауасыз тіршілік етуге болама?
-Жарайсыңдар балалар
Жұмбақтың шешуін дұрыс таптыңдар?
-Балалар бүгінгі біздің оқу іс-әрекетіміздің
тақырыбы
"Табиғат-анамыз" деп аталады.
-Ендеше біздер бүгін осы бізге өмір сыйлаған ,
қоршаған орта табиғат туралы сыр шертеміз.
-Алдымен мен сендерге Н.Жанаев атамыздың
"Табиғат анамыз" деген өлең жолдарын оқып
берейін.
Өлеңнің мазмұнын түсіндіру.
-Өлеңде не туралы айтылған?
-Музыка әуені арқылы табиғат құбылыс,
дыбыстарын естірту
-Табиғат екіге бөлінеді
-Өлі табиғат жәнетірі табиғат
-Өлі табиғатқа ауа, су, күн, жер,тау, тастар
жатады.
-Тірі табиғатқа -адамдар, жануарлар, өсімдіктер
жатады.
Балалар қоректенбейтін , тыныс алмайтын,
ештеңені сезбейтін, өспейтін нәрселерді біздер
өлі табиғатқа жатқызамыз.
Тірі бөлме өсімдіктермен жасанды гүлдерді
салыстыру.
Ия дұрыс балалар бұл жасанды гүш ешқашан
өспейді. Тірі бөлме өсімдігіне қараңдаршы қалай
жайқалып бой көтеріп келе жатыр.
Бұл гүлдергеде күтім керек, оған су құю, түбін
қопсыту, оғанда жарық, сәуле , ауа керек.
Егерде сендердіде ата-аналарың күтіп баптамаса,
сендерге жақсы киім кигізбесе, жақсы тамақ
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Балалар тәрбиешінің қойған
сұрақтарына жауап береді
Жоқ ол ауасыз өмір сүру мүмкін
емес
Балалар жаңа тақырыппен
танысады
Өлеңді мұқият тыңдайды.

Зейін қойып тәрбиешіні
тыңдайды.
Табиғат туралы айтылған

Балалар тәрбиешімен бірге өлі
және тірі табиғатты қайталап
айтып отырады.

Балалар бір -бірлеп Дымбілмеске
жасанды гүл ешқашан өспейтінін
айтады.
Себебі бұл жасанды гүлдің
тамыры жоқ, ешқашан өспейді.
Тәрбиешінің көмегіне жүгініп
қимыл-қозғалыспен бірге
қайталап көрсетеді.

-Күз мезгілінде болады.
-Төрт мезгіл бар
Өлі табиғатқа ауа, су, күн,
жер,тау, тастар жатады.
-Тірі табиғатқа -адамдар,
жануарлар, өсімдіктер жатады.
-Балалар жаман-жақсы
қасиеттерді айыра білді
Балалар қай заттың неден
жасалғанын және оның адамға
тигізер пайдасы туралы айтады.
Табиғат туралы таныстық
Балалар оқу іс-әрекетіміздің

бермесе сендерде бұлай үлкен болып өспес
едіңдер.
Бұл гүлдердіде күту керек, оларды ескерту керек
екен балалар.
Сендер сияқты өсімдіктер өміріндеде арнайы
тәртіп сақталады. Дәні жерге түскеннен кейін,
тамыр жайып өседі. Оны жаңбыр суарып, күн
шуағы өсіреді. Ал өсіп үлкейгенде адамды
табиғаттың түрлі құбылыстарынан жауыннан
желден қорғайды, жемісін береді, ыстық күні
көлеңкесіне демаламыз. Егер оған күн сәулесі
жеткіліксіз болса , суармаса ол өсіпей қояды.
Ал балалар біздер мына бөлме өсімдігін топырақ
салып ыдысқа отырғызып Дымбілмеске сыйға
тартайық,
-Осы гүлдің күннен күнге жайқалып өсіп келе
жатқанын және оған қандай күтім керек екенін
білсін.
Енді балалар кішкене бір бойымызды жазып,
сергітіп алайық
Орнымыздан тұрып бәріміз бірге:
Күн болып жанайық
Мөлдір су боп ағайық
Гүл болып жайнайық
Терең -терең домалап
Жүріп ,жүгіріп алайық.
Балалар мына Дымбілместің сұрақтарына кім
жауап береді.
1. Табиғатқа байланысты қандай өлең білесіңдер?
2.Қызыл ,сары жапырақтар қай кезде болады?
3. Қандай мақал-мәтел білесіңдер?
4. Бір жылда неше мезгіл бар?
5. Өлі және тірі табиғатқа нелер жатады?
Ойын:"Жақсы -жаман" ойынын ойнайық.
Ойын ережесі: "Жақсы-жаман қасиеттер
бейнеленген суреттерге қарап "Жақсы" қасиет
болса қол шапалақтау "Жаман" қасиет болса тыптыныш отыру.
Гүлдерге су құю
Ағаштарды сындыру
Құстарға жем беру
Құстың ұясын бұзу
Гүлдер жұлу
Құстарға ұя жасап беру.
Д /о: "Неден жасалған"
Ауа, су, жарық
Жарайсыңдар балалар біздер бүгін қандай
тақырыпта сыр шерттік , таныстық
Егер сен табиғаттан бір зат алатын болсан, онда
оған да бірдеңе бер. Ағаш отырғызу, бұлақтың
көзін аш, құстарға жем бер, сонда ғана ол керемет
және бізге пайдасы болады.
Тәрбиеші ұйымдастырылған оқу іс әрекетінің
соңында балаларға ертегі кітапшасын сыйға
тартады
*************
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соңында табиғаттың жолында
аянбай еңбек ететіндіктерін және
табиғатты аялап қорғайтындарын
айтты.

Түркістан облысы,Төлеби ауданы ,«Балаби» бөбекжайының тәрбиешісі
Иманова Жанат Сарсеновна
Білім беру саласы: Таным
Оқу іс-әрекеті: Қоршаған ортамен таныстыру
Тақырыбы: «Табиғат - біздің досымыз»
Мақсаты: Балаларға табиғат, тіршілік, коршаған орта арасында байланыс жайлы түсініктерін қалыптастыру,
балаларға өлі және тірі табиғат жөнінде мағлұмат беру; табиғатқа сүйіспеншілікпен қарауға, қадірлей білу және
қамқорлық жасай білуге үйрету; Балалардың ойлау қабілеттерін дамыту.
Әдіс –тәсілдер: ТРИЗ әдісі,саяхат, әңгіме, түсіндіру, көрсету, сұрақ –жауаптар.
Көрнекі – құралдар: АКТ,тақырып бойынша суреттер, видео – слайд, теледидар.
Іс-әрекет кезеңдері
Тәрбиешінің іс-әрекеті
Балалардың іс-әрекеті
ҰОІӘ
Сәлеметсіңдерме балалар! Мен сендерді көргеніме өте
дайындық
куаныштымын. Ендеше бір-бірімізге деген жылы
Сәлеметсізбе!
лебіздерімізді білдіріп таңғы шаттық шеңберін жасайық.
Біз де куаныштымыз
Арайлап таң атты
Алтын сәуле таратты
Жарқырайды даламыз
Жарқырайды қаламыз
Қайырлы таң достарым
Қайырлы таң бақшамыз
Әнұран орындаймыз
ҰОІӘ
Жұмбақ жасыру;
өткізілуі
Балалар сендер отырмас бұрын мен сендерге жұмбақ
жасырамын, мұқият тыңдаңдар.
Жер шары
Бір жерінде ыстық
Дөңгелек
Бір жерінде суық
Бір жерінде күн
Бір жерінде түн
Керемет алып неткен
-Иә дұрыс айтасыңдар, міне мынау жер шары, пішіні
қандай?
Балалар біз қазір сіздермен «Жер шары» ойынын ойнаймыз. Балалар ойынды ойнайды.
Ойын шарты бойынша мен қолымдағы допты бір балаға
лақтырып, «жер шары» деп айтамын қағып алған бала жер
шарында кімдер? Нелер? мекендейтінін шапшаң айтып
допты кері лақтырады. Мысалы:тәрбиеші «Жер шары» десе
бала «адам» деп жылдам жауап беруі тиіс.
Жарайсыңдар балалар! Адам, құстар,жануарлар, жәндіктер,
аңдар, ағаштар, гүлдер, таулар. Бұның барлығын бір сөзбен
айтқанда не деп айтамыз?
Табиғат
Дұрыс айтасыңдар біз бүгін сіздермен осы табиғат
ұғымымен тереңірек танысамыз.
Ғажайып сәт Экраннан хатты оқу
Табиғат аясындағы ақ қайың ағашынан келіп тұр екен.
Хат
Балалар хатты мұқият
Сәлеметсізбе, құрметті балалар! Мен ақ қайыңмын.Мен
тыңдайды
сендерге жазда жандарыңа сая болатын едім. Қазіргі кезде
менің халым нашарлап бара жатыр маған адамдар көңіл
бөліп қарамайды. Менің бұтақтарым сынып,сусыз қурап
бара жатырмын. Мен сендерден сұрайтыным маған көмек
беріңдерші. Сәлеммен Ақ қайың
-Балалар сендер, мейрімді де ақылды, сүйкімді
балаларсындар ақ қайыңға көмектесемізбе?
Балалара өздері білетін
Ендеше Табиғат аясына саяхатқа шығып ақ қайыңға
ережелерді айтады.
көмектесейік.
Желдің үрлегенің, жаңбырдың
Табиғат аясында жүргенде ережеледі айтып жүру.
жауғанын, құстардың мен
Табиғат ананы ластамай тазалықты сақтай біліуіміз керек. жан-жануарлардың
Тағы қандай ережелерді білесіңдер?
дыбыстарын естідік.
Тыныштық сәті: Табиғат құбылыстарының дыбыстарын
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тыңдау.
Тәрбиеші:Балалар не естідіңдер?
Ненің дыбысы деп ойлайсыңдар?
Осы құбылыстардың барлығы табиғат құбылыстарына
жатады.
Табиғат – бізді қоршаған орта, туған елім, ауа, күн мен жер
және су, орман мен жануарлар.
Табиғат екіге бөлінеді. Ол тірі табиғат және өлі табиғат.
Тірі табиғатқа: ағаш,шөп,гүл,адамдар,аңдар,құстар
жатады, олар өседі, дем алады, көбейеді,денесінде жан бар.
Өлі табиғатқа:су,тас, құм,ауа жатады, олар өспейді,дем
алмайды денесінде жаны жоқ.
Бірақ осы тірі табиғат пен өлі табиғат бір-бірімен тығыз
Апай мынау не жатқан?
байланысты екен.Оны мен саяхат барысында бақылап
көреміз. Жерде аңдардың іздері жатады.
Балалар бұл осы тірі табиғаттың бірі аңдардың іздері.
Қараңдаршы табиғат аясында неше түрлі аңдар жүреді екен.
Интерактивті тақтадан жердегі аңның ізінің, қай аңдікі
«Су»
екенін түсіндіріп көрсету.
-Балалар қараңдаршы экранда сылдырап ағып жатқан не
Ішеміз, жуынамыз.
екен?
-Дұрыс бұл су.
-Ал судың қандай пайдасы бар?
«Ауа»
Су- балалар өлі табиғатқа жатады,ал біз адамдар суды
Демалу үшін
ішеміз бізге пайдасы өте көп екен.Демек өлі табиғат пен тірі
Түсі жоқ ,көрінбейді
табиғат бір-бірімен тығыз байланысты екен.
Жоқ олмен ұстауға болмайды.
Балалар біз ақ қайыңға жеткенімізше әлі біраз жол жүру
керек. Мен сендерге тағы бір жұмбақ жасырамын мұқият
тыңдаңдар.
Бар ма, жоқпа, оны анық білмейсің
Жоқ
Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің? Ол не ?
- Ауа не үшін керек?
- Ауаның түсі қандай?
- Қолмен ұстауға болама?
Табиғат аясындағы ағаштар, әсем гүлдер, тіпті бөлмеміздегі
гүлдер де ауадағы шаңды жұтып, бізге таза ауа жіберіп
отырады екен. Демек өсімдіктерге қамқор болуымыз керек
екен.
- Балалар айналаға қараңдаршы, біз ауаны көреміз ме?
1-тәжірбие: Әр баланың қолына айна беріледі.Балалар
Балалар мұрындарын
айнаға үрлеп, ауаның бар екеніне көз жеткіеді
қолдарымен жабады.
2-тәжірбие: Балалар енді мұрнымызды қолымызбен жауып
аузымызды ашпай көрейік.
- Көрдіңдер ме балалар ауасыз тыныс алу мүмкін емес екен. Балалар қимылмен бойларын
Ендеше балалар осы табиғат аясында бойымызды сергітіп
сергітеді.
бір тынығып алайық.
Сергіту сәті.
Апай әне бізге хат жіберген ақ
Осы сәтте ақ қайыыңды бір бала көріп қалады
қайың анда тұр.
Саламатсызба ақ қайың!
Біз сіздің жіберген хатыңызды алып сізге көмек берейін деп Балалар ақ қайыңға су құйып,
келдік.
түбін қопсытып көмектеседі.
Ақ қайың: Амансыңдар ма бүлдіршіндерім менің
бұтақтарымды қатты жел соғып сындырып
тамырымды кептіріп кетті. Маған су құйып,
бұтақтарыма көмектесіп жіберсеңіздер жақсы болар еді.
Ақ қайың рахметін айтады.
Ақ қайың біздің балаларымыз табиғатты қатты
құрметтейді.Олар табиғат жайлы тақпақтар да біледі.
Балаларға тақпақтар
Мади: Бұтақтарды сындырмай
орындату
Тазалықты сақтаймыз
Гүл өсіріп су құйып
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Қорытынды

Табиғатты қорғаймыз
Азамат: Бақта гүлдер тереміз
Бірге ойнаймыз күлеміз
Міне біздер қандаймыз
Табиғатты қорғаймыз
- Міне балалар біз табиғат аясындағы ақ қайыңға да
көмектестік. Ендеше саяхатымызды аяқтап балабақшаға
оралайық.
Балабақшаға оралу.
- Балалар сендерге саяхат ұнады ма?
- Балалар бізге хат жолдаған не еді?
- Балалар біз табиғат аясында нені білдік?
- Тірі табиғатқа нелер жатады екен?
-Ал өлі табиғатқа ше?
-Ендеше бүгінгі саяхаттан алған білімдеріңізді байқау үшін
қазір
«Таңдап алда, атын ата» дидактикалық ойынын ойнауға
шақырамын
Ол үшін ғажайып дорбаның ішінен өлі және тірі табиғат
бейнелерін таңдап алып,алған заттарыңның атын
атап,оларды өзінің тиісті фланеграфқа апарып
орналастырасыздар.
Табиғатты қорғау үшін бәріміз күресейік,
Бір-бір ағаш және гүл егейік.
Текке отырмай жасымыз бен кәріміз,
Таза ауа үшін терімізді төгейік.
Балалар, біз табиғат туралы айттық. Сендерге ұнады ма!
Барлығың дабүгінгі оқу іс-әрекетіне жақсы қатыстыңдар

Ия
Ақ қайың
Табиғаттың екіге бөлінетінін.
Аңдар,құстар,жануарлар,ағаш
,гүл
шөп жатады.
Тас, су, ауа, құм жатады.

Күтілетін нәтиже:
Біледі: Өлі және тірі табиғатты айыра біледі.
Үйренеді: Табиғатты аялауға, қамқорлықпен қарауға үйренеді.
*************
Түркістан облысы,Төлеби ауданы Алшалы ауылы,Ә.Молдағұлова атындағы шағын
жинақты негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Мадибекова Дильфуза Турдикулкызы
Мектеп: Ә. Молдағұлова
Сабақ тақырыбы: Қазақстандағы ғылымның дамуы. Ғалым Қаныш Сәтбаев.
Күні: 22.11.2019 ж

Мұғалімнің есімі: Мадибекова Д.Т

Сынып: 4
Сабаққа негізделген
оқу мақсаты

Қатысқандар саны
Қатыспағандар саны
4.3.3.1 – Қазақстанның ХХ–ХХІ ғасырлардағы ғылым саласында жеткен
жетістіктерін айту;
4.3.4.1 – өмірбаяндық мәліметтерге сүйене отырып, шығармашылық және еңбек
салаларындағы көрнекті қайраткерлердің елімізге сіңірген еңбектері туралы
қорытынды жасау.
Барлық оқушылар:
ғылымның қоғамдағы рөлін түсінеді; Қаныш Сәтбаевтың өмірі жайлы баяндайды.
Көптеген оқушылар:
ғылымның жетістіктері өмірдің қай салаларында қолданылатынын түсіндіреді;
«Ғалым Қаныш Сәтбаев» кластерін құрастырады.
Кейбір оқушылар:
Қаныш Сәтбаев неліктен Қазақстан Ғылым академиясының президенті болып
сайланғанын дәлелдейді; қосымша ресурстарды пайдаланып, өз облысында дүниеге
келген ғалымдардың есімдерін атайды, олардың ғылымның қай саласында қызмет
еткендерін анықтайды.

Сабақ мақсаттары:
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Бағалау
критерийлері:

•көрнекі тұлғалардың елімізге сіңірген еңбегі
туралы әңгімелеп береді;
тарихи мұражайлардың қызметін түсіндіреді.

Тілдік мақсаттар

Тілдік дағдылар:
•
қазақ халқының қалыптасутарихын түсіндіре алады;
•
Қазақстанның мәдениет, ғылым, білім, экономика салаларынан жеткен
жетістіктерін түсіндіреді;
•
көрнекі тұлғалардың елімізге сіңірген еңбегі туралы әңгімелеп береді;
тарихи мұражайлардың қызметін түсіндіреді.
Терминология:
•Қазақстан Ғылым академиясы, техниканың жаңа үлгілері, мәдени
ө
өсімдіктердің жаңа сұрыптары, мамандығы бойынша геолог.
–
Білімнің қай салаларында ғылыми зерттеулер жүргізілді?
–
Қазақстанда мәдени өсімдіктердің қандай жаңа сұрыптары, үй
жануарларының қандай жаңа тұқымдары шығарылды?
–
Неліктен Қаныш Сәтбаевты «тыл генералы» деп атаған?
–
Қаныш Сәтбаев қандай адам болған, сипаттап беріңдер.
–
Елімізде Қаныш Сәтбаев есіміне қандай құрмет көрсетілген?
Жазылым.
Қаныш Сәтбаев туралы бірнеше сөйлем жазу.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы оқу/
Бастапқы білім

Жоспар
ланған уақыт
Басталуы

Ортасы

Математика, дүниетану, әдебиеттік оқу, көркем еңбек.
интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты іздеу;
Қазақстанның біздің дәуірімізден бұрынғы уақыттан бастап қазіргі кезеңге дейінгі,
қысқа хронологиясы және тарихи оқиғалары, тұлғалар, трендтер мен өзгерістердің
толық контекстік хронологиясы туралы түсініктері бар.
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар
Сергіту жаттығуы
«Мен ақылды баламын» әр бала өздерінің жақсы қасиеттерін атап, қалай өсіп келе
жатқандарын айтады. Мыс: Мен Балнұр, балдай тәтті үйдің еркесімін. Мен Асқар,
барлығынан біліміммен барлығынан асып түссем деймін т.б.
Жаңа топ құру
Топтарға бөлу.
Асық арқылы бөлу
Сыныптағы бала санына қарай 3 түрлі асық шашылады, әр оқушы өзіне ұнаған түсті
алады түстер бір-бірін тауып, бір топ құрайды
1-топ: «Алтын асықтар»
2-топ: «Күміс асықтар»
3-топ: «Қола асықтар»
Жұмыс ережесін келісу
1.Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
2.Уақытты үнемдейміз!
3.Нақты,дәл жауап береміз!
4.Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз!
5.Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Бүгінгі сабағымызда Қазақстанның ХХ–ХХІ ғасырлардағы ғылым саласындағы
жетістіктері туралы мәліметтер аласыңдар. Сонымен қатар Қазақстан Ғылым
академиясының президенті болған ұлы ғалым Қаныш Сәтбаевтың өмір жолымен
танысасыңдар. Сабақтың соңында сабағымыздың қалай өткеніне және өзімізге баға
береміз. Егер барлығын түсінсең, «өте жақсы», кейбір тұстары түсініксіз болса, «жақсы»,
ештеңе түсінбесең, «нашар» деген баға қоясыңдар. Барлығыңа сәттілік тілеймін.
ХХ ғасырда елімізде ғылым қарыштап дамыды. 1946 жылы Қазақстанның Ғылым
академиясы ашылды. Оның алғашқы президенті болып ғалым Қаныш Сәтбаев сайланды.
Ғылымдағы жетістіктер өндіріске енгізілді. Биология, медицина, тарих, археология,
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Аяқталуы

тіл,әдебиет, өнер және экономика салаларында ғылыми зерттеулер жүргізілді. ХХІ
ғасырда еліміздегі ғылымға үлкен мән берілуде. Ондаған ғылыми институттар жұмыс
істейді. Еліміздің шаруашылығы үшін техника үлгілері дайындалуда. Бидай, күріш, арпа
тәрізді пайдалы дәнді-дақылдардың жаңа сұрыптары жасалуда. Аталған дәнді дақылдар
жоғары өнімділігімен ерекшеленеді әрі жергілікті табиғат жағдайларына да жақсы бейімделген. Жылқы, қой тәрізді үй жануарларының жаңа тұқымдары
шығарылуда. Біздің елімізде өсірілетін жаңа тұқымды қойлардың бірі – қазақстандық
меринос. Осындай тұқымды әр қойдан 15 кг-нан сапалы жүн қырқуға болады. Жаңа
Мұғалжар тұқымына жататын жылқылар аса өнімді. Олардан тәулігіне 16 литрге дейін
сүт сауылады. Еліміздің табиғат байлағын зерттеуге ерен еңбек сіңірген ғалым Қаныш
Имантайұлы Сәтбаев (1899–1964). Қ. Сәтбаев – Орталық Қазақстандағы Жезқазған мыс
кенінің қорын ашқан геолог-ғалым. Жезқазғандағы кен-металлургия комбинаты мен
Қарағанды және Балқаштағы металлургия зауыттары осы ғалымның еңбегінің арқасында
салынған. Қаныш Сәтбаевты «тыл генералы» деп атайды. Екінші дүниежүзілік соғыс
жылдарында Сәтбаев еліміздегі марганец кенінің қорларын ашты. Соның нәтижесінде
танктердің сауытына арналған болат өндірісі артты. Болаттың құрамына марганецті қосу
танк зауытының беріктігі мен қаттылығын арттырады. Қ. Сәтбаевтың еңбегі біздің
елімізде жоғары бағаланды. Университеттер мен көшелерге оның есімі берілді. Ғарышта
«Сәтбаев» ғаламшары өзінің мәңгілік сапарын жалғастыруда. «Сәтбаевит» деген жаңа
минерал ғалым есімімен аталады. ЮНЕСКО 1999 жылды ғалымның 100 жылдық
мерейтойына орай «Қаныш Имантайұлы Сәтбаев жылы» деп жариялады.
(Ж, Ұ) Мұғалім: Балалар, «ғылым» сөзін қандай сөздермен байланыстыруға болады?
(математика, биология, тарих, география, ғалым, профессор, мұғалім, студент, оқу, кітап,
зерттеу, іздену, институт, университет, ғарыш, техника, өрлеу және т.б.).
Қазіргі қоғам ғылымсыз өмір сүре ала ма?
(Қазіргі қоғам ғылымның арқасында жеткен игіліктерден бас тарта алмайды. Адамдар
қоғамда кездесетін мәселелерді шешу үшін ғылымның жетістіктерін пайдаланады).
(Ұ, Ж) «Мәтінді кідіріс жасап оқу»стратегиясы.
Оқулықтағы мәтінді тізбектей басынан бастап оқу.
Оқушылар мәтіннен үзінді оқиды және соған қатысты сұрақтарға жауап береді. Осылайша мәтінді үзінділерге бөліп оқиды.
Дескрипторы:
көрнекі тұлғалардың елімізге сіңірген еңбегі туралы
әңгімелеп береді;
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
(Ж, Ұ) Мұғалім: Балалар, геолог деген мамандықты естулерің бар ма?
Геологтар – жер қойнауын зерттейтін мамандар. Олар жерастынан көмір, мұнай, алтын,
темір, мыс кенін, құрылыс тасын, тұз және суды іздейді. Геологтардың жұмысы оңай
емес. Олар шатырларда тұрып, тамақтарын даладағы отқа пісіреді, жүздеген километрді
жаяу жүреді, арқасындағы ауыр сөмкесімен тауларға өрмелейді. Сөмкенің ішінде арнайы
балғалар болады. Балғалардың көмегімен тау жыныстарының кесегін ұрғылап алады.
Геолог болу үшін күшті және қажырлы болу керек. Картаға және тұсбағдарға қарап
отырып, жолды таба білу керек. Бүгін біз ғылым саласында көптеген жетістіктерге
жеткен, өз Отанына аянбай қызмет еткен тұлғамен танысамыз. Ол кісіні «тыл генералы»
деп атаған. Ол геология маманы болса да, тарих, әдебиетке қызыққан, мектепке арналған
оқулықтар жазған. Ол ұлы тұлға – Қаныш Сәтбаев.
Мұғалім сыныпты төрт топқа бөледі.
(Т) Топтарға тапсырма беру.
«Мәтіннің негізгі ойын анықтау» стратегиясы.
Оқушылар оқулықтағы мәтінді оқып, әр азат жолдың негізгі тақырыбын анықтайды,
мұғалім оларды қысқаша жоспар түрінде тақтаға жазып отырады.
Топтар тапсырмаларды көрсетеді:
Мұғалім: Мәтіннен мынадай негізгі тақырыптар шыққанын көріп отырмыз:
1)
Қ. Сәтбаев – Жезқазғандағы мыс кен орнын ашқан геолог.
2)
Қ. Сәтбаев – «тыл генералы».
3)
Қаныш Сәтбаев геологиямен айналыса жүріп, ғылымның басқа салаларына да
қызығушылық танытқан.
4)
Елімізде Қаныш Сәтбаев есіміне қандай құрмет көрсетілген?
Электронды қосымшадан «Қазақстанда ғылымның дамуы. Қаныш Сәтбаев»
таныстырылымын қарау.
Рефлексия «Жұлдыздар шеруі» әдісі.
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Қосымша ақпарат
Саралау - Сіз қосымша көмек
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды
жоспарлайсыз?

Бағалау - Оқушылардың
үйренгенін, материалды
меңгергенін тексеруді қалай
жоспарлайыз?

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді
болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім?
Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.
*************
ӘДІСКЕР – БАЛАБАҚША ЖҮРЕГІ
Түркістан облысы, Төлеби ауданы ,«Балаби» бөбекжайының тәрбиешісі
Саурамбаева Майра Сарсеновна
Балабақша - барлық тәрбие мен білімнің баспалдағы. Әдіскер – балабақша жүрегі.
Өз сөзімді бастай келе жаңашыл әдіскер қандай болу керек?- деген сұраққа жауап бергім келеді.
Жаңашыл әдіскер, Әдіскер – технолог, әдіскер – басқарушы, әдіскер – педагог, әдіскер – зерттеуші
Бірінші орында балаға жан тәнімен жылуын беру, өз мамандығын сүйетін жан болу керек.
Менің өмірдегі бақытым – жүрек қалауым балалармен жұмыс жасау, балалардың қуанышымен күлкісінен нәр
алу. Ғұлама ұстаз Әл - Фараби айтқандай «Білім берме, тәрбие бер» - деген екен «Тәрбие – өмірдің өзекті
мәселесі» екенін есімізге сала отырып, біз өз - өзімізді ізгілікке, имандылыққа, ұлтжандылыққа, адамгершілікке,
еңбек сүйгіштікке тәрбиелесең ғана, баланы дұрыс баулығаның!
Сонда ғана балаларымыздың болашағына, тәрбиесіне жауапты жандармыз. Балабақшаның әрбір күнін
қызықты да тартымды, мәнді де мағыналы өткізуді жоспарлаған тәрбиешінің мақсаты – бала тағдырына
жауапты екенін естен шығармау. Сол себептен өз ісімді балабақшамыздағы тәрбиешілердің заман талабына сай
білімдерін жетілдіріп, шығармашылықпен жұмыс жасауына бағыт бағдар беріп қолымнан келгенше
көмектесуге тырысамын. Мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмыстардың басты бағыты оқу тәрбие процесін
жүйелі жоспарлау, жаңа технологияларды дамыта отырып балаларды дамытудың тиімді жолдарын қарастыру
мақсатында балабақша педагогтарын жаңа технологияларды меңгерту курстарына қатысып білімдерін
жетілдіріп отыруда. Біздің балабақшамызда мамандардың өз шеберлігін арттыру мақсатында төмендегідей
формада жоспарға сәйкес жұмыстары жүргізіледі.
Қазіргі заман талабы,жаңартылған білім беру мазмұнымен жаңаша дәріс беру.
Біріншіден педагогтарымызды міндетті түрде біліктілікті арттыру курстарына жіберіп, білімдерін жетілдіру.
Екіншіден педагогтарды көптеген обылыстық,аудандық семинарларға жіберіп тәжірибе алмасу жұмыстары.
Үшіншіден балабақшамызда ата - аналармен ынтымақтаста жұмыс жүргізу мақсатында «ашық есік» күндері,
сонымен қатар «Жігіт сұлтаны», «Қош келдің, әз Наурыз!» «Әжелер сайысы», « Аналар сайысы», спорттық
«Толағай сайысы» атты байқаулар, конкурстар, ертеңгіліктер дәстүрімізге айналдырып, балаларды қуанышқа
бөлеу.
Төртіншіден инновациялық ізденіс, түрлі тақырыптарда тәжірибе алмасу мақсатында семинар кеңестер
өткізіп отыру.
Жас мамандарға аға тәрбиешілер бекітіліп, білікті педагогтармен бірлесе отырып жас мамандармен де
жұмыстар жүргізу жүйелі жолға қойылған. Әдіскердің яғни менің ұстанымын өзімнің айналамдағы
тәрбиешілеріме кеңес беруге, барынша жан жақты ізденіп ақпараттар алып, балабақша тәжірибесінде
кадрларымның қолдану жолдарын іздестіріп ұсынамын.
Менің әдістемелік қызметімнің жетістігі өз педагогтарымның өзін - өзін тануға ықпал жасау. Әрбір педагог
маман шеберлігін, шығармашылығын, талантын жаңғыртып, өз ісінің шебері атанса мен үшін үлкен мәртебе.
Балабақша тәрбиешілері барлық балабақшалар секілді келешек ұрпақтың тәрбиелі болып өсуіне барынша
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қызмет етуде. Ашылғанына бес жыл толады. Аз уақыт ішінде көптеген жетістікке жетіп, әдістемелік кітаптарды
жаңарттық, әлі де талай тәжірибе жинап еңбектенеміз.
Сөзімді қорыта айтқанда балабақша кішкентай бүлдіршіндеріміздің екінші үйі. Балалар еліміздің болашағы
қоғамымыздың өрлеп дамуы өсіп келе жатқан жеткіншектердің ой - өрісіне рухани адамгершілік тәрбие бере
білуімізге байланысты. Сол келешек өсіп келе жатқан жас ұрпақтың иелерін жан - жақты ой - өрісін, өмірге
бейімділігін, ақыл парасаты мол, халқын, салт - дәстүрін сүйетін бүлдіршін бала тәрбиелесек нұр үстіне нұр
болады.
*************
«КҮЛІМДЕ, НАУРЫЗ КҮЛІМДЕ»
Қызылорда облысы Шиелі ауданы № 50 Абай атындағы
орта мектеп жанындағы интернат тәрбиешісі Токпанбетова Зина
Мақсаты: Оқушылардың Наурыз мерекесі жөніндегі білген, түйгенін одан әрі толықтыра отырып, салт –
дәстүрлерді дәріптеуге тәрбиелеу, ауыз әдебиетінің мұраларымен таныстыру.
Акт залында Наурыз мейрамына арналған «Жаса, Наурыз,Дәстүрлі» атты кітап көрмесі және қол өнер көрінісі
дайындалды.
(Зал наурыз мерекесіне сай безендіріледі, Н.Тілендиевтің «Ата толғауы» күйі ойнатылып тұрады).
1-жүргізуші: Ар ма, ағайын! Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар! Жер жүзіндегі
халықтардың бәрінің де түрлі мейрамдары бар. Шығыс халықтарының сондай ерекше мейрамдарының бірі –
Наурыз. 2- жүргізуші: Дәстүрімізге айналған Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз құтты болсын! Күлімдеген шуақты
көктеммен бірге қазақ даласына жер әлемді жайнатып, әнші құстарды сайратып, Наурыз тойын тойлатып Жаңа
Жыл келеді. Ендеше, той құтты болсын! Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын! Ұлы мереке сіздерге тек жақсылық
әкелсін!
Той дабылын қағып тұрған
Уа, жараңдар, жараңдар!
Мұнда біз бар
Көңілің бар алаңдар.
Тыңдамағандарыңыз, тыңдаңыздар.
Ата менен анаң бар
Наурыз тойы басталды,
Наурыз тойы басталды
Бір орында тұрмаңыздар.
Бәрің бері қараңдар.
Ата-аналар мен қонақтарды наурыз мерекесімен құттықтау интернат тәрбиешісі Токпанбетоваға беріледі.
Концерттік бағдарламаны бастамас бұрын оқушылардың аузынан Наурыз мерекесінің қалай тойланатыны
туралы сұрайық:
1-оқушы: Жаңа жылда Қызыр баба үйге кірсе, ол үй ауру-сырқаудан, пәле-жаладан аман болады деген сеніммен
Наурызға дейін адамдар үйін қағып-сілкіп, тазартып қоятын болған.
2-оқушы: Ел арасында 21 наурыз түні даланы Қызыр баба аралайды деген аңыз бар. Осыған сенген халық
дәулет дарып, бақ қонсын деген мақсатпен есіктерін ашып қояды.
3- оқушы: Бұл күні ауыл бойжеткендері өздері ұнатқан жігіттеріне соғымның етінен пісірілген «Ұйқыашар» деп
аталатын дәм дайындаған. Ал жігіттер қыздарға айна, тарақ, иіссудан тұратын сыйлықтар сыйлаған. Оны
«Селтеткізер», «Діреткізер» деп атаған.
4-оқушы: Наурыз мейрамы негізінен адамдардың көрісуінен басталады. Жігіттер төңіректегі бұлақтардың көзін
ашып, бұлақ басына тал еккен. Жаңа шыққа күнге иіліп сәлем берген. Ренжіскен ағайындар татуласқан.
5-оқушы: Ұлыстың ұлы күні кем дегенде жеті түрлі дәмнен тұратын Наурыз көже дайындалады. Наурыз көжеге
соғымнан қалған сүр ет, қойдың басы, қатық, сүт, бидай, тұз, су қосылады.
Ұлы халқым есептескен
Ұлыс береке берсін.
Ата салтын ешкім теппеген, аттап кетпеген
Пәле-жала жерге енсін.
Мың пәледен құтқарады бір бата
Қайғы-уайым жоқ болсын.
Адам болмас бата естіп өспеген.
Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
Ұлы күнде, халайық,
1-оқушы:
Қалай қарап қалайық
Наурызым – салтым, жоғалып қайта табылған
Сәйгүліктей ағайық
Шырағым болып алдымнан бүгін жағылған.
Жасын болып жанайық!
Бабамның үні ақ бата беріп жеткізген
Ортамызға атамызды шақырып
Әр қадамыңнан жаныма мейірім табылған.
Ақ батасын алайық!( Ортаға бата беру үшін Дархан
2-оқушы:
әкені шақырамыз).
Қыс өтіп, қар еріп,
Ұлыс бақты болсын.
Құлпыра көктем жетіп
Әр күніміз жақсы болсын
Шаруаның кенелген
Достығымыз берік болсын.
Мейрамы ежелден
Ұлыс оң болсын
Құтты болсын, бұл Наурыз!
Ақ мол болсын.
Жүргізуші:
Қайда барсаң, жол болсын.
Армысыз, әлемнің алтын шырағы
Ұлыс бақты болсын
Күн Ана! Қош келдіңіз!
Төрт түлік ақты болсын!
Төрге шығыңыз.
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Күн Ана: – О, қасиетті Жер-Ана! Адамзат үшін саған басымды иемін. Мен сенің табиғат байлығыңа енетін таутасыңнан, жан-жануарыңнан бастап адамдарыңа дейін қуаныш-нұрын сеуіп, әр жүрекке шат-күлкі сыйлап, сіз
үшін өзімнің гүл көктемімді, Ару көктемімді шақырғалы тұрмын.
Жүргізуші: Бүгін ұлыстың ұлы күні! Ата-бабаларымыздың сөзімен айтсақ ақ түйенің қарны жарылған күн–
Наурыз.
Салтанатты Наурызды ортаға шақырайық.
Наурызды халқымыз
Шашу шашу – Жадыра ана.
Жыл басы санайды.
Наурыз келсе, құт келгені, халайық!
Көнермес салтымыз
Есік ашып, шашу шашып
Көктемдей арайлы.
Ел болып қарсы алайық!
Көрініс: «Тұсау кесер»
Күн – Ана:
6-оқушы: Әнім де саған, білім де,
Зарыға күткен. Жаңа жылым да келді-ау!
Құт қонақ өзің үйім де
Жаңа жылым жарылқа, ескі жылым, есірке,
Қуаныш сыйлап еліме
Ұрпағымды аман ет!
Күлімде, Наурыз, күлімде
Жамандық әрі кет, әрі кет! (алыстайды)
Наурыз жылы мешін жылы,
Ару көктемім, келе ғой!
Құтты болсын халайық
Наурыз – көктем:
Ұлыстың ұлы күні
Сәлем анам – алтын күн!
Шырқап әнге салайық.
Нұр шуағы халқымның
Ән:«Бақытты балалық шақ».
Ашық болсын аспаның,
7-оқушы: Наурыз – гүл көктем
Аман болсын жас-нәрің!
Сәнді еді арайлы
О, халайық! Жараңдар!
Күлімдеп күн көктем
Қане, бері қараңдар!
Нұр шашып қарайды.
Мешін жылы баршаңды
Бусанып жерім бай
Кенелтсін зор бақытқа
Төсінде қалқып ән
Білмеңдер бір шаршауды
Наурыз көңілді ән
Бөлеңіздер шаттыққа.
Шаттығы шалқыған.
Ән:«Наурыз біздің жаңа жыл».
Жүргізуші: Халқының әдеп-салтына
Көрініс:«Бесікке салу».
Ойлана қарап түйін түй.
3-оқушы: Көктем тойы – әнніміз,
Шаттығын сыйлап жалпыға
Көркем өнер сәніміз
Жалғаса берсін ән-күй, би!
Өлең-әнмен той сәнін
Би:«Жорға».
Өрнектейміз бәріміз.
8-оқушы: Өніп еккен дәніміз.
Жарқыраған жас нұрлы,
Бүршік жарды бағымыз.
Жаса, наурыз, дәстүрлі.
Сәскеде – жаз
Наурыз – көктем:
Түнде – қыс
Жайнатамын бар гүлді.
Секілді екен наурыз.
Сайратамын бұлбұлды –
Төлдеп жатыр малымыз
Төгілтіп ән-жырымды
Қазан толы сары уыз.
Мейрам етем бұл күнді.
9-оқушы: Наурыз тойын әдемі
Би: «Гүлдер».
Әжем еске түсірді
4-оқушы: Наурызда күлімдеп
Біздерге арнап әдейі
Күн нұры төгілді
Наурыз көже пісірді.
Өзгеше бүгін леп
Ашылды да кебеже
Желпітер көңілді.
Дәм әзірлеу басталды.
5-оқушы:
Әжем наурыз көжеге
Жеті түрлі ас салды.(Ортаға әже шығып Наурыз көже әкеледі).
Әже: Ашық болсын қас қабақ,
Әже: Ау, аталар, аналар!
Таспен атқанды аспен ат
Айналайын балалар!
Бейтаныс та, таныс та
Жеп-ішсін деп тамсанып
Бүгін төрде бас қонақ
Жеті түрлі дәм салып
Арпа, бидай, тары бар
Наурыз көже пісірдім
Қатық, малта тағы бар
Құйдым алтын табаққа
Ішілетін, жейтінің
Құлшыныңдар тамаққа
Бұл көжеде бәрі бар
Бұл көжеден татыңдар
10-оқушы: Күн мен түн теңелді
Бар қызыққа батыңдар.
Жер шуаққа кенелді
11-оқушы:
Соны тойлар ел енді
Ұлыс күні қазан толсаа
Наурыз тойы салтымыз,
Ол жылы ақ мол болар
«Көгерсін» деп халқымыз
Ұлы кісіден бата алса
Көшеге тал егеді.
Сонда олжалы жол болар
Ән:«Біз – өмірдің гүліміз».
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Жүргізуші:
Ой қосылып ойыңа
Ән қосылсын сәніңе!
Бас қосылып бойыңа
Ырысты боп жаңа жыл!
Аман-есен жетейік
Бақ дарысын бәріңе!
Келер Наурыз тойына.
(Кеш соңында ата-аналар дайындап келген наурыз көже таратылады)
***********
Ақмола облысы, Жақсы ауданы Беловодское орта мектебінің
өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі: Қызыр Айгул
Тақырыбы: «Тапқыр болсаң, тауып көр» интеллектуалдық сайыс
Мақсаты: 1. Оқушылардың алған білімдерін тереңдету, Өткен тақырыптар бойынша білімдерін пысықтау
2. Оқушылардың ой-өрісін кеңейту,шығармашылық өз бетімен жұмыс істеу қабілеттерін арттыру ,
Логикалық ойлау,есте сақтау қабілетін дамыту
3. Ұйымшылдыққа, бірлікке тәрбиелеу, ізденімпаздыққа баулу, ұтқыр ойға ұтымды жауап беруге дағдыландыру
Сабақтың әдісі: Сұрақ-жауап, түсіндіру, көрнекілік.
Көрнекілік: суреттер, сызбалар, қанатты сөздер, логикалық есептер.
Сабақтың түрі: топтық жұмыс, бастауыш сынып
Жоспар :
1.Оқушыларды топқа бөлу
2.Топ басшысын сайлау
3.Әділқазы алқасын сайлау
4.Әр топқа тапсырмалар беру
5.Қорытындылау
1 топ «Алғырлар» тобы 2 топ «Білгірлер» тобы 3 топ «Тапқырлар» тобы
Жүргізілетін жұмыс түрлерімен таныстыру.
«Тапқыр болсаң, тауып көр.» сайыс
I-тур : « Кім жүйрік»
II-тур: « Ойлан,тап!» III-тур : « Кімжылдам ?»
IV-тур : « Сен білесіңбе?» V- тур: « Шебер қол» Vl-тур: « Қас –қағым сәт»
«Логикалық тапсырмалар
Білген сайын келеді біле бергім,
Біле беру емес пе тілегі елдің.
Бүгін осы сайыста жеңіске жет.
Білімді,әрі білікті жас жеткіншек.
I-тур « Кім жүйрік »
Топбасшысына арналған сұрақтар
1 топ:
1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. ( қазақ тілі)
2. Қ.Р. балютасы ( теңге 15.11.1993 ж)
3. Түйе атасы кім? (Ойсылқара)
4. Күйді орындаушы адам ( күйші )
5. Заттың атын білдіретін сөз табы ( зат есім)
6. Суретші ата? (Ә. Қастеев)
2топ
1. Әліппенің атасы кім? (Ахмет Байтұрсынов)
2. Жаңа әнұранның сөзін кім жазған?( Ж.Нажмиденов, Н.Назарбаев)
3..Қ.Р. тұңғыш ғарышкері кім? ( Т.Аубакиров)
4.. Көру мүшесі не?
5. Заттың қимылын білдіретін сөзтабы? (етістік)
6. Тіктөртбұрыштың ауданын қалай табамыз?(Енін ұзындығына көбейтеміз)
3топ
1. Өзін-өзі тану оқулығының авторы кім? (Сара Назарбаева)
2. Биыл Абай Құнанбайұлының неше жылдығын атап өтіп жатырмыз? (175 )
3. Орман дәрігері? ( тоқылдақ)
4. Жаңа әнұранның әнін жазған кім? ( Ш.Қалдаяқов)
5. Қ.Р. тәуелсіздігі қашан жарияланды? ( 16.12.1991)
6. Ғарышқа ең алғаш ұшқан адам? (Юрий Гагарин)
II Тур «Ойлан,тап!» «Айшықты сөздер» Бұл тапсырмада бірнеше тұрақты сөзтіркестері беріледі. Бұл
сөздермен ана тілі пәнінен және өзін-өзі тану пәнінен таныссыңдар. Әр топқа 3 сөзтіркесі беріледі.
Ойланып,мағынасын айтуларың керек.
1.Қабағынан қаржауды (ашуланды)
2.Бетінен оты шықты (ұялу)
3.Итөлген жер (алыс)
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1.Төбе шашы тік тұрды (қорықты)
2.Көзді ашып-жұмғанша (тез,лезде)
3.Таяқ сілтем жер (жақын)
1.Төбесі көкке жетті (қуанды)
2.Ине шаншар жер жоқ (бос жер жоқ)
3.Қой аузынан шөп алмас (жуас)
III-тур « Кім жылдам ? » Мақалды жалғастыр.
1-топ 1.Тіл тасжарады, тасжармаса... (бас жарады)
2.Бал тамған тілден..(у тамады)
3.Тауды,тасты желбұзар,адамзатты ..(сөзбұзар)
4.Жақсы сөз-.. (жары мырыс)
5.Шебердің қолы ортақ,шешенің... (тіліортақ)
2-топ
1.Өнер алды -...(қызылтіл)
2.Айтылған сөз-...(атылған оқ)
3.Жылы-жылы сөйлесең,жылан... (інінен шығар )
4.Басқа пәле...(тілден )
5.Тілге құрмет-...(елгеқұрмет)
3-топ
1.Өз үйім...(өлең төсегім )
2.Батыр туса ел ырысы,...(Жаңбыр жауса жер ырысы)
3.Асыл тастан шығады,..(Өнер жастан шығады )
4.Ғылым теңіз,...(білім кеме )
5.Оқу инемен.....(құдық қазғандай )
IV-тур « Сен білесіңбе?»Жұмбақты шешіп, үш тілге аудару.
1. Әттең, даусым тілім жоқ,
Құшағымда білім көп.(кітап-книга-book)
2. Бірін-бірі қоштаған, Бір үйден көрдім,
Қырық екідос-жаран.(әріп-буква-letter )
3. Қалқиып екі құлағы,
Елеңдеп, қорқып тұрады. (қоян-заяц-rabbit)
4. Жұқа тақтай бөлшегі
Ұзындықтың өлшемі. (сызғыш-линейка-ruler )
5. Жолбарыстан аумайды,
Тышқандарды аулайды.(мысық-кошка-cat)
6. Бұлаңдаған құйрығы,
Бір алдарлық қулығы.(түлкі-лиса-fox)
7. Қоймасын қыс ақтарып,
Жерді жапты ақ мамық.(қар-снег-snow)
8. Жеп көріп ем өзім мен,
Жас шығарды көзімнен.(пияз-лук-onion)
9. Қолыменен қаламы жоқ,
Бірақ сурет салады.(аяз-мороз-frost)
V-тур «Шебер қол»
Тапсырма 3 топқа бірдей. "Келе жатқан 8-наурыз аналар мерекесіне сыйлық жасау"
Vl-тур « Қас-қағым сәт»
Білім шыңына шығу үшін сұрақтарға жауап береміз.
1.Ағашта 9 құс қонып отыр. Аңшы 1құсты атып түсірді. Ағашта неше құсқалды?
2. 1аяқпен тұрған қораздың массасы 5кг. 2 аяқпен тұрса массасы қанша болады?
3. 1метрде неше см бар.?
4. 1тоннада неше кг бар?
5.Алманың жартысы неге ұқсас.
7.1кг мақта ауырма, 1кг темір ауырма?
8. Кез-келген санды 0-ге көбейткенде не шығады.
Қорытынды. Жеңімпаз топты анықтау. Дипломдармен мадақтау.
Тауды биік деме сен,
Талаптансаң шығарсың.
Қарсылас мықты деме сен,
Білімді болсаң шығарсың- дей келе сайысымызды аяқтаймыз.
***********
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Түркістан облысы, Төлеби ауданы,Ұзынарық ауылы
«Береке» бөбекжайының тәрбиешісі Абишева Гүлнур Усеновна
Сабақтың тақырыбы: Өсімдіктер қалай өседі?
Сабақтың мақсаты:Табиғаттағы өсімдіктердің қалай жетіліп өсіп дамуы туралы түсініктерін қалыптастыру.
Өсімдіктердің күнделікті ортадағы қажеттіліктегі мен өсіп дамуының байланысын балаларға түсіндіріп бекіту.
Тәжірбиелік жұмыстар арқылы балалардың табиғатқа деген көзқарасын кеңейту. Экологиялық тәрбие беру.
Көрнекілік: Гүлдер, трек схемалары, өсімдіктердің суреттері, дәндер, сұйық май, бауырсақ.
Технология: Сын тұрғысынан ойлау технологиясы
Әдіс – тәсілдер: Сұрақ – жауап, тәжірбиелік жұмыстар және ойын.
Қостілдік компонент. Гүлдер- цветы
Күнбағыс – подсолнух Растение – өсімдіктер.
Әрекет кезеңдері
Тәрбиешінің іс - әрекеті
Балалардың іс – әрекеті
Мотивациялық
Шаттық шеңбері
Балалар
қозғаушы күш
Балалар жиналды бір топқа
бір – бірімен дос болады
Сен менің, мен сенің досыңмын
Кәне қолды бер досым
Бірге ойнайық қуана.
Релаксация
Балалардың қолдарына бір гүлден беріп, бір біріне тілек Балалар бір – біріне тілек айту
айту арқылы бір шоқ гүлді жинау
арқылы көңілденеді
Ұйымдастыру
1.Балалар бір біріміздің көңілімізді көтердік , ал енді айта Балалар жауабы
кезеңі
қойыңдаршы қазір қай жыл мезгілі?
Күз
2.Күз айларын атаңдар
Қыркүйек, қазан, қараша
3.Күз айларының ерекшеліктері
Суретпен жұмыс
4.Күз туралы кім өлең тақпақ біледі
Балалар жауабы.
Жаңа сабақ
Есікті тақылдатып Буратино көңілсіз болып келеді,
қолында жасанды гүл және күнбағыс бар.
Балалар таң қалады.
Тәрбиеші: Балалар мынау кім?
Буратино
Буратино сен неге көңілсізсін, саған не болды
Әңгімелесу және
Буратино: Мен кішкентай балаларға жақсы бір іс
Балаларда аяушылық
сұрақ - жауап
жасайын деп едім , қолымнан келмеді, топтарына әдемі, сезім оянады
сәнді, таза ауа болсын деп гүл сыйлаған едім. Ол топтың
тәрбиешісі маған: Буратино саған көп рахмет сен бұл
жасаны гүлдерді қай дүкенен алдың деді. Мен таң қалып
тұрмын, неге жасанды, олардың жапырақтары жасыл,
сабағы да жасыл, гүлі қызыл.
Жоқ мен әкелген гүлдер тірі, тәрбиешіні түсінбедім
Негізгі бөлім
Тәрбиеші:Балалар Буратино бір нәрсені түсінбей тұр
Балалар жауап береді
екен кәне түсіндірейік.
Жасанды гүлдерді біз ойнағанда
Гүлдер дегеніміз орысша - цветы
, үйімізді сәндеу үшін
Бұл жасанды гүлдердің тірі гүлдерден қандай
қолданамыз. Ондай гүлдер
айырмашылығы бар? Жасанды гүлдер не?
біздің топтада бар.
Тірі гүлдер дегеніміз не?
Тірі гүлдер өседі, олардың
Тәрбиеші: Кәне балалар Буратиноға тұқым дегеніміз не , тамырлары болады, суғарамыз,
ол не үшін керек?
өскен сайын өзгереді,
Тәрбиеші: Кәне ненің тұқымдарын білесіңдер?
тұқымдары шығады, гүлі
Буратино: Жоқ мен сенбеймін мына кішкене жанғақты
болады. Тұқым өсімдіктер ді
қорапқа салып орамалмен жауып, тибиду- тибиду дух – өсіру үшін керек.
емен өс десем мынандай ағаш өседі ме? Мен сенбеймін. Балалардың әрекеті .
Тәрбиеші: Жоқ Буратино сағн бұл жерде сыйқырлы
Мынау асқабақ тұқымы
сөздер көмектеспейді, бұл жерде білім мен еңбек керек одан асқабақ шығады (Асқабақ
кәне менің балаларым саған мына тірек схема арқылы
суретін көрсету) Т.б
түсіндіріп береді
Балалардың іс – әрекеті
Тәжірбиелік жұмыс Тәрбиеші: Түсіндің бе Буратино?
Балалар тәжірбие жұмысын
Түсіндім, түсіндім ал жарайды мынау менің күнбағысым жасайды
қалай?
Дайын дәнді үгітіп қағаз бетіне
Ия бұл күнбағысыңда жасанды, ал тірі күнбағыстан не салып, жартылай бүктеп
шығатынын менің балаларым саған көрсетеді,
қысады, май шыққанын
күнбағыстың балалар орысшасы - подсолнух
байқайды
Буратино: Мен енді түіндім, тірі өсімдіктерге біз
қамқорлық жасауымыз керек екенғой балалар
Тәрбиеші: Иә, Буратино, егер көп күбағыстың тұқымын
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сықсақ мынандай сұйық май шығады, одан біз бауырсақ
пісіреміз ал сенің күнбағысыңнан не шығады
Рефлексивті түзету Балалар ,мен қазір жерде өсетін жемістерді айтқанда
Ойын : «Жоғары- қолдарыңды көтересіңдер, талда өсетін жидектерді
Балалар ойын ойнайды
төмен»
айтқанда қолдарыңды төмен түсіресіңдер
Балалар қоштасады
Буратино қоштасып рахмет айтып кетеді
Күтілетін нәтижие:
Білу: Тірі өсімдіктер әлемі туралы білу
Игеру: Тірі өсімдіктердің даму жолдарын игеру
Меңгеру: Тірі өсімдік пен жасанды өсімдіктерді ажырата білуді меңгеру.
***********
Түркістан облысы,Төлеби ауданы,Ұзынарық ауылы,«Береке» бөбекжайының
тәрбиешісі Абилдаева Қарлығаш Алимхановна
Білім саласы: Коммуникация.
Бөлімі: Сөйлеуді дамыту.
Тақырыбы: Үй жануарлары.
Мақсаты: Балаларға үй жануарлары жайында түсінік беру.
Үй жануарларының адам өміріне пайдасын, тұрмысқа қажеттілігін түсіндіру. Сұрақ-жауап арқылы тіл
байлықтарын дамыту. Үй жануарларынан төрт түлік малдың төлдерін ажыратып, дыбысталуын дұрыс айтуға
үйрету. Сурет бойынша әңгіме құрату арқылы ақыл-ойларын дамыту.
Қажетті көрнекі құралдар:
Үй жануарларының суреттері, жайлау бейнесі жасалған бұрын үй жануарларынан алынатын өнімдер: сүт, құрт,
май, айран, ет, қазы, жүннен, теріден тоқылған, тігілген бұйымдар.
Алдын ала жүргізілетін жұмыстар. Үй жануарлары туралы әңгімелесу, сұрақ қою, жауап алу
Оқу
қызметі

Педагогтің іс-әрекеті

Балалардың
іс-әрекеті

Шаттық шеңбері
Күннің көзі ашылып
Педагогпен бірге өлең
Көкке шуақ шашылсын.
жолдарына қимылҚұтты қонақ келіпті,
қозғалыстар жасайды.
Төрімізге еніпті.
Амандасу үлкенге,
Тәрбиенің басы ғой.
Ал қанекей бәріміз,
"Сәлем" дейік үлкенге
Балалар бүгін оқу қызметінде үй жануарларымен
танысатын боламыз.
Үй жануарларың адамдар
Үй жануарлары жайлы түсіндіру.
күтіп баптайды.
Үй жануарлары қолға үйретілген жануарлардың түрі.
Сондықтан кейде бұларды қолға үйретілген жануарлар
деп атайды.
Лақ, қозы, бота, құлыншақ
Олар: Сиыр, түйе, жылқы, қой, ешкі, есек, мысық, ит, Ал мынау ешкі, оның төлің
құстардан үйрек, қаз, тауық. Мал өсірсең түйе өсір.
лақ деп атаймыз.
Олардың еті, сүті бізге тамақ, ал жүні, терісі киім.
Естеріңе түсіріңдерші малдың төлдерін не деп
атаймыз?
Балалар енді менің қолымдағы суретке қарай отырып,
әңгіме құрастырып көрейікші.
Дидактикалық ойын.
"Енесін тап" ойынын ойнап жіберейікші.
Мен сендердің қолдарына төлдердің суреттерін беремін. Бұл төлдердер мамалаларын таба алмай қалыпты,
енді сендер сол төлдердің мамаларын қайдан көріп тұрсыңдар. Ендеше төлдерін мамаларына қасына апарып
жайғайық.
Мотивациялық
қозғаушылық

Сергіту сәті
Орнымыздан тұрайық
Алақанды созайық.
Оңға қарай иіліп,
Солға қарай иіліп.

Сергіту сәті
4 педагогпен бірге
қайталайды
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Белімізді жазайық.
Айналаға қарайық,
Бір тынығып алайық.
Балалар, сендер үй жануарлары жайында тақпақ, мақал-мәтелдер білесіңдер ме?
Ұлжан:
Мал өсірсең түйе өсір,
Пайдасы оның көл-көсір.
Түйе көп болса,жүк сый майды.
Жылқы-малдың патшасы
Түйе-малдың қасқасы.
Жұмбақ жасыру
.(Қозы)
1.Кішкене ғана бойы бар,
Лақ).
Айналдырып киген тоны бар
(Түйе).
2.Басында екі таяғы бар,
(Сиыр)
Төрт аяғы бар.(
(Қоян)
3.Кезікті бір жануар,
1.Сиырды-аухауҮстінде екі тауы бар
аухау.
4.Төрт бұлағы-сүт,
2.Түйені-көс-көс.
Өзі күшті мүйізі мықты
3.Жылқыны-қырау5.Жол үстінде қу қазық,
қырау.
Жүр ішінде жолазық,
4. Ешкі-шөре-шөре
Жарайсындар балалар
деп шақырамыз.
Енді балалар мына тақтадағы суреттерге қарандаршы.Ненің суретін көріп отырмыз?
Балалар тақпақ оқиды
Осы жануарларды қалай шақырады екенбіз,кім айтады?
Тақпақтар айту
Енді балалар осы жануарлардың төлдерің қалай атайды екенбіз кім айтады?
1.Сиырдың баласын-бұзау.
Ойын ойнайды.
2.Түйенің баласын-бота.
Қой, сиыр, ешкі, түйе,
3.Жылқының баласын-құлын.
жылқы.
4.Қойдың баласын-қозы.
Бота, қошақан,
5.Ешкінің баласын-лақ дейміз.
құлыншақ, лақ, бұзау.
"Дәмін"-тауып көрші? Ойын.
Үстел үстіндегі үй жануарларынан алатың өнімдердің дәмің татып
ажыратады.
(Айран, сүт, май, құрт, ет т.б.)
Қорытыңды:
Қандай үй жануарларын білесіңдер?
Малдардың төлдерін қалай атаймыз?
Жарайсындар балалар,бүгінгі оқу қызметіне өте жақсы қатыстындар, мен
сендерге ризамын.
***********
Түркістан облысы,Төлеби ауданы,Ұзынарық ауылы
«Береке» бөбекжайының тәрбиешісі Такишева Назира Турдыбаевна
Білім саласы: Коммуникация
Оқу қызметі: Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: Отбасындағы сыйластық
Мақсаты: Балаларға отбасы туралы түсінік беру, өз жанұясы туралы әңгімелеуге үйрету. Ойын арқылы есте
сақтау қабілетін, қарым қатынас дағдыларын дамыту. Отбасына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.
Әдістер: Әңгімелеу, жұмбақ, тақпақ айту, ойын, сұрақ - жауап, сергіту, шаттық шеңбері.
Көрнекіліктер: отбасы суреттері, қуыршақтың киімдері, макеті.
Сабақтың барысы:
Шаттық шеңбері:
Көтеріліп шаңырақ, Уықтары шаншылар.
Керегелер керіліп, Өрімдей боп өрілер.
Бәріміз жүрсек айналып, Киіз үй болып көрінер.
- Балалар, біз қандай заттың бейнесін жасадық?
- Ал, киіз үйде кімдер тұрады?
- Оларды бір сөзбен қалай атаймыз?
- Дұрыс айтасыңдар.
Бүгінгі біздің тақырыбымыз өз отбасымыз туралы болмақ.
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Балалар, айналамызға қарасақ, көптеген үйлерді көреміз.
Ол үйлерде кімдер тұрады деп ойлайсыңдар?
- Иә, балалар, барлық үйдің өз отбасы болады олар бір - бірімен тату - тәтті тұрады.
- Қане, балалар мен сендерге бір жұмбақ жасырайын, шешуін тауып көрейік.
Жұмбақ: Онсыз қызық жоқ маған,
Онсыз бақыт жоқ маған.
Ол әр баланың панасы,
Ол не екен, балалар? (Отбасы)
- Міне балалар, бұл жұмбақтың шешуі отбасы екен
- Олай болса бәріміз тақтаға назар аударайықшы.
Бұл суретте кімдердің суретін көріп тұрсыңдар?
- Иә, бұл суретте сүйіспеншілігі мол, бір - біріне ыстық ықыласпен, аялы сезіммен қарап отырған дастархан
басындағы отбасы мүшелерін көріп отырмыз. Отбасы туралы әңгімелеу.
Ойын: " Мынау кім?"
Мақсаты: Балаларды тапқырлыққа, есте сақтау қабілетін дамытуға баулу.
Шарты: отбасындағы мүшелердің атын атап, жасырынған отбасы мүшесін табу.
Сергіту жаттығуы:
Атамның алып күрегін, Ауланың қарын күредім.
Әжеме мен құдықтан, Су әкеліп беремін.
Еденді де жуамын, Шаң - тозаңды қуамын.
Ойын сұрақ: " Көңілді доп"
- Отбасы мүшесін ата.
- Отбасында кімді жақсы көресің?
- Отбасында кімге сыйлық жасайсың?
- Анаңа қалай көмектесесің?
- Үйге қонақ келгенді ұнатасың ба?
- Дастархан басында өзіңді қалай ұстайсың?
- Үйдегі ініңе, қарындасыңа қалай көмектесесің?
- Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы.
Олай болса бүгінгі сабаққа жаттап келген тақпақтарымызды айтайықшы.
Хормен:
Не жемесін, не ішсін,
Атамнан басталар,
Менсіз тағам татпайтын.
Әжемнен қосталар
Мұхамедияр:
Отбасым мыналар:
Шомылдырып кешкісін,
Ең жақын адамдарМен жатпасам,жатпайтынӘкем мен анам бар,
Анам менің қандай-ды!
Бір туған ағам бар,
Отбасы жылы ұямыз
Бір туған апам бар...
Ерасыл:
Бәрін жақсы көремін,
Ең жақын адамдар
Еркелеймін,еремін!
Әкем мен анам бар
Әділжан:
Тірегі ата-анамыз
Титтей бөбек кезімнен
Жанәділ:
Әлдилеген емізген,
Уыз сүт еміп осында
Еркелетіп күлгізген,
Уылжап біздер өсеміз
Алғаш «апа» дегізген.
Осында үлгі аламыз
Мөлдір:
Еркелеп ,ойнап еліктеп,
Кішкентайы-мен үшін
Осында өсіп толамыз.
Тағат, байыз таппайтын,
Үстел үсті ойыны: "Қуыршақты киіндіреміз"
Мақсаты: балаларды адамгершілікке, сыйластыққа, мейірімділікке, шапшаңдыққа тәрбиелеу.
Шарты: қатты қағаздан қиылған қуыршақ макетін киім үлгісімен киіндіру.
Балалардың жұмысын мадақтау.
- Балалар, қуыршаққа өте жақсы киімдерін киіндіре білдіңіздер, адамгершілік, мейірімділік қасиеттеріңізді
көрсете білдіңіздер. - Өте жақсы балалар.
Қорытынды: Біз бүгін өзімізге ең жақын, ең қымбат отбасымыз туралы әңгімеледік. Біз оларды жақсы көруді,
сыйлауды, көмектесуді үйрендік. Отбасы ең жақын адамдардың ошағы екенін білдік. Ойындар ойнадық. Бүгінгі
сабаққа өте жақсы қатысып, сұрақтарға жауап бере білдіңдер. Бәріміз бірге отбасымызға тілек сөздер айтып,
бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз!
***********
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Түркістан облысы,Төлеби ауданы, Ә.Молдағұлова атындағы ШЖНОМ
мектепалды даярлық тобының жетекшісі Камбулатова Жазира Макулбековна
ТАҚЫРЫБЫ:

Мекені – жер. Е дыбысы мен әрпі

Мектебі: Ә.Молдағұлова атындағы
Ш.Ж.Н орта мектеп
Педагогтің аты-жөні: Камбулатова Жазира Макулбековна
Қатысқандар саны:

Саны:
СЫНЫП-ТОП:
мектепалды даярлық
тобы
0.2.1.1. Сөз/сөйлем сызбасын оқу.
ҰОҚ-ның оқытылу 0.2.1.2. Суретті кітаптардан ақпаратты табу (сурет арқылы)
мақсаттары
0.3.1.1. Сөз, сөйлем сызбасын құру.
0.3.2.1. Сөйлем сызбасының соңына тиісті тыныс белгілерін қою: нүкте, сұрақ белгісі, леп
белгісі.
0.3.3.1. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын
сақтап, әріп элементтерін жазу.
 Барлық тәрбиеленушілер:
Тыңдалған материал негізінде қарапайым сұрақтарға жауап қайтарады.
Күтілетін нәтиже Сөздегі дауысты, дауыссыз, дыбыстарды ажыратады.
Е дыбысы – дауысты дыбыс. Е дыбысының айтылуын дұрыс дыбыстайды.
Суреттегі заттардың аттарын атай алады, сөздегі е дыбысының орнын ажыратады. Ұйқас
сөздерді табады.
Көпшілік тәрбиеленушілер:
Сұраққа жауап бере отырып, суретті мазмұндайды.
Берілген суретке қарап, сөздегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажыратады.
Сөздегі дыбыс санын, ондағы е дыбысының орнын ажыратады. Е дыбысына сөз
ойлайды.
Е дыбысына (дауысты) сөз құрайды. Дауысты дыбыстардың санын анықтайды.
Жазу жолына
е әрпінің элементтерін жазады.
Кейбір
тәрбиеленушілер:
Сюжетті суреттен таныс ақпаратты табады. Тақырып аясында диалогке қатысады.
Сөз/сөйлем сызбасын оқиды.
Е дыбысын қатыстырып, сөз, сөйлем құрастырады.
Сөйлем сызбасының соңына тиісті тыныс белгілерін қояды: (нүкте, сұрақ белгісі, леп
белгісі).
Тілдік мақсат
Тәрбиеленушілер:
Сұрақтарға толық жауап береді. Суреттер бойынша сөйлем
құрастырады.
Е әрпін жазып, қолдарын жаттықтырады.
Сабақтағы
тапсырмалар
Пікір
алмасу
сұрақтары: мен диалогтерде қолданылатын тіл: Дельфин, кесіртке.
Өткен ҰОҚ
Сөздер неге бөлінеді? Сөздерді буынға бөл.
алған білім
Сөздер қай дыбыстан басталып тұр?
Дыбыстар қандай түстермен белгіленеді?
Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді?
Жоспар
Жоспарланған уақыт
Жоспарланған жұмыс түрлері
І. Дұрыс әсерлі көңіл Оқу қызметіне балалардың назарын тарту үшін педагог жағымды атмосфера құрады.
күй орнату.
Балалар бір-бірлеріне жылы сөздер айтады.
0–2мин.
Мына сұлу әлемде Адам өмір сүреді. Үлкен менен кішіге, Күн сәулесін төгеді.
II. Өмірлік
Балаларға әртүрлі дыбыстар тыңдап, ненің дыбысына ұқсайтынын табады.
тәжірибені
Дыбыстарды балалар ым-ишарамен қайталайды.
маңыздандыру.
Мақсатты болжам.
3–5 мин.
ҰОҚ-ның ортасы (Ұ,Ө) Әліппе-дәптермен жұмыс.
III. Тақырып
1-тапсырма. Сурет желісімен педагог балаларға сұрақ қояды.
бойынша жұмыс Сұраққа жауап беріп, әңгімелейді. Е әрпі кездесетін жануарларды атайды.
6 – 27мин.
Осылардың ішіндегі өз өлкесінде тіршілік ететін жануарларды табу.
2-тапсырма. Суда тіршілік ететін
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IV. ҰОҚ
қорытындысы.
Рефлексия.

жануарларды сурет бойынша ажыратады.
Е дыбысы кездесетін жануардың атын қайталап,
Үнтаспа.
сөздерді буынға бөледі.
Е – дауысты дыбыс. Е дыбысын айтқанда дауысымыз
жіңішкеріп естіледі, дыбыс ерін арқылы айтылады.
Қызыл, көк дөңгелектер.
(Ұ) Сергіту сәті.
Педагог
балаларды
орындарынан тұрғызып,
өлең жолдарын қимылмен 2-3 рет айтқызады.
Тербеледі ағаштар, Алдымнан жел еседі. Кіп-кішкентай
Е әрпі жазылған плакат.
ағаштар Үп-үлкен боп өседі.
3-тапсырма
Педагог өлең жолдарын оқиды. Өлеңде айтылған
Моншақ т.б.
жануардың атын қайталайды, сол сөзге дыбыстық талдау
жасайды.
Е әрпінің бейнесін түсті қағаздармен құрастырады.
Әліппе-дәптер.
4-тапсырма.
Сурет
бойынша
жұмыс
жүргізіледі.
Е әрпі
туралы
өлеңді тыңдайды.
Е
әрпінің қандай затқа ұқсайтынын айтады.
5-тапсырма. Е әрпін түрлі заттардан құрастырып жасайды.
6-тапсырма. Мектеп жобасының сызбасын бастырып
сызады.
Оның қай әріпке ұқсайтынын айтады.
Е әрпінің баспа түрін жазады.
Педагог қорытынды жасайды. Балалардың оқу қызметіне
белсенділіктері мен қатынасуын талқылайды.
Әліппе-дәптер
(Ұ,Ө)Рефлексивтік бағалау. Балалардың жұмыстарын
смайликтер арқылы бағалайды.

28-30 мин.
***********
Түркістан облысы,Төлеби ауданы,Ә.Молдағұлова атындағы ШЖНОМ
шағын орталық тәрбиешісі Оралбаева Гүлнар Жарқынбекқызы
«Ертегіде қонақта» атты спорттық мерекесі
Мақсаты:
6.Балалардың жылдамдық қасиеттерін дамыту.
7.Көзбен мөлшерлей білу дағдыларын дамыту.
8.Сенімді қатынастарды нығайтуға бағыттау.
9.Баланың спортқа ұмтылысын, қызығушылығын қолдау.
Құралдар: себеттер, кеглдер, шығыршықтар, арқан.
Өткізілетін орын: Спорттық зал.
Сайыстың барысы.
Музыканың әуенімен балалар спорт залға кіреді, екі қатарға тұрады.
Жаттықтырушы:Сәлеметсіздер ме құрметті қонақтар мен жарысқа қатысушылар!
Балалар, сендер ертегіні ұнатасыңдар ма? Ертегіні қалай ұнататындарыңды тексеріп көрейін.
Атам оны өсірді,
Тату-тәтті тұрыпты.
Баптап, күтіп әрқашан.
Бұл қай ертегі? («Үйшік» ертегісі.)
Жұла алмай қалды бір күні,
Апам оны пісіріп, терезеге қойыпты.
Апамды да шақырды,
Жата-жата жалығып, орманға кетіп қалыпты.
Мысық, күшік бәрі кеп,
Қасқыр оған жеймін деп,
Жұлып алды жабылып.
Аю да оған жеймін деп.
Бұл қай ертегі? («Шалқан» ертегісі.)
Өлең айтып, би билеп,
Орманда ол болыпты,
Түлкі де тұр күлімдеп.
Ішіне аңдар толыпты.
Бұл қай ертегі? («Бауырсақ» ертегісі.)
Бәрі бірге дос болып,
Жаттықтырушы:Ендеше балалар сайысымызды бастамас бұрын, кішкене денемізді қызыдырып алайық.
Ұйымдастырушылық кезеңі.(Шеңбер бойымен жүріп, қолды жоғары көтеріп, аяқтың ұшымен жүреді. Қолды
белге қойып, өкшемен жүреді. Жай бір қалыпты жүріс, қолды алға созып, тізені көтеріп жүру. Қолды артқа
қойып, өкшемізді қолымызға тигіземіз.)
Жаттықтырушы:Денемізді қыздырып алсақ, сайысымызды бастайық. Екі команда өз орындарына жайғассын.
І кезең: Таныстыру. Әр топтың ұрандары.
ІІ кезең:«Кім тездетіп, басына бас киімін киеді».
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Белгі бойынша ойыншылар кедергілер арқылы кәрзеңкеге қарай жүгіреді және бастарына бір бас киімнен киеді,
сосын кейін қарай жүгіреді. Кәрзеңкені тез босатқан топ, ұтысқа ие болады!
ІІІ кезең: «Қаппен секіру» Кеглилердің арасымен қапшықпен секіріп өту.
ІV кезең: «Шаңғы тебу». Аяққа бөтелкелерді киіп, шаңғы тепкендей сырғанап жүру.
V кезең: «Кедергіден жылдам өт!»
Шығыршық арқылы кедергілер мен қапшықтан жасалған тоннелден жылдам өту керек.
VІ кезең: «Арқан тартыс».
Жаттықтырушы:Ал балалар, қалай екен? Қазір демалып, «Үш торай» атты ертегісін тамашалаймыз (Үш торай
жүгіріп келеді).
1-ші: Мен Ниф-Нифпін!
2-ші: Мен Нуф-Нуфпын!
3-ші: Мен Наф-Нафпын!
Қасқыр:Мен Қасқырмын. Тістерімді сықырлатып, үш торайды жеймін.
3-ші: Ей, Қасқыр, бізге тиіспеші. Біз сенің көңіліңді көтеріп, би билеп береміз.
Қасқыр: Ал билеңдер.
Жаттықтырушы: Балалар торайларға көмек берейікші, бір көңілді спорттық биіміз бар еді ғой, билеп берсек
қайтеді.
Ұлдар «Спорт» биін билейді.
Қасқыр: Жарайды, таңғалдырдыңдар! Мен өз сөзімде тұрамын, торайларды босатамын.
Жаттықтырушы: Жарайсыңдар біздің ұлдар өнерлі.
Сайыстардың қорытындысы.
Әділ қазылардың сөздері.
Командаларды құттықтау.
Әуеннің ырғағымен командалар спорттық залдан шығады.
***********
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ә.Молдағұлова атындағы ШЖНОМ
көркем еңбек пәнінің мұғалімі Кайыпбекова Патшайым Абдрашкызы
Сабақтың тақырыбы:
Мұғалімнің аты-жөні:
Матрицалармен таңба жасап
Қайыпбекова П.
үйренеміз
СЫНЫП: 2
Қатысқан оқушылар саны: 10
Қатыспаған оқушылар саны:
Сабақ негізделген
2.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамыту үшін белгілі дерек көздерінен ақпараттар
оқу мақсаттары
жинау
Сабақ нәтижесі:

Бағалау
критерийі
Ресурстар
Әдіс-тәсілдер
Пәнаралық
байланыс
Сабақтың жоспары
Жоспарланғануақыт
Басталуы
5 минут

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген және
қосымша тапсырмаларды орындайды. Практикалық жұмыс жасайды. Сұраққа жауап
береді.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Топтық жұмысты бірлесе
орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме
ресурстармен жұмыс жасайды.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: Оқулықтан тыс берілген
қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен
дәлелдер келтіре алады.
Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында
тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.
Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және әртүрлі заттар, топтық
тапсырмалар, кері байланыс, стикер.
Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.
Музыка, қазақ тілі.
Сабақ барысы :
Бағалау парақшасымен таныстыру
Топтарға бөлу.
«Шаттық шеңбер» Балалар бір-бірімен амандасып, танысады, жылы тілек
тілейді.
Балаларды қорапшадағы түстер арқылы ретімен үш топқа бөлемін.
Психологиялық ахуал қалыптастыру:
«Аялы алақан»
Мақсаты: жылылық, сенімділік деңгейін, еркіндікті дамыту.
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Нұсқаулық: қатысушылар шеңбер болып отырады. «Бүгінгі сабақтан не
алғыңыз, не көргіңіз келеді?» — сұрағын оқушыларға қойып, сұрақтарға жауап
алу. Бастапқы қатысушы жанындағы көршісінің қолын ұстайды. Тренинг шеңбер
бойымен жалғасады. (Тренинг соңында қатысушылар дөңгеленіп қолдарын
ұстайды)
1 тапсырма: ҰЖ
Сөзжұмбақты шеш.

Дескриптор:
1. Жұмбақты зейін қойып мұқият тыңдайды;
2. Сөзжұмбақтың шешуіндегі сөзді табады;
3 Торкөздегі сөзді дауыстап оқиды.
Кері байланыс: «Житондар»
ҚБ « Жұлдызшалар»
Жаңа білім
10 минут

Ортасы
10 минут
Сергіту сәті
2 минут
Аяқталуы
Сабақты бекіту
10 минут
Бағалау 5 минут
Кері байланыс 3 минут

Білу және түсіну
Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады.

Қолдану Практикалық жұмыс
Талдау №1 жұмыс дәптерінің 22-23 беттеріндегі тапсырмаларды орында.
Сергіту сәті
Синтез
"Таңда да таста" әдісі
«Жетістік» баспалдағы.

Үйге тапсырма: жұмысты аяқтау.
Саралау –
Сіз қосымша көмек көрсе туді қалай
жоспарлайсыз?
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға
тапсырманы күрделендіруді қалай
жоспарлай сыз?

Бағалау - Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?
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Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау ережелеріАКТ-мен
байланыс құндылықтар дағы
байланыс

Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз.
Бүгін оқушылар не білді? Сыныптағы
Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес
ахуал қандай болды? Мен жоспарлаған
келетін сұрақтарға жауап беріңіз.
саралау шаралары тиімді болды ма?Мен
берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен
өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім
және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
***********
Түркістан облысы. Отырар ауданы. Темірбек Ибрагимов атындағы жаплы орта мектебі
Қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі: Көлбаева Дариға Бердибаевна
Пәні: қазақ тілі
Мұғалімнің аты-жөні: Көлбаева Дариға
Сабақтың тақырыбы:
Күні: 5.02.20ж
Көліктің пайда болу тарихы
Сынып: 5 «Б»
Қатысуға тиісті оқушылар саны: 22
Қатыспаған оқушылар саны:
Сабақ негізделген
5.1.4.1. тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау.
оқу мақсаттары
5.3.5.1. оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты сақтай
отырып, жинақы мәтін жазу.
Сабақ нәтижесі:
Оқушылардың барлығы орындай алады:
Тірек сөздер мен жетекші сұрақтарды анықтай алады.
Оқушылардың көбісі орындай алады:
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты
анықтайды,сұрақтарға жауап береді.
Оқушылардың кейбіреуі орындай алады:
материалдары бойынша негізгі ақпаратты сақтай отырып,жинақы мәтін жазады.
Бағалау критерийі - тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды.
- негізгі ақпаратты сақтай отырып,жинақы мәтін жазады.
Ойлау дағдысы
Түсіну,қолдану
Құндылықтарға
баулу
Тілдік құзіреттілік
Ресурстар
Әдіс-тәсілдер
Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы оқу

Оқушылардың қауіпсіздігі мен ережелерін қатаң сақтауын ескерте отырып,тәрбиелей
оқыту.
Тірек сөздер,жетекші сұрақтар,сын есімнің мағыналық түрлері...
Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және әртүрлі заттар, топтық
тапсырмалар, кері байланыс, стикер.
Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.
бейнелеу,тарих, қазақ әдебиеті

Біледі:Бағдаршам не үшін қажет?
Білу керек: жол ережелері туралы не білесіздер?
Қосымша білім: көліктер қашан,қайда пайда болды?
Сабақтың жоспары
Жоспарлы уақыт
Сабақ барысы :
Басталуы
Сәлемдесу.
5 минут
Топқа бөлемін : «Билеттер арқылы» топқа бөлінеді.
Оқушыларды кассадан билеттер алып, 1,2,3,4 вагондарға(парталарға) бөлініп
отырады.
1-топ:
3-топ:
«Жарқын өмір» вагоны
«Бақыт» вагоны
2-топ:
4-топ:
«Сүйіспеншілік» вагоны
«Достық» вагоны
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Жаңа білім
10 минут

Ортасы
15 минут

Сергіту сәті
2 минут
Аяқталуы
Сабақты бекіту
5 минут

Психологиялық ахуал қалыптастыру:
Оқушыларды түгелдеу. Оқу құралдарын байқау.
Бір-бірімізді тыңдаймыз десек 1 рет қол шапалақтаймыз!
Ұйымшыл боламыз десек 2 рет
Белсенділік танытамыз десек 3 рет шапалақтаймыз!
Түсіну
Жұмбақтар шешу.
Көзін ашып жұмады.
Бағыт сілтеп тұрады. (Бағдаршам)
Ала таяқ ұстаған,
Жол тәртібін нұсқаған.
Өміріңді күзеткен,
Ысқырығы күшті адам.(Автоинспекция қызметкері)
Арқаным тым ұзын.
Ала алмайсың бір үзім. (Жол)
Сөйлеуді білмейді
Бірақ «Тоқта,жүр»-дейді. (Бағдаршам)
Бір жолда екеуі жарысады
Бір-бірінен оза алмай алысады (темір жол)
«Жариялау» әдісі
БЕЙНЕЖАЗБА ТАМАШАЛАУ
Көлік және жол белгілері ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕСІҢДЕР? Сұрағы аясында ролик
тамашалаймыз.Ролик барысын топпен талқылап,өз ұстанымдарын спикер сайлап
жариялайды.
Қолдану
Тапсырмалар орындау
3-тапсырма
-суреттегі көліктерді даму бойынша орналастыру
Дескриптор:
-- тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды.
- негізгі ақпаратты сақтай отырып,жинақы мәтін жазады.
ҚБ:Шапалақпен құрмет
ӘТН:
Сын есімдер мағынасына қарай екіге бөлінеді:
1.Сапалық сын есімдер (әдемі,қызыл,ұзын..)
2.Қатыстық сын есімдер (көрікті,алғыр,білімді..)
1-тапсырма.
-мәтін негізінде сын есімдерді анықтап,мағынасына қарай анықтаймыз.
Мыс: қысқы(сапалық)мерзімұзақ(сапалық)қашықтық...
Дескриптор:
-жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайды.
- негізгі ақпаратты сақтай отырып,жетекші сұрақтарға жауап береді.
ҚБ: сөзбен мадақтау.
«Қарлы кесек» әдісі
Жаттығудың сипаттамасы:
Оқушылар бір біріне А4параққа сұрақтар жазып,жауабын күте қарсы топқа лақтырады,
тақырып бойынша сұрақтарға жауап береді. Сұрақты анағұрлым мазмұнды қылу үшін,
оқушылар белгілі бір пікір бойынша бірлесіп алға шығып сөйлей алады.
Сұрақ- жауап:
-Көшеде өтіп бара жатқан автобус, трамвайдың артынан жабысуға, қыста жабысып
сырғанауға бола ма?
-Балалар, жаяу қай жолмен жүруге болмайды?
-Қала көшесімен келе жатқанда абай бол! Асықпа! Тек тротуар немесе жол жиегі мен
ғана жүр.
-Көшеде жүру тәртібін не басқарады?....
«Ақылды саусақтар»ойыны
Ой қорыту «БББ»кестесі
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Білемін

Бағалау
Кері байланыс
3минут

Білдім

Білгім келеді

«Мен үшін екі жаңалық» кері байланыс
Сабақтан алған әсерлерін бүгінді екі жаңалық негізінде бір-біріне жеткізеді.
Үйге тапсырма: 5-тапсырма (84бет)

Қосымша ақпарат
Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай Бағалау жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары
Оқушылардың
оқушыларға тапсырманы күрделендіруді қалай үйренгенін тексеруді
жоспарлайсыз?
қалай жоспарлайсыз?
материалдары бойынша негізгі ақпаратты
-сөзбен мадақтау
сақтай отырып,жинақы мәтін жазады
-шапалақпен қошемет

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау ережелері
АКТ-мен байланыс
бейнелеу,тарих, қазақ әдебиеті
жол ережелерін қатаң сақтау
жол ережесі туралы ролик көр-у

Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
Әрине
Бүгін оқушылар не білді?
Көліктің тарихы туралы ақпарат алды
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Белсенді
Мен жоспарлаған саралау шаралары
Әрине тиімді болды
тиімді болды ма?
Үлгердім
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
Еш өзгеріссіз,жоспарға сай өттім
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер
енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Жұмбақтар шешу.
2: «Қарлы кесек» әдісі
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:Мәтінмен жұмыс
2: «Жариялау» әдісі
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
Келесі сабаққа тиімді әдістер қолдана білсем сабақ нәтижелі боларын білдім
***********
«КІТАП-БІЛІМ БҰЛАҒЫ»
Сыныптан тыс іс-шара
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ә.Молдағұлова атындағы ШЖНОМ
Кітапханашысы Баймолдаева Гулназ Курманалиевна
Мақсаты: Білімнің кітап арқылы берілетінін ұғындыру. Кітаптың адам өміріндегі маңызы, ғылым мен білімнің
пайдасы жайлы түсіндіру. Кітапқа деген қызығушылығын арттыру. Оқулықтарды күтіп ұстауға үйрету.
Көрнекілігі: Кітап жайлы жазылған плакаттар, суреттер.
Түрі: әңгіме
Барысы: 1 - бөлім. Ұйымдастыру кезеңі.
Кітап та алма ағашы,
Жемісін біздер теретін.
Тәтті алмаға балашы,
Кітабыңның әр бетін,- деп Мұзафар Әлімбаев атамыз жырлағандай әдеби кітаптар мен оқулықтар сендерге
білім көзі, рухани қазына. Біз кітап арқылы бастауыш мектептің өзінде - ақ бүкіл адамзат өмірімен танысамыз.
Кітап білімімізді молайтады, кітаптан көп өнеге мен тәрбие аламыз. Оқығаның, тоқығаның көп болса жеңбейтін
жау, алынбайтын қамал жоқ. Дана халқымыз «Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады» деп бекер айтпаса
керек деп бүгінгі сынып сағатымыз «Білім көзі кітапта» атты әңгіме , пікір алмасу, ақпарат алмасу сіздердің
білімдерінізді толықтыру мен білімге деген ынталарыңыздың артуын мақсат етеді..
2 - бөлім. Кіріспе. Кітап туралы не білеміз?
Кітап – араб сөзі, “жазба”, ал түрікше “дәптер”, мерзімді баспасөз басылымы” деген сөз. Кітап өмір айнасы,
замана сыры, тарих шежіресі, оқу, тәрбие құрал
“Папирус” кітабы. Мысырда жазуға папирус қолданыла бастады. Кітап “Папирус”деп аталатын су өсімдігінен
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дайындалған материалға жазылып, жұмыр таяқшаларға шиыршықтап оралды.
Жұмбақ шешу.
Мұғалім: Балалар бүгін бізге қонаққа Кітап келіп отыр. Кітапты ортаға шақырайық.
Кітап: Балалар, мен білім көзі - кітаппын. Мені жасау үшін көп адам еңбек сіңірді. Балалар кітап қайдан
шығатынын білесіңдер ме?
Балалар: Ағаштан
Мұғалім: Кітап шығару үшін көп еңбек сіңіреміз. Кітап сен бізге қонақ болып, балалардың білімін тамашала.
Оқушылардың кітаптың жасалу жолы туралы тақпақтары:
Мағынаны таны. Алғашқы кітап баспасы ағаштан жасалды. Қазақ кітап баспасы Ресейге қосылған соң
қалыптасты. Тұңғыш қазақ кітаптары 1800 жылы шығарыла бастады.
3 - бөлім. Топтық сайыс.
1. Жалғастыр Ойын: Кітап нені сүйеді?
2. Көркем сөз оқу Даналық сөз
3. Ойлан, тап.
Мұғалім: Балалар, кітап туралы жазған ұлы ғұлама ақын, жазушыларымыздың қандай нақыл сөздерін
білесіңдер. Кітап маған тақтан да қымбат. Шекспир. Артық ғылым кітапта, Ерінбе оқып көруге. Абай.
Мұғалім: Балалар, кітаптарда ауырады екен. Сол зиянды болдырмау үшін мынандай ережелер бар екен Есіңе
сақта!
1. Кітапты ұқыпты, таза ұстау керек. Өздеріңнен кейін оны көптеген балалар оқитынын есіңнен шығарма. 2.
Кітапты төсекте жатып, ас ішіп отырып оқыма, кітап оқуды үлкен ой еңбегімен оқу керек.
3. Кітапты қалай болса солай оқыма.
4. Кітапты жыртуға, сызуға болмайды.
5. Кітапханада шулауға болмайды, өйткені басқаларға кедергі келтіресің.
6. Кітап бетіне сурет салма!
Мұғалім: Балалар, кітап туралы жазған ұлы ғұлама ақын, жазушыларымыздың қандай нақыл сөздерін
білесіңдер.
Жалғастыр
1. Кітап - таусылмайтын байлық.
2. Кітап - білім бұлағы,
Білім - өмір шырағы.
3. Кітап – алтын қазына.
4. Өнерліге нұр жауар.
5. Өнер - ағып жатқан бұлақ,
Білім - жанып жатқан шырақ.
1. Оқусыз білім жоқ,
Білімсіз күнің жоқ.
2. Білім тозбайды,
Ақыл азбайды.
3. Еңбектің наны тәтті,
Жалқаудың жаны тәтті.
4. Білекті бірді жығады,..................
5. Оқу білім бұлағы,....................
Мұғалім: Ұлы адамдарымыз кітапты жоғары бағалаған. Алғаш қазақ балаларына арнап «Әліппе» оқулығын
жазған кім?
Оның балаларға арнап жазған өлеңін кім біледі?
Ы. Алтынсарин Кел, Балалар оқылық (тақпақ)
Мұғалім: Балалар бүгінгі сынып сағатымыздан көп нәрсені үйрендік. Кітап балаларға білім беруде, жан - жақты
тәрбие беруде әр түрлі әдеби шығармалармен таныстырады. Сондықтан «Кітап - білім бұлағы» деп бекер
айтылмаған.
Қорытынды.
Оқушылар өз ойын ортаға сала отырып, білімдерін көрсетті және ақпарат алмаса отырып,өз білімдерін
толықтырды. Сөздік қорлары молайып, кітапқа деген жаңа жағымды көзқарас пайда болып, пікірлерін ортаға
салып, білімнің бастар көзі кітапқа деген құрметті өздерімен қатар достарының тарапынан көруді
қалайтындарын жеткізді.
***********
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Түркістан облысы, Төлеби ауданы Ә.Молдағұлова атындағы ШЖНОМ
бастауыш сынып мұғалімі Қамысбекова А .Т
Пән: жаратылыстану
Күні:23.10.2019ж
Сынып:
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийлері

Мектеп: Ә. Молдағұлова атындағы шағын жинақты
мектеп.
Мұғалімнің аты-жөні: Қамысбекова А .Т
Қатысқандар саны:7
Қатыспағандар саны:
Жануарлардың қандай түрлері болады?
1.2.2.2 Жабайы және үй жануарларын ажырату

негізгі

орта

Барлығы: Жабайы және үй жануарларын ажыратады.
Көпшілігі: Жабайы және үй жануарларының айырмашылығын айтады
Кейбірі: Жабайы және үй жануарларының айырмашылығын ескере отырып
,үй жануарларын қалай күту керектігін айтады .
-жабайы,үй жануарларын ажыратады.
-қайда мекендейтінін анықтайды.

Тілдік мақсаттар
Құндылықтарды дарыту

Жабайы жануарлар, үй жануарлары, төл, қойқора ,атқора
Табиғатты қорғау,жануарларға қамқорлық көрсету

Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары

Сауат ашу, дүниетану
Слайд, суреттер, интербелсенді тақта

Алдыңғы білім
Жабайы, үй жануарларының кейбір түрлерін біледі.
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың соңы
Кері байланыс
2 минут
Саралау–оқушыларға қалай көбірек
Бағалау – оқушылардың
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
материалды меңгеру деңгейін
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
қалай тексеруді жоспарлайсыз?
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?
Тапсырмаларды оқушылардың қабілетіне
Оқушылардың сабақ барысында
байланысты таңдадым. Уақытты
үйренгенін бағалау үшін түрлі әдістиімді пайдалану үшін, саралауды
тәсілдер қолданамын. Таратылған
сабақтың ортасында қолдануды жөн
топтық тапсырмаларды
көрдім. Оқушылардың тақырыпты меңгеру орындауларын тексеру мақсатында
барысында белсенді оқыту тәсілдерін
ҚБ Геометриялық фигуралармен
пайдалану арқылы топтық, жұптық және
бағалау «жүргізіліп, топтар арасында
жеке тапсырмалар бере отырып түсінуге
пікір алмасады. Жұппен жұмыс
мүмкіндік беремін. Сабақ барысында
нәтижесі жарайсың, жақсы, талпын
оқушыларды саралай топтастыра отырып,
сабақ бойы мұғалімнің мадақтауы
берілетін тапсырмаларды саралап
әрбір тапсырма барысында жүріп,
жоспарлаймын. Кейбір оқушылардың
айтылып отырады.
қабілетін ескере отырып, дереккөздер
Оқушылардың нені біліп, нені
арқылы зерттеу жұмыстарына назарларын
білмегенін бақылау мақсатында
аударамын. Мысалы «Ойлан тап»
дескриптормен қалыптастырушы
тәсілінде қабілеті жоғары оқушыларға –
бағалау жоспарлаймын.
жануарлар не істеп жатыр? Олардың
ҚБ: «Бағдаршам» арқылы
қайсысы жабайы, қайсысы үй жануары?
бағалау
Неліктен? деген сұрақ беріледі. Олар
ҚБ: «Басбармақ» арқылы бағалау
ойланып, бақылап өз қорытындыларын
ҚБ : «Жарайсың» «жақсы»
жасайды. Кейбір оқушыларды дербес
«талпын» арқылы бағалау
қолдау көрсету арқылы ішкі уәжін
ҚБ: Геометриялық фигуралармен
арттырамын.
бағалау
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Ресурстар

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы
Денсаулық сақтау
технологияларын
ескеріп оқ
ушыларға сергіту
сәттері
мен белсенді іс-әрекет
түрлері жоспарланды.
Сабақ басында
«Жануарлар» ойыны
оқушы
ларға психологиялық
ахуал
туғызу үшін
ұйымдастырылса,
сабақ ортасында дене
жат
тығуы үшін «Қара
жорға биі » сергіту
сәтін жоспарлаймын.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың мақсат,міндеттері орындалды.
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы оқу мақсатына қол
Оқушылардың барлығы оқу мақсатына қол жеткізді ме?
жеткізді.
Жеткізбесе, неліктен?
Дұрыс жүргізілді.
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақта уақытты тиімді пайдаландым.
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақта ешқандай ауытқу болған жоқ.
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1. Оқушылар сабақ жоспарына сай жұмыс жүргізгені ұтымды шықты.
2.Жан жақты құрылған КМЖ оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытты.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1. Сабақты жақсартуға саралау әдістерін тиімді пайдалану
2.Мұғалімнің шеберлігі
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені
білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
1. Бағалау критерияларына сәйкес тапсырмаларды түрлендіру
2. Келесі сабақта жеке оқушыларға деңгейлік тапсырмаар беріп , шығармашылыққа баулу
***********
Түркістан облысы, Отырар ауданы, Жамбыл атындағы мектеп-лицейі
Бастауыш сынып мұғалімі: Налибаева Айсұлу Бердібекқызы
Пән: Қазақ тілі
Бөлімі: Өнер

Мектеп: Жамбыл атындағы мектеп-лицейі
Мұғалімнің аты-жөні: Налибаева А. Б.

Күні: 17.01.2020 ж

Сабақ тақырыбы: № 70 сабақ Зат есім.18-20 жаттығу

Сынып: 3 Б

Қатысқандар саны: 18

Оқу мақсаты:

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды
анықтау;
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және
стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;
3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

Сабақтың
мақсаты:

Барлық оқушылар:

Қатыспағандар саны: 0

-мұғалімнің қолдауымен мәтіннің тақырыбын, ондағы негізгі ойды анықтайды;
-мұғалімнің қолдауымен жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді
тауып, түзетеді; -сөз таптары кестесін қолданып, сөйлемнен сөз таптарын
табады;
Оқушылардың көбі:
-мәтіннің тақырыбын, мұғалімнің қолдауымен ондағы негізгі ойды анықтайды;
-жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді үлгі/талдау негізінде
тауып, түзетеді
-сөз таптарының сұрақтарын қолдана отырып, сөйлемнен сөз таптарын таба
алады;
Оқушылардың кейбірі:
-мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтай алады;
-жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді тауып, түзетеді;
-сөйлем құрамындағы сөздерді сөз таптарына ажыратып, олардың орнын тәртібін
біледі;

Бағалау критерийлері

- мәтіннің тақырыбын, ондағы негізгі ойды анықтайды;
-мұғалімнің қолдауымен жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді
тауып, түзетеді; - зат есімдерді тауып, талдау жасай алады және жекеше, көпше
түрге айналдырып жаза алады;
№ Сұрақтар.
иә
жоқ
1
Бүгінгі сабақта мен белсенділік таныттым ба?
2
Зат есім туралы жаңа білім игердім бе?
3
Дәләлдер келтірдім бе?
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4
5

Сұрақтарға жауап бере алдым ба?
Сөйлем арасынан зат есімді таба алдым ба?

Тірек сөздер

Пәндік терминология мен тірек сөздер
Зат есім,жалқы есім, жалпы есім
Сабақта диалог /жазу үшін пайдаланылатын тіл:
Талқылау үшін сұрақтар:
-Жандарбек Әміре Қашаубаевтың орнында болса не істер еді?
-Оқиға қай заманда болған деп ойлайсың?
-Осы оқиға арқылы автор не айтқысы келді?

Пәнаралық байланыс

Әдебиеттік оқу, дүниетану, музыка

Құндылықтар
Алдыңғы меңгерілген
білім

Өнер адамдарын құрметтей білуге баулу
Зат есім туралы 2-сыныпта игерген білімдеріне негізделіп меңгертіледі.
Сабақ барысы

Жоспарланған уақыт
Сабақтың басы
1-5 минут
5 минут

Сабақтың ортасы

Жоспарланған іс-әрекет
І. Ұйымдастыру кезеңі.
Психологиялық ахуалды орнату:
Қазақ тілім -өз тілім , ана тілім,
Абай, Мұхтар сөйлеген дана тілім
Қастерлейді ұл -қызың мәңгі сені
Болашағым , бақытым , дара тілім .
Алтын ережемен таныстыру.
Жұмыс ережесін келісу

Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!

Уақытты үнемдейміз!

Нақты,дәл жауап береміз!

Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз!
Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
Топқа бөлу, топ басын сайлау.
ІІ. Қызығушылықты ояту.
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
Ережені еске түсіру
«Серпілген сауал» Сұрақ жауап әдісі
1 Зат есім деген не ?
2 Зат есім сұрақтарын ата ?
3 Жалқы есім деген не ?
4 Жалпы есім деген не?
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
ІІІ. Жаңа білімді меңгерту.
Сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау.
Сабақ тақырыбы және оқу мақсаттары таныстырылады. Оқушыларға бағалау
критерийі айтылады.
Топтық жұмыс. «Ойлан, жұптас, бөліс» әдісі арқылы орындалады.
Оқулықпен жұмыс. 18-жаттығу
Мәтінді түсініп оқып, ат қою. Сұрақтарға жауап беру. Мәтіннен зат есімдерді
табу. Олардың жалқы есім, жалпы есім екенін анықтау.
Мәтінді түсініп, мәнерлеп оқиды.Мәтінге ат қойып,негізгі ойды анықтайды.
Мұзафар Әлімбай өмірімен таныстыру.
Сұрақтар:
1. Әртістер қайда барды?
2. Құрманбек Жандарбеков неге мұңайды?
3. Кең маңдайлы, келбетті жігіт Құрманбекке не деді?
4. Халық клубқа қалай жиналды?
5. Халықты клубқа кім жинап берді?
48

Сергіту сәті:

6. Мәтіннен зат есімдерді тап. Олардың жалқы есім, жалпы есім екенін
анықта.
Әміре Қашаубаев пен Құрманбек Жандарбеков туралы қысқаша мәлімет
беріледі.
ҚБ: Бас бармақ арқылы бір-бірін бағалау.
Бағалау дескрипторы:
мәтінді түсініп оқиды;
сұрақтарға жауап береді;
мәтіннің негізгі ойын анықтайды;
мәтіннен зат есімдерді табады;
Абайдың «Көзімнің қарасы» әні
3.3.5.1 (МК; Ө; Т; Қ) Нақыл сөздерді қатесіз жазу. (Дәптермен жұмыс)
Мағынасын талқылау.
19-жаттығу.Нақыл сөздерді қатесіз көшіріп жазады. Өзара бір - бірінің
жазғанын тексереді. Нақыл сөздерге байланысты өз ойымен бөлісіп, топта
талқылау жасайды.
Бағалау дескрипторы:
берілген сөздерді қатесіз көшіреді;
қателерді тауып,түзете алады;
Топтық жұмыс 1-топ. Постермен жұмыс.
Қыс «Бес жолды өлең құрастыру»
2-топ . ҚБ тапсырмасы
Мәтінді оқы. Мәтіннен кестенің әр бағанына сәйкес 2 сөз тауып жаз.
Зат есім

Етістік

Сын есім

Сан есім

Дескриптор
Білім алушы
зат есімдерді анықтайды етістіктерді анықтайды
сын есімдерді анықтайды сан есімдерді анықтайды
3-топ. Сурет қиындыларын құрастыру. Мозайка әдісі.
Сөйлем құрастыру және сөйлемнен сөз таптарын табу.
4-топ. Саралау. Тест
1) Жалқы есімді белгіле
а) ақын ә) жұмысшы б) Әміре
2) Жалпы есімдер қатарын белгіле
а) қанат, Есіл, Ақтөбе ә) сурет, ән, мүсін б) ақ, сары, әдемі
3) Көптік жалғауларды тап.
а) –тай, -тей, -дай ә) –ға, -ге,-та б) –лар, -лер, -дар
4) Сөйлемнен зат есімдерді тап.
Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты.
5) Зат есім сұрақтарын белгіле.
а) кім? кімдер? не? нелер? ә) не істеді? қайтті? б) қандай?қай?
Топтық жұмыс ұйымдастырылады.Топ оқушылары жұмыстарын тақтаға іледі.
Топ оқушылары бір- бірінің жұмыстарын стикерлер арқылы бағалайды
ҚБ: Бағдаршам түстері арқылы бірін бірі бағалайды.
қызыл түс- қате
көп
сары түс-1 қате бар жасыл түс- қате жоқ
Қорытынды бөлім
35-40 минут
5 минут

Кері байланыс
Сабақты қорытындылау.
Оқушылард Белсен Қызығу
ың аты-жөні
ділігі
шылығ
ы

Топпен
жұмыс

Топ басшы бағалау.
Үй тапсырмасы: Мәтінді түсініп оқу. 20-жаттығу
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Өзіндік
жұмыстарды
орындай алуы

Жетістігі

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру деңгейін
қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Топтық тапсырмаларды саралау бойынша
беру. Қабілеті жоғары оқушыларға одан
әрі дамуы үшін көмек қажет ететін
оқушыларға қайта түсіндіру арқылы қолдау көрсетіледі.

Қалыптастырушы бағалаулар Топта бірі-бірі тыңдау.
дескрипторлар негізінде өзін- Сыныпта қауіпсіздік
өзі бағалау, жұпта бағалау
ережелерін сақтау.
және мұғалімнің бағалауы
арқылы жүзеге асырылады.

Рефлексия
Сабақ мақсатына жеттім бе?
Оқушылар не үйренді?
Ынтымақтастық атмосферасы орнады ма?
Оқушылар арасындағы
дифференциациялау бойынша іс-әрекеттер
ұтымды болды ма?
Жоспарланған уақытты ұстандым ба?
Жоспардан қандай шегіністер жасадым
және неліктен?

Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы

Бүгінгі сабақ өз мақсатына жетті.
Оқушылар сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім,
етістік) таба алды.
Таңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және
жабық сұрақтарға жауап бере алды.
Бұл сабақта топтық жұмыс жақсы өтті, себебі оқушылар бірлесе
жұмыс атқарғанда топ мүшелері белсенділік танытты.
Сабақта уақытты тиімді пайдаланылды.
Келесі сабақтарымда топтық бағалауды қолға алуды ұйғардым,
себебі оқушылардың белсенділігін молайтатынына сенімдімін.

Қорытынды бағалау
Сабақтың ең ұтымды кезеңдері.(оқытуды да, оқуды да ескертіңіз)
1: Әр тапсырма соңында ҚБ тәсілдері тиімді жүргізіліп отырды. Топ басшылары топтағы әр оқушыны
бағалауды жетік меңгерген.
2: Мәтінді топқа бөліп оқуда жете меңгерді. Сабақ барысында оқу мақсаттары толық қамтылды.
Сабақты жақсартуға септігін тигізген екі әдіс. (оқытуды да, оқуды да ескертіңіз)
1: Ресурстарды тиімді қолдану және оқушыларға тиімді жеткілікті дәрежеде үлестіру ықпал етеді.
2:Бағалау арқылы оқушылардың материалды меңгеру дағдысын қалыптастыруым және кері байланыс алуым.
Келесі сабақты жоспарлауға септігін тигізетіндей осы сабақтан сыныптағы және жеке оқушылар
жайлы не білдім?Сыныптың шығармашылығын байқай отыра әлі де қосымша тапсырма беруге
болады?
***********
Туркестанская область, Толебийский район, город Ленгер,
ясли сад «Дулат би» воспитатель: Хашимова Эльмира Нажмидиновна
Технологическая карта организованной учебной деятельности.
Образовательная область: «Социум».
Раздел:«Самопознание».
Тема: «Мудрость великого Абая»
Цель: Расширение понимания общечеловеческой ценности Истина через знакомство с мудростью жизни и
творчеством Абая.
1. Раскрыть понятие «честность»
2. Выявить у детей стремление видеть хорошее в других людях.
3. Воспитывать скромность, честность, внимательность, умение видеть хорошее в других людях.
Предварительная работа: знакомство с великим писателем, его творчеством, показ слайдов.
Материалы и оборудование: портрет великого поэта, слайды, книги поэта.
Словарная работа: Истина, скромность, честность, внимательность, вдумчивость.
Билингвальный компонент: адалдық-честность, қарапайым- скромный.
Этапы
деятельности
Мотивационнопобудительный

Действия воспитателя

Деятельность детей

Сәлеметсіздер ме, балалар. Я рада видеть вас и ваши
улыбки. Давайте начнем день с ра- достью и добротой!
Давайте-ка, ребята,
На свете честно жить.
Со смелыми, правдивыми.
Всем хочется дружить!
Здравствуй, утро!
Здравствуй, день!

здороваються с педагогом,
повторяют слова
приветствия вместе с
педагогом.
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Передает колокольчик по

Организационнопоисковый

Нам встречаться здесь не лень!
Колокольчик мы возьмём,
Всех в кружочек позовём,
Колокольчик передай и желанье загадай.
Ребята послушайте, сейчас я вам расскажу
удивительную историю: Бабушка Зере всегда называла
мальчика самыми нежными, самыми ласковыми
словами. «Светик мой, ягненочек маленький, Абай,
сердечко мое!» – бормотала она, едва внук оказывался
в ее объятиях. Она была большим знатоком народной
мудрости и сумела привить своему внуку стремление к
знаниям: «Это хорошее дело, сын мой. Мало ли на
свете людей, у которых в голове нет ничего, кроме еды
и сна. Всю жизнь они суетятся без толку – и так и
остаются пустоголовыми бездельниками! Не будь
похож на них, не расставайся с этими мудрыми
листами». Такое уважение бабушки к книгам всегда
радовало Абая, и он еще больше углублялся в чтение.
Абай дни и ночи проводил рядом с бабушкой,
постоянно упрашивая рассказать сказку или историю.
Бабушка Зере с радостью раскрывала перед ним все
богатство устного творчества. Зере была большой
мастерицей устного рассказа. «Она говорила
увлекательно, интересно», – позже вспоминал поэт.
Абай не уставал слушать бабушку. Когда она уставала,
Абай обращался к матери Улжан. Больше всего он
любил, когда мать читала ему стихи.
Улжан была неграмотная, но она бережно хранила их в
памяти, и это удивляло и восхищало Абая. Она целыми
днями могла передавать жыры, айтысы, назидания в
стихах. Данное отцом имя Ибрагим она заменила
ласковым именем Абай. Оно означает «внимательный,
вдумчивый». Под этим именем Абай прожил всю свою
жизнь и вошел в историю.
Благодаря бабушке и матери у Абая рано проснулся
интерес к творчеству, поэзии. Во многом под их
влиянием Абай встал на нелегкий путь борца за
человеческое счастье. Старая Зере никогда не забывала
о своем долге. «Сумела ли я… в жизни… быть добрым
примером для вас?. Сумела ли… наставлять вас. –
говорит она, обращаясь к своим внукам… И Абай,
приложив обе руки к груди, склонялся перед нею со
словами: «Все лучшее, все
чистейшее в сердце моем
– от тебя, святая мать».
Сердце Абая всегда было открыто для всего доброго и
прекрасного. Он всегда искал правду и справедливость.
Абай призывал народы земли к миру и согласию,
духовному единению. Он учил свой народ открыто и
дружелюбно относиться к людям других
национальностей, овладевать знаниями и честно
трудиться.
Физ минутка. Зеркало.
Сейчас ребята я предлагаю вам нарисовать солнышко
без лучиков. Это будет солнышко – правдивости. И все
наши солнышки мы повесим на один стенд. Вот сюда.
Всякий раз, когда вам захочется сделать приятное для
кого- либо, сделайте и нарисуйте лучик у своего
солнышка. В конце недели по солнечным лучикам мы
посчитаем, сколько раз за неделю солнышко помогло
вам быть лучше, в центре солнышка напишите
необычное своё имя.
Ребята скажите:1.Почему герою рассказа дали имя
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кругу со словами «Я
желаю всем детям быть
честными!».

внимательно слушают и
проявляют интерес к
занятию.

с увлечением слушают
рассказ.

повторяют слова
внимательный,
вдумчивый.
внимательно слушают
рассказ педагога.

выполняют физ минутку
соответсвенно тексту.
соглашаються с педагогом
и выполняют работу,
рисуют солнышко, пишут
свои необычные имена в
центре солнце вместе с
педагогом.

Рефлексивнокорригирующий

Абай?
2. Как бабушка Зере повлияла на жизнь Абая?
3. Как вы понимаете выражение: «быть добрым примером»?
4. Как вы общаетесь со своими родными?
5. А чему научили вас ваши родные?
По мнению Абая, любовь и справедливость – основа
жизни. Он считал, что самое важное – воспитать в
людях доброту, честность. Какие качества цените в
друзьях вы? Узнайте у родителей, какие качества они
ценят в людях.
Молодцы, ребята вы сегодня активно участвовали на
занятие, выполняли задание и красиво нарисовали
солнышко.

подводят итог, отвечают
полными ответами на
вопросы педагога.

слушают внимательно
педагога.

Ожидаемый результат:
Воспроизводят: ценить и уважать человеческие качества, доброту и мудрость.
Понимают: значение слов внимательность, честность, скромность, справедливость.
Применяют: умение понимать и чувствовать красоту устного творчества, правильно строить предложения,
высказывать свое отношение к родным.
**********
Түркістан қаласы Ж.Еділбаев атындағы №18 мектеп-гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі Абдраева Айнұр
Оқу ісінің меңгерушісі: Г.Малдыбекова
Мектеп: №18 Ж.Еділбаев
Күні: 12.01.2020ж
Тақырыбы: Сүйіспеншілік –өмір негізі
Құндылық: Сүйіспеншілік
Қасиеттері: адамгершілік, мейірімділік, жақсылық, қамқорлық
Мұғалім: Абдраева А. Сыныбы: 3 «А»
Мақсаты: Оқушыларға риясыз сүйіспеншілікпен өмірдің мәнді болатынын
ұғындыру.
Міндеттері:
Білімділік: Оқушыларға күллі тіршілікке сүйіспеншілікпен қараудың мән-мағынасын
түсіндіру.
Дамытушылық: Жақсылыққа ұмтылу, мейірімділік, қамқорлық, адамгершілік
қасиеттерін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушыларды өз Отанын , жақындарын, достарын, айналасындағы
адамдарды, табиғатты сүюге, ата-анасын риясыз сүйіспеншілікпен жақсы көруге
тәрбиелеу.
Сабақтың барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі.
5Т – ережесі:
1. Тәртіп.
2. Талап.
3. Тыныштық.
4. Тазалық.
5. Татулық.
Балалар ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, оқып - білуге
талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, бүгінгі күнімізді татулықпен
өткізейік.
Шаттық шеңбер:
Оқушылар шеңбер болып тұрады.
Мынау сұлу әлемде
Адам өмір сүреді
Үлкен мене кішіге
Күн сәулесін төгеді
Біз сіздерге қуаныш тілейміз
Біз сіздерге мейірім тілейміз
Бүгін бізде ерекше күн,және ерекше сабақ.Сондықтан әрбір айтқан сөзімізді
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Ресурстар:
(материалдар,
дереккөздер)
1.bilim-all.kz
2.https://infourok.ru

Сабақ барысын
талдау

жүректеріңе ұғып,көңілдеріңізге тоқып алыңыздар.Қазақ ақыны Қадыр Мырзаәли
айтқандай:Тыңдай –білу ұлылық,тыңдата –білу даналық,дегендей даналығымызды
көрсетіп,күн шуағындай айналамызға шуақ шашып,бір-бірімізге жылы лебіз
тілектерімізді айтайық.
Сүйіспеншілік,сабырлық,имандылық,парасаттылық,ақылдылық,мейірімділік,ақкөңілді
лік,қиянатжасамау,сыпайылық,рухани байлық тілеймін.
Топқа бөлу.
Балалар қолымыздағы шарлармен топқа бөлінеміз.
Қызыл шар ұстағандар «Сүйіспеншілік» тобына
Сары шар ұстағандар «Мейірімділік» тобына
І-топ: Сүйіспеншілік»
ІІ-топ «Мейірімділік»
Мұғалім: Аямаған
Жайсаң жанды кең
Әр баланы жан тәнімен аялаған, пейіл,асыл ана
Нәзік тұлға шуақ шашқан бар балаға
Елбасына тірек болып қолдап жүрген
Ел баласын мәпелеп саялаған
Біледі үлкен кіші бар еңбегін
Бала үшін күш жігерін
Аман саулық тілейміз,Сара анаға-деп бүгінгі сабағымызды бастаймыз.
Жағымды күйге ену (Үнтаспадан арнайы әуен естіледі) Балаларға мейірімділік
сезімін сезіну мақсатында тыныштық сәті ұйымдастырылады.
Мұғалім: Балалар, көзімізді жұмып, біраз демалып жақсы істерді көз алдымызға
елестетейік. Біз қазір керемет, әрі сиқырлы, мейірімділік пен сүйіспеншілікке, ізгілікке
толы әлемге саяхат жасаймыз.
Бұл әлемнің ауасы тым таза, жұпар иісті. Бәріміз сол әлемге қарай қадам басайық.
сүйспеншілік, мейірімділік, ізгілік нұры бізге қонып, жан – дүниемізді осы жақсы
сезімге толтырады. Адамдар бір – біріне тек жақсылық, қуаныш, ізгілік сыйлап жатса,
қандай жақсы болар еді!
Қайтатын уақыт жетті, сиқырлы әлеммен қоштас отырып, мейірімділік нұрын
өзімізбен бірге ала кетейік. Енді балалар көздеріңді ашыңдар
2. Үй тапсырмасын тексеру.
Алтын жүректі анамыз С.Назарбаева апамызға арнаған тілектерін ортаға салып айтып,
сыйға тарту.
Сара Алпысқызы 1941 жылдың 12 ақпанында Қарағанды облысы Қызылжар
селосында дүниеге келді.
1992 жылы ақпан айынан бастап «Бөбек» Республикалық балалар қайырымдылық
қорының негізін қалаушы.Бөбек қорын құрып,жетімдерге көмектескен,2010 жылдың
1-ші қыркүйегінен «Өзін-өзі тану» пәні білім бағдарламасына енгізілді.
Оқушы: Алғыс айтамын,менің Сара апама
Бүлдіршінге бақыт сыйлап жыр сепкен
Бал-бөбектер анасы мен данасы
Жүректерге махаббатпен нұр төккен.
Оқушы:
Нұрландырып ізгі жандар тілегімен
Күн келер мейірімнің реңімен,
Әлемдік сыйластықтың қызыл жібі
Өтеді әр адамның жүрегінен
Оқушы;
Балаларға өнеге
Өсиетті беруге
Еңбегімді етуге
Мақсатыма жетуге
Өзін-өзі танудың
Орны маған ерекше
Оқушы;
Осының бәрін кішкентайдан үйреткен
Мейіріммен сәбилерге нұр төккен
Біз тілейміз Сара апаға денсаулық
Шаттыққа толы жүрекпен!
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Слайд көрсету
С.Назарбаева

3. Сабақтың дәйексөзі.
«Дүниеде ана махаббатынан қасиетті нәрсе жоқ. Оның алдында адамды
ынтықтырушы өзге дүниелер әлсіз келеді» В.Белинский
Сұрақтар:
1. Дәйексөзден қандай ой түйдіңіздер?
Ананың қолы ең қасиетті,аялы қол,ол нені болса да атқара алады.Ананың жүрегі ең
сенімді және сезімтал жүрек,оның сүйіспеншілігі ешқашан сөнбейді,оның көзінен еш
уақытта ешнәрсе қалтарыс қалмайды.Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер де ең
алдымен анадан тарайды. Әлемдегіең кешірімді,ең мейірімді жан –ана!
4. Оқиға айту (Мұғалім сыйы).
«Ана махаббаты»
(аңыз әңгіме)
Төле бидің алдына бір балаға таласқан екі әйел шешім сұрап келеді. Екеуі де «бала
менікі» деп бет бақтырмайды. Біреуі «бұл баланы мен тудым, бесіктегі жатқан
шағында ұрлап кеткен еді. Бұны пәлен жеріндегі алақандай қалынан таныдым» десе,
екіншісі «Ұрлаған түгім жоқ, 9 ай көтеріп тапқан ұлым» десе керек.
Сонда Төле би қолына қылыш алып «Бұл баланы екеуіңе қақ бөліп берейін» деп
баланы қақ бөлмекші болады. Баланы 9 ай көтердім деген әйел бұл әрекетке міз
бақпастан қарап тұрса, «ұрлатып алдым» деген әйел «Ойбай-ай, шаппаңыз! Қайда
жүрсе де аман жүрсін!» деп жер тізерлеп отыра кетеді. Сөйтіп би баланы өз анасына
қайтарып береді.
Сұрақтар:
1)
Екі
әйел
Төле
бидің
алдына
не
үшін
таласып
келеді?
2)
Төле
би
қолына
қылыш
алған
кездегі
мақсаты
не
еді?
3) Оқиғианың сонында не жеңеді?
Қорытынды: Байқадыңыздар ма, балалар, оқиғаның соңында әділдік риясыз
махаббаттың жағына шықты. Өйткені риясыз сүйісеншілік қана барлығын жеңе алады.
Сенің тәй-тәй басқан сәтіңнен бастап,өмірдегі әрбір қадамыңа қуанып алған
асуларыңды ерлік көретінде анаң,абыройыңды асқақтататын қызғыш құстай
қорып,сен құласаң ең бірінші көмек қолын созатын жан –ол анаң.
5. Шығармашылық іс - әрекет, топтық тапсырма.
1-тапсырма
І-топ: « Отбасы татулығы » тақырыбына постер құрастыру.
ІІ- топ: «Отбасы » туралы Сөзжұмбақ шешеміз.
2-тапсырма
І-топ: Балалар енді «кім және мейірімді» ойынын ойнайық?
ІІ-топ: Ана туралы «мақал-мәтелдер» айтайық?

1.«Қайырымдылық» жайында бейнеролик.
-Осы бейнероликтен көргендерің, жүректеріңе не ұялатты?

6. Топпен ән айту.Ана туралы жыр.
Әні:Ш.Қалдаяқов Сөзі:Ғ.Қайырбеков
Әлемнің жарығын,сыйладың сен маған
Даланың әр гүлін,сыйладың сен маған
Сен берген құстардың қанатын самғаған
Балалық құштарым өзіңе арнаған
Қ.сы
Әлдилеп аялап,өсірген жемісің
Самал жел сая бақ құшағың мен үшін
Есейіп кетсемде мен саған сәбимін
Көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын.
7. Үйге тапсырма.
Өз сүйіспеншіліктерін кімге, неге білдіретіндерін гүл кескіндеріне бейнелеп көрсету.
8.Сабақтың қорытынды сәті.
Сүйіспеншілік- өзін-өзі , өзгелерді тануға жетелеп, өзгелерді сыйлауға негіз болады.
Сүйіспеншілік – Отанды, елді құрметтеуге үйретеді, табиғаттың сұлулығын
сезіндіреді.
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Плакатқа постер
құру
Сөзжұмбақ шешу
«Кім және
мейірімді» екенін
көп нүктенің
орнына жазады
Ана туралы «мақалмәтелдер» айту
Бейнеролик
Қайырымдылық
жайында
талдап,талқылау
Бейнеролик
Ән айту

Күнделікке жазады

Бүгінгі сабағымыздан алған жақсы қасиеттерді жүрегімізге салып қоялық
Кері байланыс.( сабақтан алған әсері)
Сабақ соңында оқушылар сабақтан алған әсерлерін стикермен жапсыра отырып,
сабағымызды аяқтаймыз.
Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.

Стикермен жаза
отырып,ілу.

Ғылыми жоба тақырыбы: «Табиғаттың тылсым сыры»
Жоба авторы: Түркістан қаласы Ж.Еділбаев атындағы №18 мектеп-гимназиясының «3 А »- сынып оқушысы
Жаппархан Қазына
Жетекшісі: Абдраева Айнұр
Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты:
Табиғат туралы түсінік бере отырып, оның табиғи құбылыстары мен тылсым күштерінің маңыздылығы
мен байланысын анықтау, келешек ұрпаққа насихаттау, үлгі ету.
Міндеттері: мәселе бойынша ғылыми - теориялық әдебиеттермен танысу;
→ ғаламтор және ақпарат көздерінен мәліметтерді жинақтау;
→ Табиғат құбылыстарының тылсым сырларын ұғындыру, зерттеу;
→ зерттеу нәтижелеріне талдау жасау.
Болжам: Табиғат, табиғат құбылыстары мен тылсым күштерінің маңызы туралы қарастырылды.
Қорытынды: Зерттеу жұмысым барысында мен табиғаттың тылсым сыры туралы, олар қалай пайда
болатындығы, қандай екендігі туралы көптеген қызықты мәліметтер білдім. Біз табиғаттағы бұл керемет,
жарқыраған ғажайыптарды зерттегенде, біз таңқаларлық туындыларға таңырқаймыз. Мен планетамыздағы
адамдарға табиғат құбылыстарының сұлулығын көруді, бізді қоршап тұрған нәрсені түсінуді және адам мен
табиғаттың өзара байланысты екенін есте сақтауды қалаймын. Ең бастысы - бір-бірімен үйлесімді өмір сүруді
үйрену!
**********
Тараз қаласы М.Мақатаев атындағы №14 орта мектеп жанындағы
шағын орталық тәрбиешісі Мукашова Батима Сабирхановна
Білім беру аймағы: Таным. Қатнас. Шығармашылық.
Бөлімі: Көркем әдебиет. Сөйлеуді дамыту. Сурет салу.
Тақырыбы: Үй жануарлары
Мақсаты: Балалардың төрт түлік мал туралы, олардың төлдерін ажырата білуге және пайдасы жайлы алған
білімдерін бекіту
Дамытушылық:
Балалардың сөздік қорларын дамыту.
Тәрбиелік: Үй жануарларына деген қамқорлыққа тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: Ауыл, үй жануарлары суреттері, жүннен жасалған киім түрлері, карточкалар.
Сабақ түрі:Саяхат сабақ.
Әдіс-тәсілдері: Жұмбақ шешу, өлең оқу, әңгіме, дид-қ ойын, сұрақ – жауап.
Инновациялық технология: Монтессори.
Қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз.
Билингвалды компонент: Сиыр – корова, қой – баран, ешкі – коза, ат – лошадь, түйе – верблюд.
Іс-әрекет
кезендері
Мотивациялық
қозғаушылық

Іс-әрекет
кезендері

Тәрбиешінің іс-әрекеті

Балалардың іс-әрекеті

Шаттық шеңбері
Арайлап таң атты,
Жайнай түсті даламыз
Қайырлы таң балалар,
Қайырлы таң апайлар!
Балалардан жыл мезгілін сұрау?
Сөзжұмбақ шешу (тақырыпты шешу)
- Қандай үй жануарларын білесіңдер?
- Неліктен үй жануарлары дейді?
- Олардың қандай пайдасы бар?
Қайдан кездестіруге болады?
Аулға саяхатқа бару. Жолда көңілді болу үшін ән
«Қошақаным» айту
1. Үйге кіру үшін мына жұмбақтарды шешейік.
2. Кішкене ғана бойы бар,

Орындарынан тұрып,
амандасады.
Көктем мезгілі
Шешуі: Үй жануарлары.
Түйе, жылқы, сиыр, қой.
Адамдардың көмегімен өседі.
Сүті, еті, жүні пайдалы. Ауылда
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«Қошақаным» әнін айтады.
Жұмбақ шешеді.
Қой. Түйе. Ешкі. Сиыр.
Жылқы.

Рефлексия
лық кезең

3. Кезікті бір жануар, Айналдырып киген тоны бар.
Үстінде екі тауы бар.
4. Басында екі таяғы бар, төрт аяғы, сақалы бар.
5. Өзі сұлу жануар, батыр мінсе көлік
Педагог балаларға тақтадағы сурет арқылы үй
жануарлары туралы толық ақпарат береді
Қонақа ата келеді.
Атаның тапсырмасы «Төлдерін тап» ойыны;
Балалар өз беттерімен орындап, бір бірін тексереді.
Сергіту сәті:
Атқа жақсы қараймын,
Жал құйрығын тараймын.
Мініп алып сол атқа,
Барып жүрмін қонаққа.
«Дастарқан жаю» Ғажайып қаптың ішінен тағам және
жүннен тоқылған киім түрлерін алып, олардың қай
жануардың өнімінен жасалатынын айту, дастарқанға
қою. Барлығының алғысына бөленіп, сыйлығын алып,
тобымызға оралайық.
Д/О: «Аудармашы» Үй жануарларының орысша,
қазақша атау;
Д/О: «Кім қалай дыбыстайды?»
Лақтар, марғаулар, күшіктер, бұзаулар, қозылар тобы
болып бөлінеді. Қай төлдің аты аталады сол топ
дауысын келтіреді.
былай дейді екен. Жылқы – кісінейді, сиыр – мөңірейді,
Қой, ешкі – маңырайды, түйе – боздайды.
- Қандай үй жануарларын?
- Төлдерін білеміз бе?
- Сабақ сендерге қызықты болды ма?
Балаларды мақтап, мадақтау.
Атаның сыйлығын таратып беру.
Қонақтармен үш тілде қоштасады.

Олар туралы тақпақтарын
айтады.
Карточкада орындап, тақтадағы
жауаптар
бойынша бір-бірін
тексереді.
Тағам, жүннен тоқылған
киімдерді атап, олардың
қай жануардың өнімі
екенін, қымыз, шұбат жайлы
айтады, дастарқан жаяды.
Сиыр – корова
Түйе – верблюд
Жылқы – лошадь
Қой – баран
Коза – ешкі
Бұзаулар - Мө – мө
Қозылар – Мә – мә
Лақтар – Мәә – мәә
деп дауыстайды.

Сұраққа жауап береді.
Қой. Түйе. Ешкі. Сиыр.
Қозы, бота, лақ, бұзау.
Балалар қонақтармен үш тілде
қоштасады.
Балалар атаға рахмет айтып
қоштасады.

Күтілетін нәтиже:
Білуі тиіс:Үй жануарлрының аттарын, төлдерін білу.
Меңгеруі тиіс:Әр жануардың өзіне тән ерекшелігі мен берер пайдасын;
Үйренуі тиіс:Тақырыпқа сай жұмбақтар, өлеңдер, әндер.
*********
Тараз қаласы М.Мақатаев атындағы №14 орта мектеп жанындағы шағын орталық
Музыка жетекшісі Бурбаева Адилет Тургунбаевна
Жігіт сұлтаны байқауы
Жігіт сұлтаны байқауы
Көпке үлгі болады
Қазағымның салт-дәстүрі
Көкірегіне қонады
Жүргізуші: Қайырлы күн, қонақтар, Құрметті ата-аналар! Сіздердің алдарыңызда кішкентай өнерпаз
ұлдарымыз «Жігіт сұлтаны» деп аталатын байқауға қатысып, өз өнерлерін көрсетпек.
Жүргізуші: Жиналған мерекеге бүгін халық, Қарасын біздің жаққа көзін салып. Жігіттің сұлтандары келіп
қалды. Өнер мен тапқырлағын қатар алып бүгінгі сайысымызға қатысатын сұлтан жігіттеріміз:
Ибрахим Азиз, Мәуленұлы Ерасыл,Төрехан Ерболат, Нұрланұлы Сырым, Зұлпыхар Абдуали қол соғып
қошеметпен ортаға шақырайық.
Өнерлі жігіттеріміздің реттік сандарын біліп алайық.
Жеребе 1,2,3,4,5.
Жүргізуші: Өнерпаздар өнерін салыстырып. Бәйге үшін терлетер шабыстырып, әділдікті қолдайтын
баға беріп, жібериік қазыларды таныстырып
1. Балабақша меңгерушісі: Г.Ш. Мырзалиева
2. «Қарлығаш» тобының тәрбиешісі: Э. Ү. Көпжасарова
3. Балабақша психологы: Ж. Ырысбаева, Б.Сергенбайқызы
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Әділқазы алқасымен таныстық.
Ал енді сіздерді сегіз кезеңнен тұратын жоспармен таныстырып өтейін
«Жігіт сұлтаны» сайысымыз 8 кезеңнен тұрады.
1. «Тегін білу, тектілек»
(Сұлтарданымыз өздерін таныстырады)
2. «Адам көркі, шүберек»
(Сән үлгісі)
3. «Талантты болу - тәңірден»
(Өз өнерін көрсету)
4. «Білімді мыңды жығады»
(Сұрақтарға жауап беру)
5. «Мергендер сайысы»
(асық ату ойыны)
6. «Өнерлінің өрісі кең»
(қамшы өру)
7. «Білгенге маржан»
(мақал –мәтел, жұмбақтар)
8. «Жігетке жетті өнерде аз»
(Үй тапсырмасы, қол өнер)
1. Ақыл көрік бойларында жетеді,
Әлі талай сынақтардан өтеді.
Мына отырған баршаңызды өзімен
Тез арада таныстырып өтеді. Таныстыру.
Бірінші сайысымыздың қорытындысы бойынша әділ – қазылар алқасы бағаларыңызды берсеңіз......
Жүргізуші: Таныс болдық жігіттер өзіменен
Туып өскен мекені, еліменен
Бәрі ақын, бәрі әнші,
Жеке ән: Самина Таныстырып кетті ғой тегіменен.
2. Парасатты ер жігіт
Ақылына сай жігіт.
Өнеріңді өркендет.
Тең келеді қай жігіт.
Жұрт қарасын қызығып, дей отырып, сайысымыздың екінші кезеңі:
«Адам көркі шүберек» сән үлгісін көреу. Жігіттер киім үлгісін әсем әуен арқылы көрсетеді.
Әділ қазылар алқасы, киімдер сән үлгісіне ұпайын берсеңіздер.
2 Би Павлин
3. «Талантты болу - тәңірден». Өнер сайысы.
Жүргізуші: Құрметті көрермендер, әділ-қазылар! Халқымызда «Сегіз қырлы бір сырлы» деген мәтел бар.
Сынды сайыскерлеріміздің өнерін тамашалап әділ бағасын берейік.
Өнерлері:
1. Ән: «Мен қазақпын» Ибрахим Азиз.
2. Ән: «Туған жер» Төрехан Ерболат
3. Би: «Қара жорға» Мәуленұлы Ерасыл
4. Би: «Қара жорға» Нұрланұлы Сырым
5. Ән: «Әке» Зұлпыхар Абдуали
Өнерлеріне әділ бағасын беріп өтіңіздер.
4. Білімді мыңды жығады «Тапқырлар сайысы».
Мықты болсаң сұрақтарға жауап бер. Келді кезек тапқырлықты танытар. Бұл сайыста сайыскерлеріміздің
білімдерін тексереміз. Балабақшамызда білім алып жүрген пәндері бойынша сұрақтар беріледі. Әр сұрақтың
дұрыс жауабына смайликтер арқылы ұпай беріліп отырады.
Сұрақтар:
1. Күннің түсі қандай?
(Сары)
2. Құстын ұясы қайда орналасқан?
(Талдың басында)
3. Бауырсақты не жеп қояды?
(Түлкі)
4. Ненің бойы ұзын керіктің бе түлкінің бе?
(Керіктің)
5. Жеміс қайда өседі?
(Жеміс талда)
6. Туда не бейнеленген?
(Күн, қаран, құс, ою өрнек)
7. Астанамыз қай қала
(Нұр-Сұлтан)
8. Қ.Р. тұнғыш президенті кім?
(Нурсултан Ә. Назарбаев)
9. Қазіргі президентіміз қай уақытта сайланды? (5 маусым 2019 ж)
10. Қаламды қай қолмен ұстаймыз?
(Оң қолымен)
11. 8-наурыз қандай мереке?
(Аяулы Аналар мерекесі)
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12. Қоян не жейді?
13.Тышқан неден қорқады?
14. Біздің балабақша неше қабаттан тұрды?
15. Терезенің пішіні қандай?

(Сәбіз жейді)
(Мысықтан)
(ІІ қабат)
(Төртбұрыш)

Әділ – қазы алқасы. Төртінші кезең бойынша, сайскерлеріміздің ұпайларын беріңіздер..........
5. Ойын: Пантанино ойыны. Ата-аналармен.
Мергендер сайысы: «Асық ату ойыны».
Жүргізуші: Біздің келесі тапсырмамыз өнерпаз жігіттеріміздің дәлдігін, яғни мергендігін білу үшін.
«Асық ату ойынын» ойнаймыз. Мергендер сайысы.
1 м-дәл тигізсе – 5 ұпай беріледі.
Әділ – қазы алқасы бесінші. Мергендер сайысы бойынша баға беріңіздер.
6. Өнерлінің өрісі кең. Қазақтың қолөнері – қамшы өру. «Қамшы биліктің символы»
7. Білгенге маржан: Сөз мәйегі – мақал! (Мақал, мәтел, жұмбақтар) Білімді мыңды жығады. Білікті бірді
жығады.
1). Абдуали: Мақалды жалғастыр:
5) Ерболат: Мақалды жалғастыр.
1. Өнер алды қызыл тіл.
1. Қына тасқа бітеді
2. Сөз шыңды табар
Білім басқа бітеді
3. Сөз асылы мақал
2. Көп жасаған білмейді
4. Сөз түбін сөз табар
Көп көрген біледі
5. Тоқсан ауыз сөздің тобақтай түйіні бар.
3. Ескіні есіңе алмай
6. Тіземен сүріндірсең сүріндір
Жаңа жадыңа түспейді
Тілімнен сүріндірме
4. Біле тұрсаң да
7. Мыңнан біреу көсем
Сұрап біл
Жүзден біреу шешен
5. Көз көруге тоймайды
8. Көп сөз көмір
Құлақ естуге тоймайды
Аз сөз алтын
6. Ойын түбі от
9. Сөз сөзден туады
Ой түбі алтын
Сөйлемесе неден туады.
7. Қалауын тапса қар жанады
2). Сырым: Мақалды жалғастар
8. Тасқа егін шықпас
1. Оқыда біл
Қас жаманға білім жұқпас
Ойна да күл
9. Адам ойға тоймас
2. Ой түбі оймақ
Бөрі қойға тоймас
Ойын түбі ойран
10. Білгеннің бір тоғыз
3. Білген кісі тауып айтады
Білмегенің тоқсан тоғыз
Білмеген кісі қауып айтады.
11. Қарғыстың ең жаманы өзің білме
3). Азиз: Мақалды жалғастыр
Білгеннің тілін алма
1. Ақыл көпке жеткізер
Жұмбақтар: Жұмбақты жалғастыр.
Өнер көкке жеткізер
1. Өзінше ноян
2. Өнер өрге жүзеді.
Қорқақ кім...? (Қоян)
3. Өнерлі жігіт өрде озар
2. Үкісі бар қарыз
Өнерсіз жігіт жер соғар
Бунағы көп .....? (Қамыс)
4. Ұстаздан шәкірт өзар
3. Тұмсығымен шымшып
5. Талапты ерге нұр жауар
Құрт тереді..... (Шымшық)
6. Талап таудан да асырар
4. Бата алмас түлкі
7. Тауып білмеген, жүріп білер
Үсті тікен...... (Кірпі)
8. Мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік
5. Тастан тасқа секіріп
9. Ақыл ойдан артық
Жем тереді ..... (Кекілік)
10. Жемісті ағаштың басы төмен
6. Көз алмай күнге алыс
11. Сабағы жаман жемістің, дәні де жаман
Қарайды ..... (Күлбағыс)
4). Ерасыл: Мақалды жалғастыр
7. Маңайын түгел көріп
1. Оқу – білім бұлағы
Биіктен қарайды..... (керік)
Білім – өмір шырағы.
8. Түнде үйге керек нұр
2. Оқу – білім азығы
Шашып тұрар ..... (Электор)
Білім – ырыс қазығы
9. Құйрығы он қарыс
3. Білім - ер азығы
Бұл айбатты.... (Жолбарыс)
Ер – ел азығы
10. Тауда жүрген тарғыл аң,
4. Білім ортақ
Ол қайратты..... (Қобылан)
5. Білім ауысады
11. Үні ғажап дүл-дүл
Ырыс жұғасады
Бақта сайрар .... (Бұлбұл)
6. Ақыл – тозбайтын тон
12. Орнынан орынға ауысқан
Білім – таусылмайтын кең
Ұшқалақ қарала...... (Сауысқан)
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13. Алмастан тыным
Шабады..... (Құлын)
14. Жағасында бұлақ
Жайылып жүр ..... (лақ)
15.Уылжаған албырт
Дәмі жағап ..... (Алмұрт)
16. Шабақ аңдып жағада
Шарқ ұрады.... (Шағала)

17. Сылдыр қабып таудан құлап
Жатыр ағып........ (Мөлдір Бұлақ)
18. Аппақ доп тауып
Шақырады ақ ...... (Тауық)
19. Бақта өскен сәні бар
Гүлі майда көрікті
Жемісі бар, дәмі бал
Жақсы көрем .... (өрікті)

Жетінші сайысымыз бойынша әділ – қазы алқалары бағаларын берсе....
8. Сайысымыздың соңғы бөлімі. Үй тапсырмасы. (Қол өнері)
«Жігітке жеті өнерде аз» (Балалар үйден өз қолдарымен жасаған қол бұйымдарын көрсетеді.)
Қазылар алқасы өз шешімін шығарғанша жігіттеріміздің орындауында «Қазақстан» әнін тамашалаңыздар.
Жүргізуші: Батыр болған бабамнан. Ел қорғауды үйіренген сұлтандарымызды ортаға шақырамыз.
Сөз кезегі әділ – қазы алқасында.
Жүргізуші: Бүгін жігіттеріміз нағыз тамаша өнер көрсетті. Бұл олардың ертеңгі үлкен сынға қадам басқан
бастауы ғана. Әрқашан сыналған шақта ұрынбай қадамдарыңа нұр жаусын дейміз! Өркендерің өссін,
мерейлерің үстем болсын. Келесі кездескенше, күн нұрлы болсын!
Жігіт сұлтаны сайысы сценарийі шағын орталық ұлдарына арналған.
*********
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІН БАСҚА ПӘНДЕРМЕН
ЫҚПАЛДАСТЫРУ АРҚЫЛЫ ЖАНДЫ БІЛІМ БЕРУ
Алматы облысы, Іле ауданы Боралдай кенті № 39 гимназияның
өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Илимбекова Гулзат Сейдановна
«Балалар білімді аңсайды, бірақ олар жансыз білім емес, жанды білімді аңсайды» /Ш.Амонашвили /
Мектептің негізгі міндеті – кез-келген жасөспірімге білім беріп, тәрбиелеп қана қоймай, оның
жалпыадамзаттық құндылықтарын аша отырып, ішкі жан дүниесіне әсер ету арқылы жас ұрпақтың өзін-өзі
дамытуына жол көрсету. Рухани–адамгершілік тәрбие баланың өмірден өз орнын табуға,өзін-өзі тани
отырып,айнала қоршаған адамзатқа және жаратылысқа сүйіспеншілікпен қарауға жетелеу,қайырымдылық
жасауға тәрбиелеу болып табылады.
«Өзін-өзі тану» рухани–адамгершілік білім жобасының авторы Сара Алпысқызының бастамасымен өзін-өзі
тану пәні білім беру мекемелерінде пән ретінде оқытылуда. Сонымен қатар, өзін-өзі тану мен басқа да оқу
пәндерінің жаңартылған білімнің әдіс-тәсілдері арқылы өзара сабақтасып, ықпалдасуы балаға жанды білім
берудің бірден-бір сара жолы болып табылады. Себебі жас ұрпақ жанды білім арқылы тек ғылыми тұрғыдан
білім алып қана қоймай, рухани санасының дамып–жетілуіне, «Менін» қалыптастыруға зор ықпалын тигізеді.
Осы тұста жанды білім беру қалай жүзеге асады деген сауал туындары хақ. Жанды білім -адамзатқа қанат
бітірер, жаңа ізденістерге ойды жігерлендіретін, ғылым көкжиегіне еліктірер ерекше рухани күш.
Жанды білім жүрекке жол тауып, балаға тек кітаби білім емес, өмірлік азық болар білім қорын беруге
негізделеді. Яғни, біз, жанды білім арқылы өзін-өзі жетілдіруге жол тауып, жан дүниеміздің үйлесімділігін
тауып, Жаратылыстың тұтастығын сезінеміз. Сайып келгенде, жанды білім бала жүрегіндегі құндылықтарды
дамытып, жаттанды емес жанды білім арқылы әрбір баланы өмірлік мақсатына ізгілік көкжиегі арқылы жетуге
ықпал етеді.
Биологиядан «Жылқы шаруашылығы және оның негізгі салалары» тақырыбындағы интеграцияға
тоқталсам: Қазақ халқының жанына жақын санаған қасиетті түлігінің бірі- жылқы. Жылқы көшпенділер
көлігі. Елді жерді қорғау мақсатында қолға үйретілген. Сүтін саумал деп, ашытып жасалған қымызы
денсаулыққа өте пайдалы. Сол сияқты сабырлы, салмақты адамды «Жылқы мінезді» деп дәріптеген.
Көшпенділер дегеніміз ол біз, бағзы заманнан бері туған жері үшін жанын қиған батырларымыз еліне
,жеріне деген сүйіспеншілігінің арқасы. Жылқы малын көлік құралы ретінде өзімен бірге алып жүріп елін
қорғады. Жылқының еті, сүтінің құнары күшті ерекше мейіріміңмен сусының қанады. Әлсіз, аурушаң
адамдар емдік үшін пайдаланып,күш жинайды. Туған баласын түліктің төліне теңеу де
көшпенділердің,әсіресе қазаққа тән қасиет.Ата-ана баласын құлыным
құлыншағым деп құлпырта
мекіреніп еркелетеді.
«Фотосинтез» тақырыбында интеграцияға тоқталсам:
Фотосинтез– жасыл жапырақ органоидтері, яғнихлоропластарқылы күн сәулесі энергиясының химиялық
байланыс энергиясына айналу процесі. Фотосинтез процесімен күн сәулесі қатысында өсімдіктерге су құятын
болсақ,100 млдт-н астам органикалық заттар түзеді,СО2 –газын сіңіреді де біз тыныс алатын ауаның
құрамындағы О2 береді. Ал ауа тіршілік үшін қаншалықты қажет екенін жақсы білеміз. Адамның
жылылығы бір-бірімізге осы ауадай соншалықты қажет. Сондықтан бір-бірімізге тек қана қамқор болып,
мейірімімізді төгіп жүруіміз керек. Ауаны көрмейміз,сол сияқты ішкі жан дүниемізді де көре алмаймыз.
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Оны шынайы, дұрыс іс-әрекетімізбен көрсетеміз. Бір-бірімізді ренжітпеуіміз керек, реніш болса ауа
жетпегендей күй кешіп тұрасың,кешірім сұрасаң, кешіре білсең керемет таза ауа жұтқандай жеңілдеп
қаласың. Сондықтан бір-бірімізге тек қана қуаныш сыйлап жүрейік.
Өсімдік сияқты адам да өзін-өзі құнарландыру керек. Біз өзімізді қалай құнарландырамыз? Өтірік
айтпай, мейірімді, қайырымды болып, шындықпен жүріп, жан-жағымызға сүйіспеншілікпен қарасақ біз
құнарлымыз, яғни күн сияқты нұрымызды шашып жүреміз. Жан-жағымыздағы адамдарға мейірімді
болып, риясыз сүйіспеншілікпен жақсылық жасауымыз керек.
Қайырымды, мейірімді жан әрқашан да барша адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға
сүйіспеншілік шуағын шашып, қол ұшын беруші жан. Адамзат баласының ортақ, ешкімді бөліп-жармас кең
үйі .Жер-Ана бар. Осы ортақ үйдегі ынтымақ пен бірліктің көзқы ізгілік пен сүйіспеншілік болып табылады.
Менің түсінігімдегі өзін-өзі тану пәні - адамның жан-дүниесін тазартып, оның рухани бастауларына себепкер
болар бірден-бір ықпалын тигізер пән. Өзін-өзі тану пәні жанды білім бере тұра адам баласының жаны ізгілікке
толы болып, рухы биік болары сөзсіз.
Қазіргі таңда адамдар арасында бір-бірімізге деген сеніміміз жоғала бастаған. Оның басты себебі неде?
Себебі, бүгінгі жаһанданған заманда адамдардың бойында руханилық пен жанашырлық сезіміне көлеңке
түскен. Алайда қазіргі таңда басқаның тағдыры үшін алаңдап, қолынан келген барлық көмегін көрсетіп,
қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да адал ниетпен игі істер жасап жүрген жандар да қоғамда аз емес.
Сондықтан өзін-өзі тану сабағында оқушыларға рухани-адамгершілік құндылықтарды бойына сіңіріп,өскелең
ұрпағымыздың болашағы үшін еңбек ету басты борышым деп білемін.Егер барлық іс-әрекет ізгі оймен, ізгі
ниетпен жасалып, ізгілікке бағытталған болса, әлемде мәңгілік үйлесілімділік орнап, барша тіршілік атаулы
ізгілік нұрының шуағының астында бейбіт өмір кешері анық.
*********
Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімі:

Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті № 39 гимназия

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні: Бабаева Илья Тунатаровна

Сынып: 6ә

Қатысқан оқушылар саны:

Сабақтың тақырыбы

Қатыспағандар:

С.Мұратбеков «Жусан иісі» әңгімесі – рухани қазына

Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары
Сабақтың мақсатсаттары

Б/С. 6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық
тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

Бағалау
критерийлерілері

1. Топтық жұмыс кезінде:өзара сұрақ қою арқылы, өз пікірін айта білуге
дағдыланады.
2. Оқыту барысында: сөйлеу және мәнерлеп оқу арқылы сөйлеу мәнерін
жетілдіреді.
3. Бір-бірін тыңдап, ой бөлісе алады.
Азаматтық жауапкершілік, ынтымақтастық, достық,
құрмет және сын тұрғысынан талдау.
Қазақ тілі, өнер, өзін-өзі тану.

Сабақта қамтылатын
құндылықтар
Пәнаралық байланыс

Эпикалық шығарманы біледі, кейіпкер бейнесін анықтай алады
Шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын талдау арқылы өзіндік тұжырым
жасайды ;
Отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, эссе жазады.

АКТ қолдану
дағдылары
Қолданылатын
тақырыпқа қатысты
тірек сөздер
Күтілетін нәтижелер

Осы сабақ барысында оқушылар Power Point бағдарламасынан тақырыпқа
қатысты көрнекі құралдарды пайдаланып, интербелсенді тақтаны қолданады.
Ана, бала, мұң, сағыныш, мейірімділік, пендешілік, тіршілік, бала психологиясы,
күту, уәде, үміт.

Осыған дейін
меңгерілген білім
Жоспар

«Жусан иісі» әңгімесі

Шығарманың түйінді ойын анықтайды.
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Жоспарланаты
н уақыт
Сабақтың
басы

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер

Психологиялық ахуал қалыптастыру
Оқушыларды топқа бөлу
1-топ.Сағыныш
2-топ.Үміт
3-топ.Болашақ
4-топ.Қуаныш
Сабақ тақырыбы және бағалау критерийлерімен таныстыру
Ой шақыру
Тыңдалым
«Жусан иісі» шығармасынан үзінді тыңдату. (Аудиожазба)
Сюжеттік талдау
1.Әңгіменің басталуы
2.Әңгіменің дамуы
Сабақтың
3.Әңгіменің ш 3. Әңгіменің шиеленісуі
ортасы
4.Шарықтау
4. Шарықтау шегі
5. Шешімі
Топтастыру
Сөз шеберлері
Оқушылар шығармадан жатқа үзінді оқиды.
Топтық жұмыс
1-топ. «Тіл-өнер» әдісі. Аян жайында ертегі құрау
2-топ. «РАФТ» әдісі. Көрініс көрсету
3-топ. Жазушылар. Отбасы бақыт мекені (эссе)
4-топ. Интервью «Сәбидің бәрі бақытты...»
Дескриптор
1. Шығармадағы түйінді ойды анықтайды.
5 минут
2. Отбасы құндылықтарын бағалайды.
3.Тақырыпқа байланысты көз қарасын білдіреді.
Бағалау:
Сергіту сәті
Поэзия минуты
Мұқағали Мақатаев. Шыда, шыда!
«Болжау» стратегиясы
Дәптермен жұмыс
---------------------------Дескриптор
Сабақтың
1.Отбасылық құндылықты біледі.
соңы
2.Өз ойын дәлелдейді.
Бағалау: Түрлі түсті смайликтер
«Елестету» стратегиясы
«Жусан иісі» Көріністен үзінді көру.
« Мен айтайын »стартегиясы
Үйге тапсырма «Жусан иісі» әңгімесін оқу, Аянға мінездеме жазу.
Кері байланыс Аралдар
Қосымша ақпарат
Дифференциация – Сіз оқушыларға
көбірек қолдау көрсету үшін не
істейсіз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай тапсырма беруді
көздеп отырсыз?
Ойлану
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары
жүзеге асырымды болды ма?

Бағалау – Оқушылардың
ақпаратты қаншалықты
меңгергенін қалай
тексересіз?

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтармен байланыс
(тәрбиелік элемент)
Төменде берілген бөлімді осы сабақ туралы ойларыңызды
жазу үшін пайдаланыңыз. Сол жақ бағанда берілген
сабағыңызға қатысты ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
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Бүгін оқушылар нені үйренді?
Сыныптағы оқу атмосферасы қандай
болды? Дифференциацияны жүзеге
асыру қолымнан келді ме? Мен
жоспарланғануақытымды ұстандым ба?
Мен жоспарыма қандай өзгерістер
енгіздім және неліктен?
Жалпы баға
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру және оқытуға
қатысты)?
1:
2:
Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма дайындалу үшін
қажет болуы мүмкін қандай ақпарат алдым?
*********
Тараз қаласы М.Мақатаев атындағы №14 орта мектеп жанындағы
балабақша тәрбиешісі Кудайбергенова Асем Медетхановна
Ұйымдастырылған оқу іс қызметінің технологиялық картасы
Білім беру саласы:«Таным»
Бөлімі: Қарапайым математика негізі.
Тақырыбы: «Ғажайып математика әлемі»
Мақсаты:
1.Ойын арқылы балалардың қарапайым математикалық ұғымын қалыптастыру.
2. М. Монтессори әдісі бойынша қол, саусақ моторикасын дамыту.Балалардың геометриялық пішіндер туралы
түсінігін кеңейтую
3. Балаларды ұйымшылдыққа, зеректікке баулу, ойынның шартын сақтап ойнауға, ұйымшыл, көпшіл, шыдамды,
сабырлы, шапшаң болуға тәрбиелеу.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: математикалық ұғымдар туралы әңгімелеу.
Сөздік жұмыс:ғажайып,цифр.
Билинговальды компанент:пішін-фигура,бес- пять
Әдіс-тәсілдер: көрсету, әңгімелеу, сұрақ – жауап, түсіндіру.
Қажетті көрнекі құралдар: перне тақта, үлестірмелі материалдар, дидактикалық ойындар,М.Монтессори
құралдары.
Инновациялық технология;ТРИЗ технологиясы Дьенеш теориясы.
Әрекет кезеңдері
Мотивациялық
қозғаушы

Тәрбиешінің әрекеті

Балалардың әрекеті

Шаттық шеңбер:
Армысың, шапағатты күн ана,
Армысың, қайырымды аспан ана.
Армысың,мейірімді жер ана,
Құдайым,бар әлемді жарылқа.
Здраствуй ,солнце золотое,
Здраствуй,небо голубое.
Здраствуй,вольный ветерок,
Здраствуй ,мой дружок .
-Балалар,біз қай мемлекетте тұрамыз?
-Қ.Р-ның қай қаласында тұрамыз?
-Бір жылда неше мезгіл бар?
--Қалай аталады?
-Ал,балалар ,қазір жылдың қай мезгілі?
- Күз мезгілінің нешінші айы?
-Балалар,айтыңдаршы,күз мезгілі несімен ерекшеленеді?
-Ендеше балалар,4 жыл мезгілдерінің ерекшеліктерің
тақтаға шығып сипаттап көрейік.
«Жыл мезгілдері»
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Мотивациялық
қозғаушы

Ұйымдастырулықізденістік

ІІ. Ғажайып сәт. Ғажайып түрлі-түсті пішіндер әлеміне
саяхатқа бару.
Жарайсыңдар, балалар, ал сендер саяхатқа барғыларың келе
ме ?
- Ендеше балалар бүгін менімен бірге Түрлі-түсті пішіндер
еліне саяхатқа шығасындар ма?
- Олай болса мен сендерді пойызбен баруға ортаға
шақырамын ,келісесіндер ме?
Балаларды ортаға шақырып, отырғызып, жолға шығады.
- Ой, балалар қарандаршы біздер қайда тап болдық?
-Бұл не деген ғажайып әлем!
- Мінекей қарандаршы біздер ғажайып пішіндер әлеміне тап
болдық. -Балалар бізді бұл әлемде көптеген тосын сыйлар
күтіп тұр.
-Балалар қарандаршы,мен бір пішін көріп
тұрмын.Ғажайып математика әлемі біздерге арнайы
тапсырмалар дайындапты
-Балалар мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр
.Жауабын шешсек қай пішін екенің айта аламыз?
«Шуақ шашқан күнге ұқсаймын көбірек,менің
атым.......Дөңгелек».
-Балалар ,дөңгелек арнайы тапсырма дайындапты.Мен
тапсырманы оқып көрейін
-Ендеше тапсырмаларды орындауға кірісейік
1-ТАПСЫРМА:
«1-5 –ке тура және кері сана»
Үш тілде
-Балалар біздің алдымыздан тағы бір пішін
шықты.Ендеше мен тағы сендерге жұмбак жасырып,
пішіннің атын тауып көрейік.
«Теледидар таныс екен баршаға,ал пішінім ұксайды
гой шаршыға»
2-ТАПСЫРМА:
Дидактикалық ойын; «Көршісін
тап»Шарты;сандардың көршісін тауып,атап шығу.
-Балалар ,бізді тағы бір тапсырма күтіп тұрған сияқты.
-Кәне,ендеше тағы бір жұмбақтың шешімін тауып
корейік.
«Барлық шатыр ұқсайды ғой тек өзіме,білер құлақ
асқан сөзіме»Үшбұрыш
3-ТАПСЫРМА:
Логикалық есептер
-Балалар менің сендерге арнап дайындаған
тапсырмам бар. Мантессори әдісін пайдалана
отырып,ойлау қабілетімізді арттырып көрейік.
Мақсаты: Ұсақ моторикасын, ойлау қабілетін дамыту.
Саусақ жаттығуы;
Он қолымда бес саусақ,
Сол қолымда бес саусақ.
Беске-бесті қосқанда
Шыға келді он саусақ.
-Балалар,ақылмен ойлап әр түрлі нәрселер істеуге
болады.Ендеше балалар,жолымызда кезддестірген
пішіндерді пайдалана отырып , түрлі кілемшелер
дайындауға болатының көрсетейік.
Үлестірмелі материалдармен жұмыс,
-Балалар,геометриялық пішіндерді ажырата білсек,енді
«Ғажайып математика »елі бізге арнайы мынадай
кілемшелер дайындап қойыпты.Осы кілемшелерді біз
геометриялық пішіндерді пайдалана отырып әсемдеуіміз
керек.
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1.Балалар жай әуенмен
дөңгеленіп кеп тұрады,
амандасады.
Балалар шаттық
шеңберін қимылмен
жасайды.
-Қ.Р-да
-Тараз қаласында
-4 мезгіл
-Қыс,Көктем,
Жаз,Күз.
- Күз
-Үшінші айы,қараша
деп аталады

Балалар сұраққа жауап
беруге тырысады.

- Дөңгелек

-1,2,3,4,5
-5,4,3,2,1

- шаршыға

Үшбұрыш

Балалар саусақтарын
қимылдатып
орындайды.

Рефлексиялықтүзетушілік

-Балалар,бұл тапсырманы орындаймыз ба?
-Балалар бізге бір қонақ келе жатыр.Кім екен ?
Сол кезде топқа Ғалым ханым кіріп келеді.
Ғалым;
-Балалар саламатсыңдар ма?Менің сендермен бірге
істейтін қызықты тапсырмам бар.Сол тапсырманы
орындасандар топтарына аман-есен жетесіңдер.Қалай
менімен келісесіңдер ме?
-Ғалым ханым әрине біз келісеміз,тобымызға тез жету
үшін сіздің тапсырмаңызды орындауға тырысамыз.
-Ал енді балалар менімен бірге ағылшын тілінде
бойымызды сергітіп алайық.
Сергіту сәті
«Ағылшын тілінде музыкамен орындайды».
-Жарайсыңдар балалар,менің сендерге арнайы математика
әлемінен дайындаған сыйлығым бар.
Ғалым ханым сыйлықтарын табыстап ,балалармен
қоштасады.
Үш тілде;Сау болыңдар! До свидание! Good bye!
Қорытынды.
- Ал балалар, пішіндермен қоштасып тобымызға қайта
оралайық.
- Ол үшін мен сендерді тағыда ортаға шақырып
сиқырламақшымын
- Мінікей тобымызға да келып жеттык жарадындар.
- Балалар, біздер қайда саяхатқа шықтық?
– Қандай геометриялық пішіндермен таныстық?
- Қандай ойындар ойнадық?
*********
Тараз қаласы, Байзақ ауылы № 4 мектеп – лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі Бурлибаева Макира Балтабаевна

Қысқа мерзімді жоспары
Күні:

Тараз қаласы № 4 мектеп лицей

Сынып: 1 «Ә»

Мұғалімнің аты-жөні: Бурлибаева Макира Балтабаевна

Пәні: Сауат ашу

Қатысқандар саны:

Сабақ тақырыбы:

Тасымал

Осы сабақ арқылы жүзеге
асатын оқу мақсаттары:

Мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын
сөздерді ажырату

Сабақ мақсаттары:

Барлық оқушылар: Мұғалім көмегімен сөздерді дұрыс тасымалдап,
тасымалдауға болмайтын сөздерді ажыратады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Мұғалімнің көмегімен
сөздерді дұрыс тасымалдап, тасымалдауға болмайтын сөздерге мысал
келтіре алады.
Кейбір оқушылар орындай алады: Мұғалімнің көмегінсіз сөздерді дұрыс
тасымалдай алады және тасымалдауға болмайтын сөздерден мысал келтіре
алады.

Бағалау критерийлері:

1. Сөздерді тасымалдап үйренеді.
2. Тасымалдауға болмайтын сөздерді анықтайды
3. Тасымалға дұрыс бөлінетін және тасымалдауға болмайтын сөздерді
ажыратады

Тілдік мақсаттар:

Оқушылар орындай алады:

Қатыспағандар саны:
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Түйінді сөздер мен тіркестер: нан, батон, бауырсақ
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін сай келетін тіл стилі: ЖАДА
құрайды
Талқылауға арналған сұрақтар:
Буын дегеніміз не?
Тасымал дегеніміз не?
Қандай сөздерді тасымалдауға болмайды? т.б
Не себепті .... деп ойлайсыз?
Не себепті буынға бөлінбейбі?
Не себепті тасымалданбайды?
Ишара: жеу, ішу, тою, т.б сөздерді қимылмен көрсету
Алдыңғы оқу:

Буын туралы түсінікті біледі. Ережесін айта алады

Дағды:

Оқушылардың бойында қарым- қатынас дағдылары, жеке және топпен
жұмыс істеу қабілеті және проблемаларды шешеу дағдылары қалыптасады

Құндылықтар:

Оқушылардың бойында жауапкершілік, өзгелерге құрметпен қарау, достық
және айналадағыларға қамқорлық көрсету, оқуға дайын болу
құндылықтары дамиды.

Жоспар:
Жоспарланған уақыт есебі

Сабақтың басы

Сабақтың ортасы

Сабақтың соңы

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Білу Ширату «Қасиетті тағам- нан»
Оқушылар нандарды топтау арқылы буын санына қарай төрт
топқа топтасады.
1-топ Бір буынды «Нан»
2-топ Екі буынды «Батон»
3- топ Үш буынды «Бауырсақ»
Түсіну
Балалар, сонымен неше топқа бөліндік?
Топ атаулары буынға бөлу. Ережені еске түсіру.
Нан, ба- тон, ба-уыр- сақ,
ЕРЕЖЕ
Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп,
тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша қойылады
Қолдану Дәптермен жұмыс
Бидай, дастарқан, дихандар сөздерін тасымалдап жаз
Талдау Топпен жұмыс
1 –топ Сөздерді тасымалдап жазу
2- топ Суреттер ішінен тасымалданатын сөздерді теріп жазу
3- топ Буынға бөлінетін бірақ тасымалданбайтын сөздерді
табу
Дескриптор:
1.Тасымалданатын сөздерді анықтайды
2.Сөздерді тасымалдай алады
3.Тасымалданбайтын сөздерді анықтайды
4.Бір- бірінен ажырата алады
Саралау жұмысы
1. Қар- лы- ғаш- тар
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Қима суреттер
суреттер
видео көрсету
www.aimektep
30- бет
Оқулықпен жұмыс

Дәптермен жұмыс.

Бас бармақ

Қар -....
Қарлы - ....
Қарлығаш - ....
2. Буынға бөлінбейтін сөздерді жазу
Нан, тас, көз, қол....
Жинақтау Жеке жұмыс
Тасымалданатын сөздер Тасымалданбайтын сөздер
Бағалау
Кері байланыс «Бағдаршам»
Түсінбедім
Жартылай түсіндім
Бәрі керемет
Дифференциация – оқушыларға
Бағалау – оқушылардың материалды
қалай көбірек қолдау көрсетуді
меңгеру деңгейін қалай тексеруді жосжоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
парлайсыз?
оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?
Тапсырманы орындауда
Буынға бөлініп, тасымалданбайтын
қиналатын оқушыларғаүлгі
сөздерді анықтау. Буын мен
суреттер ұсыну,оқушыларға
тасымалды ажырату. Хормен,
дербес қолдау көрсету,қозғалыс
тізбектей, жекелей оқу білігін бағалау.
бағытын анықтау
*********
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Үлестірмелі парақша
Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы

Партаға отыру гигиенасын
сақтау

ОҚУШЫЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ
ТУҒАН ЕЛІМ – ҚАЗАҚСТАН
Түркістан облысы, Арыс қаласы, № 8 В.Комаров атындағы
жалпы орта мектебінің 11 сынып оқушысы Оспан Бахтияр
Жетекшісі: Кайбалдиева Жазира Гайсаевна

Туған елім кең байтақ Қазақ елі,
Жайқалған орман – тоғай, көгал белі.
Таулары көк тіреген Алатаудай,
Бабалардан мұра боп қалған жері.
Алтай мен Атыраудың арасында,
Сарыарқа мен Жетісу даласында.
Киелі Маңғыстау мен Түркістанның
Құт қонған Жезқазғанның табанына.
Білектің күшіменен бабаларым,
Қорғаған туған елдің далаларын.
Ұлан – ғайыр атырап, Қазақ жері,
Иесі осы жердің балаларың.
**********
ШЫНДЫҚТЫҢ ШЫНАЙЫ СУРЕТКЕРІ
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қаражота ауылы Б.Момышұлы атындағы
орта мектептің 10 - сынып оқушысы Сұлтанәлі Дана Қанатқызы
Мұғалімі: Нурмаханова Аққыз Ильгерибасовна. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Заманымыздың заңғар жазушысы М.О.Әуезовтің туғанына 120 жыл толуына орай шығармашылығын
зерделей оқи отырып, оның өміршеңдігіне көзің жеткен үстіне жете түседі.Жазушылық талантын әлем
мойындаған классигіміздің шығармашылығының қойнауына бір еніп кетсең, танымың кеңейе түсетіні анық
.Даналықпен айтқан сөздерін еске түсіресің. Білім жолында шамшырағыңа балайсың.
«Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген,қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес» Мұхтар Әуезов.
Қазіргідей білім бәсекесі шарықтап тұрған заманда әдебиетті де, мәдениетті де, математикалық білімді де
барынша меңгергің келетіні рас.Осы жолда бірінші көмекшің әдебиет екендігін мойындамасқа болмайды.
Себебі көркем шығарма мидың көкжиегін кеңейтеді. Көкірекке қонған білім жарқырап ашыла бергендей
болады. Сондықтан М.Әуезов шығармашылығындағы мектеп оқулықтарында беріліп жүрген әңгімелерін ден
қойып оқысаңыз қыры мен сыры өзі-ақ алға жетелеп әкетеді. Тіпті, әр шығармасының тарихилығына ерекше
назар салсаңыз Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласындағы «Туған жер» бағыты бойынша әр оқырман өзіне керек деректерді молынан таба
алады.
Міне, Бақтығұл-Рысқұлдың бұдан кейінгі тағдыры тарих бетінде өшпестей ізі қалған алаштың азаматы боп
қалыптасты. Біз Рысқұлдың әдеби бейнесін Әуезов сомдауы бойынша талдауға тырыстық. Тарихи тұлғалардың
әдеби бейнесін жасау-Әуезов сынды суреткерлердің қолынан шынайы шығатынына басқа дәлелдің қажеті де
жоқ.Ал туған өлке қойнауы осындай қаншама тарихи шежірелерді бүгіп жатыр десеңізші.Тек ізденіп
оқып,рухани азығымызды ала алсақ болғаны бізге, келешек ұрпаққа.
**********
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Зерттеу жұмысы: МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ
Зерттеуді жүргізген 3-А сынып оқушысы: Исмаил Нұржан
Сынып жетекшісі: Молдажанова Лязиза Арыстанбековна
Мұғалімнен өнеге-білім алып,өмір теңізіне құлаш ұрған кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады.
Ұстазым- менің зердемді ашқан алғашқы адам. Ұстаз ұғымы мен үшін адамгершіліктің ең жоғарғы үлгісі.
Ұстаздың лаулаған жалыны менің жүрегіме жылу себеді. Мектеп табалдырығын аттаған сәттен күлімдеп
қарсы алған, қолынан жетектеп партаға отырғызып,әліппе кітабын ұстатып, алғаш әріп танытқан-менің сүйікті
де алғашқы ұстазым. Ол менің екінші анамдай болып кеткен өте еңбекқор,мейірімді, білімді жан. Бәрімізді өз
баласындай көріп, ақыл айтып, көп нәрселерді үйретіп жүретін осы жанның орны мен үшін қашанда ерекше.
Ол қызықты, пайдалы, ақыл-кеңесін беруге әрдайым дайын жан. Сондықтан оны сағаттар бойы тыңдай бергім
келеді. Сол сүйікті ұстазым – Молдажанова Лязиза Арыстанбековна. Мен өз ұстазыма ұқсасам деймін.
Мен үшін ұстазым ең мейірімді, ең асыл, ең ізгі ниетті жан. Өйткені, қандай адам болмасын барлығы ұстаз
алдынан өткен жандар. Мейлі ол ақын, мейлі ол жазушы, мейлі ғалым болса да ұстаздың алдында барлығы
шәкірт болып қала бермек. Мен өз ұстазымның мейірімділігі мен жігерлілігіне тамсанамын. Болашақта мен де
ұстазым сияқты болғым келеді. Себебі мен ұстазымның бойындағы ерекше қасиеттерді әрқашан көріп келемін.
Мен үшін үлгі боларлық жан. Әрқашанда жүзінен мейірім шуағы төгіліп, жаныма жылулық сыйлап тұрады.
Ұстазымның орны мен үшін бөлек. Өйткені ең алғаш мені қарсы алып, жүрегіме сенім отын сыйлаған теңдесі
жоқ асыл жан. Ұстазымды мен өзіме үлгі тұтамын. Ол кісі мен қуансам, менімен бірге қуанатын, мен мұңайсам,
мені жұбататын анам сынды. Кей кездер де қатал да болады, онысы орынды. Себебі, қаталдық та адам
бойындағы ерекше қасиет. Қаталдық танытса, ол кісі менің болашағымды ойлайды. Өз ұстазымды әрқашан
мақтан етемін. Сол ұстазым «Мерейлі отбасы-2015» атты ұлттық конкурсындағы жеңіске жеткен отбасының бір
мүшесі.
**********
Ғылыми жоба тақырыбы:
«ҰЛЫ АБАЙ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ЛИРИКАСЫ»
Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қалалық жалпы білім беретін № 2 орта мектебі
Орындаған: 4 орыс сынып оқушылары Бақытжанов Бектұрсын, Шакимжанова Нұрханым
Жетекшісі: Амиржанова Б.Е.
Ғылыми зерттеу жұмысында 4 орыс сынып оқушылары қазақтың бас ақыны, қазақ поэзиясының шебері,
ұлы көрнекті өкілі Абай Құнанбайұлының ақындық, азаматтық тұлғасына баға береді. Туған өлкеміздің,
жеріміздің табиғатын мақтан ету, өз өлкесін, туған жерін сүю, патриоттық сезімін дамыту – әрбір адамның
парызы. Соған байланысты ақын жазушыларымыздың өлеңдері осыған дәлел. Сонау заманнан табиғат
тақырыбын жырлаған ақындарда баршылық. Соның бірі – ұлы Абай ақынымыз.
Абайды қазақ даласында өмір сүріп жатқан халқының тағдыры толғандырған. Ақын туған жерінің
табиғатына деген ыстық махаббатын өзінің өлеңдері арқылы бізге жеткізеді. Сондықтан да ақынның
табиғат туралы өлеңдері қайшылығы мен қиындығы толық халық өмірінің бір көрінісі. Жұмыста ақынның
табиғат жайындағы өлеңдері сөз етіледі.Бектұрсынмен Нұрханым бұл зерттеу жұмысын қазақ тілі мен
әдебиет сабақтарында, тәрбие сағаттарында қосымша материал ретінде пайдалануға болады.
Ғылыми жұмысты оқи отырып оқушының алдына қойған мақсатына жеткенін байқауға болады.
***********
Ғылыми жоба тақырыбы:
«ҒАЛАМТОРДЫҢ ПАЙДАСЫ ЖӘНЕ ЗИЯНЫ»
Бағыты: АКТ Секциясы: Бастауыш сынып
ШҚО Үржар ауданы «Мақаншы орта мектеп- бақша» КММ
Орындаған: 4-сынып оқушысы Разбек Айзере
Ғылыми жетекшісі: Садықова М.Қ.
Менің мақсатым: Өзіміз оқитын АКТ пәнідегі танымал «Ғаламтор» ұғымының шығу тарихы 1957
жылдардан басталады. Интернет бүкіл ғаламдық тор. Ол бүкіл әлемдегі миллиондаған компьютерлік желілерді
бір - бірімен байланыстыратын орасан зор компьютерлік желі. Ғаламтор ұғымы ХХ ғасырдың аяғында пайда
болса да, жүрдек пойыздың жылдамдығын еске салатындай жедел қарқынмен кең қанат жайып келеді. Әйгілі
Ер Төстік ертегісінде Төстік жыл санап емес, ай санап, күн санап өсіпті дейтін жері болатын. Сол Ер Төстіктің
ер жетуі сияқты дамып отырған бір сала болса, ол - бүкілғаламдық желі - Ғаламтор деп санар едім.
Осынау жылдар ішінде біз ғаламтордан көптеген мағлұматтар алдық. Бұл ғаламторды ашқан ғалымдар да ел
тарихында елеулі із қалдырған ірі тұлғалар болды. Ғаламтордың пайдасы мен зиянын зерттеу, білу, оны өзімізге
болашақ жастарға өнеге ету, осы еңбектің, яғни зерттеу жұмысының басты мақсаты деп білемін.
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Ең бастысы қандай ақпарат оқысаңыз да, соған сай жауап қалдыруыңызға, пікір білдіруге құқыңыз бар. Сіз
саясаттанушы, мәдениеттанушы, болмаса философ яки әлдебір саланың ғалымы болуыңыз шарт емес,
көзқарасыңыз өзіңізге, жазыңыз, қалдырыңыз, шамына тиіңіз, сынаңыз, мінеңіз, алғыс айтыңыз – ерік
алдыңыздағы компьютердің перне тақтасына басылған саусақтарыңызда. Танысыңыздан ажырап,
танымасыңызды жақын тұтатын мезгіл қазір. Иіріміне ессіз үңілген кейбір жандар оның тұтқынына да айналып
үлгерген. Жалғыздық пен күйзелістің асау толқындарына жұтылғандар қаншама? Бұйығы, жадау - жүдеу... Бұл
да бір өтпелі кезең шығар. Жамандығын айтып тауыса алмайсыз, ал жақсылығы да ұшан - теңіз. Тек соны
орнымен пайдалана білсек, мүмкіндігін барынша ықтиятпен жүзеге асырып, адами қалпымызды нықтап,
білімімізді асыруға жұмсасақ.
Академиялық кітапханалардың орнын Интернет баса алмайды. Бірақ оның да ғылыми тегеуріні шексіз. Тек
аздаған мәдениет керек... Ғаламтор мәдениетін ерте игермеу өзімізге сын. Интернеттің иіртпегіне түсіп,
былыққандар мен ылыққандардың қармағын қапқан ұрпақты сауықтыру үшін ұлттық иммунитеттің күші
жеткілікті болуы ләзім. Ал оған шамамыз жетпесе мылқау ұрпақ пен соқыр жеткіншек, керең өспірім қаулайды.
Қазір сол дәуірдің басы. Болу мен бордай тозудың арасы...
***********
Ғылыми жоба тақырыбы:
«АЛОЭ ӨСІМДІГІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ»
ШҚО Үржар ауданы «Мақаншы орта мектеп- бақша» КММ
Орындаған: 4-сынып оқушысы Жұмабекова Нұрай
Ғылыми жетекшісі: Байрбаева Лаура Бакаевна
«Алоэ өсімдігінің емдік шипасы» деген қағиданы ұстана отырып алоэ өсімдігінің емдік қасиеттерін зерттеуге
бел будым. Менің бүгінгі таңда қорғағалы тұрған тақырыбын «Алоэ өсімдігінің ерекшеліктері және емдік
қасиеттері» бұл тақырыпты таңдауыма жетекшім және атам ықпал етті. Өзім бала күнімнен бөлме өсімдіктерін
өсіріп, күтіп, баптауды ұнататынмын. Ес білгеннен бері оқыған - түйгенімнің арқасында тек бөлме өсімдіктері
ғана емес, жалпы өсімдік атауының адам өміріне, олардың денсаулығына тигізетін пайдасы, қасиеттері
қызықтыра бастады. Қоршаған ортаның адамдарға тигізетін әсері орасан зор екендігі белгілі. Соның ішінде
дәрілік өсімдіктердің адам өміріне тигізетін маңызы зор екеніне ешкім күмән келтіре алмас.
Біздің халқымыз ерте замандардан бері дәрілік өсімдіктердің құпиясын білген, әрі оларды әртүрлі ауруларды
емдеуге шебер қолданып келген.
Зерттеудің мақсаты мен міндеті.
Осы ғылыми жұмыстың негізгі мақсатыалоэ өсімдігінің түрлерін, олардың биологилық ерекшеліктерін
зерттеу. Тіршілік процесіндегі өсімділігін және әдемілігін сонымен бірге өсімдіктің шипалығын
анықтау.Алоэныңтабиғатта – ауаны тазарту, шаң мен улы газдарды өзіне сіңіруі, емдік, сәндік қасиеті жайлы
толық мағлұмат алу. Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер қойылады.
• ғылыми әдебиеттерге шолу, мәлімет жинақтау
• алоэ өсімдігінің биологиясын және морфологиясын анықтау.
• алоэ өсімдігінің өсуінің ерекшеліктерін анықтау.
• алоэ өсімдігінің табиғаттағы және адам өміріндегі пайдасын анықтау жолдары.
• алоэ өсімдігінің адам ағзасы үшін емдік қасиетін анықтап, емдік шипа ретінде қолдану.
Алоэ бөлме өсімдіктер ішінде ең көп тарағаны. Өзінің әсемдігімен көздің нұрын алады, гүлдеуі өте сирек,
бірақ та жұмыс жазу барысында ұққаным өсімдік көптеген пайда әкеледі. Мен өз группаластарымның арасында
осы өзімнің жұмысыма байланысты сауалнама жүргіздім. Алоэны группаластарымның арасында кеңінен
насихаттадым. Ерте заманнан дәрілік өсімдіктердің қасиетін ата-бабаларымыз білген. «Аурудың жақсысы жоқ,
дәрінің тәттісі жоқ» дегендей қазіргі заманда химикат дәрілер көбейіп жатыр. Олардың адам ағзасына тигізетін
зияны көп. Өсімдік адам үшін азықтың қайнар көзі. Дәрілердің барлығы өсімдіктерден алынады. Аурудың
алдын алуға емдеу үшін дәрілік өсімдіктердің маңызы өте зор.
Салауатты өмір салтын ұстанатын әр бір қазақ азаматы өз денсаулығын күте білсе, еліне де, жеріне де, тигізер
пайдасы өте көп болар еді..
Сол себептен өз жобамда мынадай ұсыныстар ұсынғым келеді.
1. Әрбір мектеп қабырғасында емдік қасиеттері бар бөлме өсімдіктері көптеп өсірілсе;
2. Тек дәрілік өсімдіктерді және олардың емдік қасиеттерін жарнамалайтын дәріханалар ашылса;
3. Дәрілік өсімдіктерге түрлі дәмдеуіштер қоса отырып, жас балалар іше алатын түрлі - түсті кәмпиттер
секілді дәрілер жасалса;
4. Үлкен кісілерге емдік шөптерден жасалған кеппе шөптер секілді дәрі- дәрмектер көптеп шығарылса.
***********
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Тақырыбы: «Адам денсаулығын жақсартудағы ұлттық құндылықтардың
маңызы, қойдың құйрық майынан жақпа май әзірлеу»
Алматы қаласы, Түрксіб ауданы № 32 жалпы білім беретін мектебі КММ
Шухратұлы Алибек 4 Ә сынып оқушысы
Мұхаметқали Әмина 4 Ә сынып оқушысы
7-секция: Медицина, психология, валеология
Жетекшісі: Жумагулова Арай Мукановна, Бастауыш сынып мұғалімі
Тақырыбы:«Құйрық майдың химиялық құрамы және емдік қасиеті»
Тақырыптың өзектілігі: Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050»
стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің саяси бағыты атты халыққа жолдауында былай деген еді: «Ұлт
денсаулығы-біздің табысты болашағымыздың кепілі. Біз балаларымыздың денсаулығын қамтамасыз етуге
жаңа тәсілдер енгізу мәселесімен жұмыс енгізуіміз қажет…..». Елбасымыз халықтың денсаулығын
жақсартуға бағыттар ұсынып, алдағы кезеңде тиісті нәтижелер күтетінін айтып өтті.Осы орайда қойдың
құйрық майынан адам денсаулығына кері әсері болмайтын,экологиялық таза, химиялық қоспасыз дәріні
әзірлеу мәселесі қазіргі таңда қөзекті болып табылады.
Мақсатым:Құйрық майдың биохимиялық құрамын біліп, дәрілік қасиетін анықтау, жақпа майлар жасау
Міндеттері:
1) Құйрық май туралы ғылыми деректер негізінде жалпы мәліметтер жинау.
2) Құйрық майдың емдік қасиеттерін анықтау
3) Қойдың майына қажетті шөптер мен иіссулар араластырып, жақпа майлар дайындау
Зерттеу әдісі: салыстыру, ақпарат жинау , зертханалық жұмыстар жүргізу
Жұмыстың жаңалығы:Құйрық майдың емдік қасиетін анықтап, жалбыз, раушангүл өсімдігімен қосып
биопрепарат дайындау.
Зерттеу жұмысын қорытындылай келе келесідей ұсыныстар білдіремін:
1. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан-2050» стратегиялық жолдауында «Ұлт
денсаулығы — біздің табысты болашағымыздың негізі» деген сөзіне сай қазіргі таіда адам денсаулығына аса
мән беріліп отыр.Осы орайда мен ұсынған таза табиғи препаратты қолдану азаматтар денсаулығын сақтауда
дұрыс шешім екеніне баса назар аударылды.
2.Мен құйрық майдың биохимиялық құрамын зерттей келе болашақта медицина саласында қолдануға тиімді
биопрепаратты қолдануды, оны одан әрі формацевтикада өңдеп, қолданысқа енгізуді ұсынамын..
3.Құйрық майдың қоспасынан жасалған препарат басқа химиялық қоспалардан жасалған дәрілерге
қарағанда зиянсыз, экологиялық, экономикалық жағынан тиімді, қолжетімді әрі денсаулық үшін таптырмас
құрал екеніне көзім жетіп, оны денсаулық сақтауда жаппай қолдануды ұсынамын.
4.Құйрық майдың құрамында бауырды зақымдайтын холистериннің аз екенін ескеріп, оны тек сыртқы
қолданысқа емес , сонымен қатар, ішке қолдануға да ұсынылады.
*************
Алматы қаласы, Түрксіб ауданы № 32 жалпы білім беретін мектеп
Жетекшісі: Дуненбаева Нуржамал Онгарбаевна
Жобаға қатысушылар: Ысқақ Зере Хакимжан Айша
Жоба: экология
Тақырыбы: «Газдалған сусынның зияны»
Мақсаты: Газдалған сусынның адам ағзасына және оның атқаратын қызметіне тікелей әсері бар екендігі
жөнінде оқушылардың ұғынуы
Міндеттері:
1. Газдалған сусын туралы оқып үйрену;
2. Газдалған сусынның химияляқ құрамын тексеру;
3. Тәжірибе жүргізу;
4. Тәжірибе жасау арқылы газдалған сусынның зиянды қасиеттерін дәлелдеу;
Зерттеу жұмысына қолданған әдіс - тәсілдерім:
• Сұрақ - жауап
• Талдау
• Пікірлесу
Қорытынды: Демек, газдалған сусында газ бар. Кез келген газдалған сусын құрамында көмірқышқылы газ
кездеседі. Ол сусынның ұзақ сақталуына ықпал етеді. Мұндай сусындар асқазан секрециясының қабынуына,
ішек сөлінің пайда болуына, созылып, ішек ауруларының пайда болуына әсер етеді.
Әртүрлі типтегі газдалған сусындарды шөлдеген ішіп жүрсеңіз, қателестіңіз. Оларды ішкен сайын шөліңіз
күшейе түседі. Олардың құрамындағы газ бен қант шөлді шақырады. Сонымен қатар, газдалған сусын
денсаулыққа қаншалықты зиян екенін білдік.
*************
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Налибаева Айсұлу Бердібекқызы
Даукиева Улбосын Еламановна
Мансурова Инаватхан Акимжановна
Амантаева Ботагоз Нурлибековна
Агментаева Рабига Абилдакызы
Ауганбаев Мурат Айдосович
Ахметова Лаззат Абдыкалыккызы
Байзакова Лаура Алтынбекқызы
Женсикбаева Майра Сагынаевна
Иманова Жанат Сарсеновна
Мадибекова Дильфуза Турдикулкызы
Саурамбаева Майра Сарсеновна
Токпанбетова Зина
Қызыр Айгул
Абишева Гүлнур Усеновна
Абилдаева Қарлығаш Алимхановна
Такишева Назира Турдыбаевна
Камбулатова Жазира Макулбековна
Оралбаева Гүлнар Жарқынбекқызы
Кайыпбекова Патшайым Абдрашкызы
Көлбаева Дариға Бердибаевна
Баймолдаева Гулназ Курманалиевна
Қамысбекова А .Т
Налибаева Айсұлу Бердібекқызы
Хашимова Эльмира Нажмидиновна
Абдраева Айнұр
Мукашова Батима Сабирхановна
Бурбаева Адилет Тургунбаевна
Илимбекова Гулзат Сейдановна
Бабаева Илья Тунатаровна
Кудайбергенова Асем Медетхановна
Бурлибаева Макира Балтабаевна
ОҚУШЫЛАР:

1.
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3.
4.
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9.
10.
11.
12.

Оспан Бахтияр
Сұлтанәлі Дана Қанатқызы
Исмаил Нұржан
Бақытжанов Бектұрсын,
Шакимжанова Нұрханым
Разбек Айзере
Байрбаева Лаура Бакаевна
Шухратұлы Алибек
Мұхаметқали Әмина
Ысқақ Зере
Хакимжан Айша
Жаппархан Қазына
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